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Nr. 302
2e KAMER - 22 mei 2001

BEWIJS- STRAFZAKEN -ALGEMEEN- ONREGELMATIG VERKREGEN BEWIJS- GEVOLG.
Een bewijs dat door de procureur des Konings, de onderzoeksrechter of een of/icier of
agent van gerechtelijke politie onwettig of deloyaal werd verkregen, is nietig en brengt
de nietigheid mee van alle verdere opsporings- of onderzoekshandelingen die daarvan het rechtstreekse gevolg zijn; de onrechtmatigheid van een opsporingshandeling
brengt evenwel de nietigheid niet mee van de op zich niet onwettige of deloyale beslissing van de procureur des Konings om een zelfstandige opsporingshandeling te
verrichten of om strafuervolging in te stellen (1).
(D ... T. DIERENASIEL DER LEIESTREEK V.Z.W.)
ARREST

(A.R. P.99.1591.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 29 september 1999 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Gelet op de memorie die aan dit arrest is gehecht en daarvan deel uitmaakt;
I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de strafvordering:
Over het middel :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de procureur des Konings een algemene opsporingsplicht en een algemeen opsporingsrecht heeft; dat, krachtens artikel 1 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering, hij de magistraat is die onaantastbaar beslist of hij een strafvordering instelt;
Overwegende dat een bewijs dat door de procureur des Konings, de onderzoeksrechter of een offi.cier of agent van gerechtelijke politie onwettig of
deloyaal werd verkregen, nietig is en de nietigheid meebrengt van aile verdere opsporings- of onderzoekshandelingen die daarvan het rechtstreekse gevolg zijn;
Dat even wei de onrechtmatigheid van een opsporingshandeling niet de nietigheid meebrengt van de op zich niet onwettige of deloyale beslissing van
de procureur des Konings om een zelfstandige opsporingshandeling te verrichten of om strafvervolging in te stellen; dat de omstandigheid dat de rechter achteraf de voorafgaande opsporingshandeling nietig acht, hieraan geen
afbreuk doet;
Overwegende dat het onderdeel, in zoverre dat enkel aanvoert dat de strafvordering, daar ze werd ingesteld op grond van een ongeldig proces-verbaal,
niet ontvankelijk dient te worden verklaard, faalt naar recht;
(1) Zie Cass., 4 jan. 1994, A.R. 6388, nr. 1, met de conclusie van advocaat-generaal du
Jardin.
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Overwegende dat het arrest met de zelfstandige vaststellingen van Dr. Vermeersch bedoelt dat deze vaststellingen niets uitstaande hebben met de handelingen van de politie van Wevelgem die het arrest nietig acht;
Dat het onderdeel, in zoverre steunt op een onjuiste lezing van het arrest, derhalve feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat het arrest, op grond van de redenen die het bevat, wettig vermag te oordelen dat de vaststellingen van Dr. Vermeersch niet het gevolg zijn van de nietig geachte handelingen van de politie van Wevelgem;
Dat het onderdeel in zoverre niet kan worden aangenomen;
Wat het tweede en het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest oordeelt dat Dr. Vermeersch zelf en op deskundige en objectieve wijze nieuwe vaststellingen heeft gedaan, zonder dat
uit enig gegeven zou blijken dat hij zich zou hebben laten bei'nvloeden door
het optreden van de politie van Wevelgem daags voordien en door het verslag van veearts Grootveld; dat het hierdoor van het verslag van Dr. Vermeersch en van de conclusie daarvan een uitlegging geeft die met de bewoordingen ervan niet onverenigbaar is;
Dat de onderdelen feitelijke grondslag missen;
En overwegende dat de substantiele of op stra:ffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering van verweerder :
Overwegende dat ei.seres geen bijzonder middel aanvoert;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de
kosten.
22 mei 2001 - 2° kamer - Voorzitter : de h. Farrier, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Maffei- Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. B. Ramman en J. Meese, Gent.

Nr. 303

2° KAMER- 22 mei 2001
1° BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- BURGERLIJKE-PARTIJSTELLING VOOR DE ONDERZOEKSRECHTER- ONTVANKELIJKHEID- VOORWAARDE.

2° ONDERZOEKSRECHTER- BURGERLIJKE-PARTIJSTELLING- ONTVANKELIJKHEIDVOORWAARDE.

1 o en 2° De burgerlijke-partijstelling voor de onderzoeksrechter is ontvankelijk in-

dien de aangeklaagde feiten, waarvan minstens aannemelijk wordt gemaakt dat zij
de burgerlijke partij hebben benadeeld zonder dat hiervan in dit stadium van de
rechtspleging reeds het bewijs moet worden geleverd, beantwoorden aan een door de
wet als misdaad of wanbedrijf gekwalificeerd misdrijf; de omstandigheid alleen dat
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de door de burgerlijke partij aangevoerde feiten niet voldoende nauwkeurig en kenmerkend zijn voor het aangeklaagde misdrijf, volstaat niet om eruit af te leiden dat
aan deze feiten geen enkele strafrechtelijke kwalificatie kan gegeven worden en de strafvordering ingesteld zowel door de stelling als burgerlijke partij als door de vordering tot het instellen van het gerechtelijk onderzoek dat het O.M. ingevolge de
burgerlijke-partijstelling wegens dezelfde feiten heeft genomen, onontvankelijk is; in
dit geval is het de taak van de onderzoeksrechter alle aanduidingen en bewijsmiddelen in te zamelen teneinde uit te maken of de aangeklaagde feiten beantwoorden aan een strafrechtelijke kwalificatie en of ervoor voldoende aanwijzingen van
schuld bestaan. (1). (Art. 63 Sv.)
(C ... T. B ... E.A.)

ARREST

(A.R. P.99.1655.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 14 oktober 1999 gewezen door het Hofvan Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling;
Gelet op de memorie die aan dit arrest is gehecht en daarvan deel uitmaakt;
Over het vierde middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 63 Wetboek van Strafvordering en 70 Wetboek van Strafvordering,
doordat de kamer van inbeschuldigingstelling geoordeeld heeft dat er uit de, bij de
akte van aanstelling als burgerlijke partij, gevoegde klachtbriefniet op te maken valt
welke precieze feiten er door de burgerlijke partij ten laste van de in verdenking gestelde worden gelegd, zodat dan ook ab initio geen enkele strafrechtelijke kwalificatie kan worden gegeven en de strafvordering niet regelmatig op gang gebracht werd,
terwijl er nochtans op de onderzoeksrechter een verplichting rust dan ook een onderzoek naar de aangehaalde feiten in te stellen;
dat de onderzoeksrechter bij wie een benadeelde zich aanmeldt, in geen geval de zaak
zelf zonder meer naast zich neer mag leggen of zonder gevolg klasseren, of zelf een beslissing aangaande onderzoeksplichten mag nemen (zie Cass. 20.3.1982, Pas. 1983, I,
28);
dat een onderzoek niet geweigerd kan worden, op grond van de overweging dat de
aangevoerde feiten onvoldoende precies en kenmerkend zijn voor het betreffend misdrijf, of dat zij onvoldoende vaststaan, dat geen enkele aanwijzing van enig misdrijf
te vinden is (Cass., F.R., 19.1.1919, D., 1920, I 39; Cass. F.R.19.2.1974, Bull. Crim.
nr. 69);
dat het arrest Thirion van 8.12.1906 van het Franse Hofvan Cassatie dergelijke problematiek ook behandelt, waarin het Franse Hofvan Cassatie de houding van de onderzoeksrechter afkeurde, stellende dat welke ook de vordering van het O.M. in toepassing van artikel 70 Wetboek van Strafvordering is de onderzoeksrechter bij wie
overeenkomstig artikel 63 Wetboek van Strafvordering een klacht met regelmatige
burgerlijke-partijstelling wordt gebracht, verplicht is een onderzoek over de aangehaalde feiten in te stellen (zie p. 121, nr. 141, De burgerlijke partij en het gerechtelijk onderzoek, RafVerstraeten, Maklu, 1990);
het gerechtelijk onderzoek heeft precies tot doel voldoende bezwaren en aanduidingen van schuld te verzamelen. Een ontzegging van het recht om onderzoek te la(1) R. VERSTRAETEN, "De ontvankelijkheid van de burgerlijke-partijstelling en de beoordeling ervan in de onderzoeksfase", R. W. 1994-95, pp. 777-781; R. DECLERCQ, Beginselen van Strafrechtspleging, nr. 330 e.v.
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ten uitvoeren, kan derhalve moeilijk worden gesteund !outer op feitelijke overwegingen. Deze overwegingen zijn immers voorbarig daar zij in concreto dienen aangetoond te worden en de gegrondheid van de klacht slechts kan beoordeeld worden op
het einde van het onderzoek. Een klacht mag niet a priori als lichtvaardig beschouwd worden (zie p. 140, nr. 173, Verstraeten Raf, De burgerlijke partij en het gerechtelijk onderzoek, Maklu);
dat de kamer van inbeschuldigingstelling ten onrechte geoordeeld heeft dat het !outer om beweringen gaat die ab initio geen enkele strafrechtelijke kwalificatie hebben. Dat de opportuniteit van een burgerlijke-partijstelling en het gerechtelijk onderzoek dat daarop gevoerd moet worden, niet mag beoordeeld worden op grand van
overwegingen die betrekking hebben op drijfveren van de burgerlijke partij of op de
overtuiging dat de daden van onderzoek onnodig en frusterend zijn, noch op loutere
feitelijke omstandigheden op grand van de overweging dat van bij het begin vaststaat dat geen delictueel opzet aanwezig is (K.I. Brussel23.11.1899, Pas. 1898, II, 81
en p. 141 v. Verstraeten):
Overwegende dat, naar luid van artikel 63 Wetboek van Strafvordering,
hij die beweert door een misdaad of een wanbedrijf te zijn benadeeld daarover bij de bevoegde onderzoeksrechter klacht kan doen en zich burgerlijke partij kan stellen;
Overwegende dat de burgerlijke-partijstelling voor de onderzoeksrechter ontvankelijk is indien de aangeklaagde feiten, waarvan minstens aannemelijk wordt gemaakt dat zij de burgerlijke partij hebben benadeeld zonder dat hiervan in dit stadium van de rechtspleging reeds het bewijs moet
worden geleverd, beantwoorden aan een door de wet als misdaad of wanbedrijf gekwalificeerd misdrijf;
Dat de omstandigheid aileen dat de door de burgerlijke partij aangevoerde feiten niet voldoende nauwkeurig en kenmerkend zijn voor het aangeklaagde misdrijf, niet volstaat om eruit af te leiden dat aan deze feiten geen
enkele strafrechtelijke kwalificatie kan gegeven worden en de strafvordering ingesteld zowel door de stelling als burgerlijke partij als door de vordering tot het instellen van een gerechtelijk onderzoek die het openbaar ministerie ingevolge de burgerlijke-partijstelling wegens dezelfde feiten heeft
genomen, onontvankelijk is; dat het in dit geval immers de taak van de onderzoeksrechter is alle aanduidingen en bewijsmiddelen in te zamelen teneinde uit te maken of de aangeklaagde feiten beantwoorden aan een strafrechtelijke kwalificatie en of ervoor voldoende aanwijzingen van schuld
bestaan;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat :
1) "uit de bij de akte van aanstelling als burgerlijke partij gevoegde klacht~
brief niet op te maken valt welke precieze feiten door de burgerlijke partij
ten laste van de inverdenkinggestelden worden gelegd";
2) "er aan (eisers) beweringen dan ook ab initio geen enkele strafrechtelijke kwalificatie kon worden gegeven";
3) "de aanstelling als burgerlijke partij ab initio onontvankelijk was";
4) "de strafvordering dan ook niet regelmatig op gang kon gebracht worden, noch door de stelling als burgerlijke partij, noch door de vordering van
de procureur des Konings";
5) "aangezien de aanstelling van de burgerlijke partij niet rechtsgeldig gebeurde, (eiser) nooit die hoedanigheid heeft verworven";
Dat het arrest hierdoor de beslissing dat eisers hoger beroep tegen de beschikking van buitenvervolgingstelling van de raadkamer onontvankelijk is
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daar het werd ingesteld door een partij die daartoe geen hoedanigheid heeft,
niet naar recht verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;
Over de overige middelen :
Overwegende dat de overige middelen niet tot cassatie zonder verwijzing kunnen leiden;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest; laat
de kosten ten laste van de Staat; verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.
22 mei 2001 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Maffei- Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. H. Segers, Hasselt.
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2e KAMER - 22 mei 2001

HOGER BEROEP- STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPENl- GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER- GEVOLG.

Het hager beroep van het openbaar ministerie dat in het algemeen belang werd ingesteld betreft zowel de uitspraak voor de schuld als voor de straf (1). (Art. 202 Sv.)
(B ... T. V. .. E.A.)
ARREST

(A.R. P.Ol.0303.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 13 februari 2001 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Gelet op eisers memorie die aan dit arrest is gehecht en daarvan uitmaakt;
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing waarbij eiser
schuldig wordt bevonden aan de telastleggingen A en B en tot straf wordt veroordeeld:
Over het middel :
Overwegende dat eiser bij vonnis van de Correctionele Rechtbank te Leuven van 26 juni 2000 schuldig werd bevonden aan de telastleggingen :
(1) R.

DECLERCQ ,

Beginselen van Strafrechtspleging (1999), nr. 2039 e.v.
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- opzettelijke slagen en verwondingen met tijdelijke arbeidsongeschiktheid tot gevolg (telastlegging A.1: artikel 399, eerste lid, Strafwetboek);
- opzettelijke slagen en verwondingen met blijvende arbeidsongeschiktheid tot gevolg (telastlegging A.2 : artikel 400, eerste lid, Strafwetboek);
- bedreigingen door gebaren (telastlegging B : artikel 329 Strafwetboek);
Dat hij wegens deze vermengde feiten veroordeeld werd tot een gevangenisstraf van een jaar, met uitstel van tenuitvoerlegging van het gedeelte van de straf dat de reeds ondergane voorlopige hechtenis te hoven gaat,
gedurende een peri ode van vijf jaar, en een geldboete van 200 frank of een
vervangende gevangenisstraf van een maand;
Dat eiser en het openbaar ministerie op regelmatige wijze wat de termijn en vorm betreft, hager beroep instelden tegen dit vonnis "enkel en aileen in zoverre (eiser) schuldig werd bevonden aan een inbreuk op de artikelen 392, 399, § 1, en 400, § 1, Strafwetboek, en de telastlegging onder B
lastens hem werd weerhouden";
Overwegende dat het ontvankelijk hager beroep van het openbaar ministerie dat in het algemeen belang werd ingesteld, zowel de uitspraak over de
schuld als over de straf betreft;
Overwegende dat de appelrechters derhalve het recht hadden om na eiser schuldig te hebben bevonden aan de telastleggingen A.1, A.2 en B, de hem
uit dien hoofde door de eerste rechter opgelegde straf met eenparige stemmen te verzwaren;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
22 mei 2001- 2e kamer- Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter- Verslaggever: de h. Van hoogenbemt- Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. E. Vergauwen, Leuven.
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2e KAMER - 22 mei 2001
1° DOUANE EN ACCIJNZEN- DRUGSWET- BEVOEGDHEID OM VASTSTELLINGEN TE DOEN.

2° BEWJJS- STRAFZAKEN -ALGEMEEN- DOUANE EN ACCIJNZEN- BEVOEGDHEID OM VASTSTELLINGEN TE DOEN.
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1 o en 2° De ambtenaren van het bestuur der douane en accijnzen hebben bevoegdheid om inzake de toepassing van de Drugswet vaststellingen te doen en procesverbaal op te maken. (Art. 7 Drugswet.)

(G... )

ARREST

(A.R. P.01.0737.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 10 mei 2001 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling;
Gelet op de memorie die aan dit arrest is gehecht en daarvan deel uitmaakt;
Overwegende dat de voorziening enkel gericht is tegen de beslissing over
eisers voorlopige hechtenis;
Overwegende dat eiser voor de kamer van inbeschuldigingstelling de nietigheid van het gerechtelijk onderzoek heeft aangevoerd om eruit de afwezigheid van ernstige schuldaanwijzingen af te leiden;
Over het middel :
Overwegende dat het bestreden arrest vaststelt dat ambtenaren van het
bestuur der douanen en accijnzen die door een koerierdienst werden verwittigd, een zending van goederen op de vrachtbrief omschreven als drie keramische potten, een speelgoedgeschenk en kaarsen, hebben geopend en erin
verdovende middelen hebben aangetroffen; dat het oordeelt dat de ambtenaren van douanen en accijnzen, krachtens de artikelen 182 envolgende van
het koninklijk besluit van 18 juli 1977 tot coordinatie van de algemene bepalingen inzake douane en accijnzen, bevoegdheid hebben om onder meer verzonden goederen te onderzoeken en daartoe pakken mogen· openen en hun
inhoud nagaan en dat zij, krachtens artikel 7 van de wet van 24 februari 1921
betreffende het verhandelen van gifstoffen, slaapmiddelen, verdovende middelen, ontsmettingsstoffen of antiseptica, bevoegd zijn om inzake de
toepassing van deze wet vaststellingen te doen en proces-verbaal op te
maken;
Dat deze zelfstandige niet-bekritiseerde redenen de beslissing dragen;
Dat het middel, dat niet opkomt tegen deze redenen, niet tot cassatie kan
leiden, mitsdien niet ontvankelijk is;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
22 mei 2001- 2e kamer- Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter- Verslaggever: de h. Maffei- Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, procureurgeneraal - Advocaat : mr. W. Mertens, Antwerpen.

I

I
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2e KAMER- 23 mei 2001

1o DAGVAARDJNG- STRAFZAKEN- GELDIGHEID- 'IDEPASSELIJKE BEPALINGEN EN REGELS- NIETIGHEID- VOORWAARDEN.

2° DAGVAARDING- STRAFZAKEN- BEKLAAGDE- VOORGESCHREVEN VERMELDINGENRECHT VAN VERDEDIGING.

3° RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN- BEKLAAGDE- DAGVAARDING- VOORGESCHREVEN VERMELDINGEN.

4o RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN- BEKLAAGDE. INGELICHT OVER DE HEM
TEN LASTE GELEGDE FElTEN- VOORWAARDEN.

1o De geldigheid van de dagvaarding wordt, in strafzaken, niet geregeld door art. 702

Ger. W, maar door de artt. 145, 182 en 211 Sv., waarin geen sprake is van nietigheid; die nietigheid kan alleen worden uitgesproken als een essentieel bestanddeel van
die akte ontbreekt of als is aangetoond dat door die onregelmatigheid het recht van
verdediging is miskend (1). (Art. 702 Ger.W.; artt. 145, 182 en 211 Sv.)

2° en 3° Art. 182 Sv. bepaalt alleen dat de dagvaarding het feit dat de tenlastelegging uitmaakt ·en kenmerkt zo moet omschrijven dat het voorwerp ervan voldoende duidelijk is voor de beklaagde en het recht van verdediging verzekerd wordt
(2).

4 o Hoewel het recht van verdediging vereist dat de beklaagde voldoende ingelicht dient
te worden over de hem ten laste gelegde feiten, schrijft geen enkele bepaling voor dat
die inlichting alleen kan voortvloeien uit een dagvaarding of een beschikking tot verwijzing; die inlichting kan oak, en m.n., gegeven worden aan de hand van de stukken van het strafdossier, waarvan eiser heeft kunnen kennisnemen en waarover hij
voor de rechter zijn recht van verdediging vrij heeft kunnen uitoefenen (3).
(B ... T. E. .. E.A.)

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.Ol.0218.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 8 januari 2001 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik;
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de strafvordering, te weten :
1. die welke de strafvordering, wat de telastlegging C 3 betreft, door verjaring vervallen verklaart, en die welke, met bevestiging van het beroepen
vonnis, eiser vrijspreekt van de telastlegging A 1 :
Overwegende dat de voorziening, bij gemis aan belang, niet ontvankelijk is;
(1) Cass., 13 okt. 1988, A.R. P.98.1066.F, nr. 443; zie Cass., 29 maart 2000, A.R. P.99.1857.F,
nr. 211.

(2) Cass., 23 dec. 1998, A.R. A.94.0001.F, nr. 534.
(3) Zie Cass., 28 juni 1994, A.R. P.94.0503.N, nr. 335.
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2. die welke eiser voor het overige veroordeelt :
Over het middel: schending van de artikelen 145, 182, 184, 211 van het Wetboek
van Strafvordering, miskenning van het algemeen beginsel van het recht van verdediging, alsook schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 211 en 195 van het
Wetboek van Strafvordering :
doordat het hofvan beroep beslist dat het dagvaardingsexploot met betrekking tot
de omschrijving van de telastlegging B 2 - de enige telastlegging die jegens (eiser)
bewezen is gebleven- regelmatig is naar de vorm; dat het hofvan beroep, om te antwoorden op het argument van het "obscurus libellus", dat geen enkel feit in de dagvaarding vermeld wordt, preciseert dat de daarin vermelde uitdrukking "zijn gedrag" kennelijk betrekking heeft op het in de voorgaande telastlegging bedoelde geluid,
wat (eiser) niet kon zijn ontgaan;
terwijl het duidelijk is dat de telastlegging B 2, zoals het in de dagvaarding voorkomt, geen enkele omschrijving van enig feit bevat; de dagvaarding een letterlijke, woordelijke weergave bevat van het in artikel 442bis van het Strafwetboek omschreven misdrijf; in artikel442 bis van het Strafwetboek de uitdrukking "zijn gedrag" vervat, die
kennelijk betrekking heeft op het feit van belaging; de dagvaarding B 2 dus duidelijk geen enkel vermelding bevat van enig feit dat de aan (eiser) verweten belaging kan
opleveren; de dagvaarding in strafzaken, volgens een vaststaande rechtspraak van het
Hof van Cassatie, nietig is wanneer een essentieel bestanddeel van de akte ontbreekt ofwanneer het algemeen beginsel van het recht van verdediging miskend wordt;
de geldigheid van de dagvaarding in strafzaken niet geregeld wordt door artikel 702
van het Gerechtelijk Wetboek maar door de artikelen 145, 182 en 211 van het Wethoek van Strafvordering; hoewel artikel 182 niet bepaalt in welke bewoordingen de
feiten van een telastlegging omschreven moeten worden, de dagvaarding het feit en
niet aileen de door het openbaar ministerie eraan gegeven kwalificatie ter kennis brengt
van de rechter; het bijgevolg aan de rechter staat om, op grond van de gegevens van
de dagvaarding, te oordelen of het vervolgde feit daadwerkelijk in de dagvaarding vermeld wordt; de dagvaarding te dezen geen enkele omschrijving van de feiten geeft, zodat dit verzuim in de dagvaarding ipso facto de nietigheid ervan tot gevolg heeft, aangezien de regelmatigheid van de dagvaarding aangetast wordt wanneer die akte zo
wordt opgemaakt dat zij de beklaagde niet toelaat het precieze voorwerp van de telastlegging te achterhalen en zijn recht van verdediging uit te oefenen; de dagvaarding dus nietig is en de zaak voor het overige niet op geldige wijze aanhangig kon rnaken bij de magistraat, die in de onmogelijkheid verkeert om, op grond van de gegevens
van de dagvaarding, te oordelen ofhet vervolgde feit daadwerkelijk in de dagvaarding vermeld wordt; de omschrijving van de telastlegging C 3 evenmin enige vermelding van de feiten bevat; de dagvaarding, wat dat betreft, zich ertoe beperkt de tekst
van artikel 591, 1 o, van het Strafwetboek woord voor woord weer te geven; die onregelmatigheid de geldigheid van de dagvaarding aantast, aangezien zij (eiser) niet
toelaat het precieze voorwerp van de telastlegging te achterhalen en zijn recht van verdediging uit te oefenen; eiser in cassatie, wat dat betreft, zijn argumentatie betreffende de nietigheid van het misdrijf B 2, zoals het omschreven wordt, volledig herhaalt; bijgevolg zal moeten worden vastgesteld dat de rechtstreekse dagvaarding
betreffende de telastlegging C 3 eveneens nietig is, hoewel het misdrijf door het hof
van beroep vervallen is verklaard, aangezien de nietigheid van de dagvaarding in dat
geval de bovenhand haalt op de mogelijke verjaring ervan :

Overwegende dat het middel, in zoverre het de schending aanvoert van de
artikelen 97 van de Grondwet, 184 en 185 van het Wetboek van Strafvordering, zonder te verduidelijken in hoeverre die bepalingen geschonden zijn,
onduidelijk en bijgevolg niet ontvankelijk is;
Overwegende dat de geldigheid van de dagvaarding, voor het overige, niet
geregeld wordt door artikel 702 van het Gerechtelijk Wetboek maar door de
artikelen 145, 182 en 211 van het Wetboek van Straf:Vordering, die niet in
de nietigheid van de dagvaarding voorzien; dat een dergelijke dagvaarding aileen kan worden nietigverklaard wanneer een essentieel hestanddee! van die akte ontbreekt of wanneer bewezen is dat de onregelmatigheid het recht van verdediging aantast;
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Overwegende dat het voormelde artikel182 bepaalt dat in de dagvaarding alleen melding moet worden gemaakt van het feit waarop de telastlegging is gegrond en erdoor gekenmerkt wordt, zodat de beklaagde op afdoende wijze kan kennisnemen van het voorwerp van de telastlegging en hij
zijn recht van verdediging kan uitoefenen;
Overwegende dat eiser, te dezen, is vervolgd luidens de dagvaarding, op
grond: "dat hij, te Theux, tussen 1 december 1999 en 20 januari 2000, met
name op 29 december 1999 en 20 januari 2000, A 1, de private inrichting waar
muziek geproduceerd wordt, te dezen in zijn woonplaats ... straat, nr. 25 te
T., niet zo heeft ingericht dat het geluidsniveau niet hoger is dan 35 db(A)
(... ) (en) B 2, personen heeft belaagd, te dezen (de verweerders), terwijl hij
wist of had moe ten weten dat hij door zijn gedrag de rust van die bewuste
personen ernstig zou verstoren";
Overwegende dat de appelrechters, op grond "dat, (wat de telastlegging B
2 betreft), de daarin vermelde uitdrukking 'zijn gedrag' kennelijk betrekking heeft op het in de voorgaande telastlegging bedoelde geluid, wat (eiser) niet kon zijn ontgaan", hun beslissing om de dagvaarding als regelmatig aan te merken, naar recht verantwoorden;
Overwegende, ten slotte, dat hoewel het recht van verdediging vereist dat
een beklaagde voldoende ingelicht wordt over de hem ten laste gelegde feiten, geen enkele bepaling voorschrijft dat die inlichting alleen kan voortvloeien uit een dagvaarding of een beschikking tot verwijzing; dat die inlichting, zoals te dezen, ook gegeven kan worden aan de hand van de stukken
van het strafdossier, waarvan eiser heeft kunnen kennisnemen en waarover hij voor de bodemrechters zijn recht van verdediging vrij heeft kunnen uitoefenen;
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;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de tegen
eiser ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen :
Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
23 mei 2001 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter- Verslaggeuer : de h. Fettweis - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaatgeneraal- Aduocaten: mrs. J. Bailly en J.-C. Delville, Verviers.
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1o OPENBAAR MINISTERIE- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- HOGER BEROEPVOORWAARDEN.

2° STRAFVORDERING- OPENBAAR MINISTERIE- HOGER BEROEP- VOORWAARDEN.
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ONDERZOEK IN STRAFZAKEN- REGELING VAN DE RECHTSPLEGING- BESCHIKKING TOT VERWIJZING- HOGER BEROEP VAN DE VERDACHTE- GEEN MOTIVERING VAN DE BESCHIKKING- ONTVANKELIJKHEID.

4 o ONDERZOEKSGERECHTEN- REGELING VAN DE RECHTSPLEGING- NEERLEGGING
VAN CONCLUSIE- BEZWAREN- MOTIVERING.

5o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN-

OP CONCLUSIE- STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) - ONDERZOEKSGERECHTEN- REGELING VAN DE RECHTSPLEGING- BEZWAREN- VASTSTELLING.

1o en 2° Het O.M. kan hager beroep instellen tegen elke beslissing die de strafvorde-

ring schade kan berokkenen of de berechting ervan in het gedrang kan brengen, ongeacht het voorwerp van zijn vorderingen (1).

so

Het gebrek aan motivering van de beschikking die de rechtspleging regelt, levert een
verzuim m.b.t. die beschikking op; het hager beroep van de verdachte tegen de beschikking tot verwijzing is ontvankelijk wanneer het middel tot staving van dat hager beroep een dergelijk verzuim aanvoert (2). (Art. 1S5, § 2, Sv.)

4° en 5° Geen enkele wettelijke bepaling verplicht de onderzoeksgerechten bij de uit-

spraak over de regeling van de rechtspleging de bezwaren nader te omschrijven of
de gronden op te geven waarom die onvoldoende worden geacht; wanneer derhalve
in conclusie het feitelijk bestaan van voldoende bezwaren wordt betwist of aangevoerd, antwoordt het onderzoeksgerecht daarop door de onaantastbare vaststelling
dat die bezwaren bestaan of niet bestaan (S).
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BERGEN T. J.)

Conclusie van advocaat-generaal Loop :
1) Voorafgaande rechtspleging.
Op S maart 1995 hebben C., echtgenote L. en zijn kinderen, V. en V., zich bij de onderzoeksrechter te Bergen burgerlijke partij gesteld tegen G. en J., dokters in de geneeskunde, waarbij de eerste chirurg en de tweede anesthesist is, alsook tegen de directeur van het ziekenhuis T. te Zinnik, wegens onopzettelijke slagen en verwondingen
toegebracht aan L.
Op 11 juni 1998 kwalificeerde de procureur des Konings de feiten van de inbeschuldigingstelling t.g.v. het overlijden van het slachtoffer tijdens het onderzoek als
'onopzettelijke doding'. Hij vorderde de verwijzing van G. naar de correctionele rechtbank en de buitenvervolgingstelling van J. en van N., de directeur van het ziekenhuis.
De raadkamer heeft die vorderingen niet helemaal gevolgd. Bij beschikking van 26
februari 1999 verwees zij G. maar ook J. naar de correctionele rechtbank, en besliste zij dat er geen grond tot vervolging van N. bestond. De twee verdachten wier verwijzing gevorderd was, hebben tegen die beschikking hoger beroep ingesteld. Bij arrest van 15 maart 2000 verklaarde de kamer van inbeschuldigingstelling die hogere
beroepen niet ontvankelijk. Aileen J. heeft tegen dat arrest cassatieberoep ingesteld.
Bij arrest van 7 juni 2000, verbeterd bij het arrest van 20 september 2000, heeft het
Hof dat arrest vernietigd, in zoverre het uitspraak deed over het hoger beroep van J.,
(1) Zie Cass., 23 mei 1995, A.R. P.94.0078.N, nr. 251.
(2) Cass., 7 juni 2000, J.T., 2000, blz. 699, met opm. Vandermeersch D. en Klees 0.
(3) Cass., 27 nov. 1985, A.R. 4484, nr. 211.
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op grond "dat de niet-motivering van de beschikking tot regeling van de rechtspleging een verzuim m.b.t. die beschikking oplevert, zodat de kamer van inbeschuldigingstelling die kennisneemt van een middel waarin een dergelijk verzuim wordt aangevoerd, gehouden is de grondslag ervan te onderzoeken, en dat de appEdrechters,
aangezien zij kennisgenomen hebben van een conclusie waarin het 'volslagen gebrek aan motivering van de beschikking tot verwijzing van de raadkamer' aangeklaagd wordt, hun beslissing om het hoger beroep van eiser onontvankelijk te verklaren niet naar recht verantwoorden", en de zaak verwezen naar de anders
samengestelde kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te
Bergen.
Bij het bestreden arrest van 25 jan. 2001 heeft de kamer van inbeschuldigingstelling, uitspraak doende op verwijzing, het hoger beroep ontvankelijk verklaard, de beschikking van 26 februari 1999 vernietigd en, alvorens over de overige punten recht
te spreken, de heropening van het debat bevolen teneinde "de partijen toe te laten uitleg te verschaffen over de regelmatigheid van de rechtspleging en, inzonderheid, over
de vraag of de onderzoeksmagistraat een deskundige kan belasten met een opdracht die meer juridisch dan technisch van aard is, en de mogelijke gevolgen van een
dergelijke delegatie".
Na het hoger beroep ontvankelijk te hebben verklaard dat eiser had ingesteld op
grond van art. 135 Sv., heeft de kamer van inbeschuldigingstelling dus twee beslissingen genomen. Enerzijds heeft zij de beroepen beschikking vernietigd, op grond dat
zij helemaal niet antwoordde op de conclusie van de verdachte J., in zoverre deze het
bestaan van voldoende aanwijzingen van schuld betwistte, zodat die beschikking dus
vernietigd diende te worden wegens gebrek aan motivering; anderzijds heeft zij de heropening van het de bat bevolen om de regelmatigheid van de rechtspleging met toepassing van art. 235bis Sv. ambtshalve nate gaan, meer bepaald om de regelmatigheid nate gaan van een op verzoek van de onderzoeksrechter verricht deskundigenonderzoek.
De procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Bergen heeft tegen dat arrest
cassatieberoep ingesteld. Hij heeft zijn cassatieberoep aan verweerder en aan de burgerlijke partijen doen betekenen, en tot staving van zijn cassatieberoep een verzoekschrift neergelegd, waarin een middel de schending aanvoert van de artt. 149 Gw., 128,
130, 135 en 235bis Sv. Verweerder heeft een memorie van antwoord neergelegd.
2) Ontvankelijkheid van het cassatieberoep.
In zijn memorie van antwoord werpt verweerder tegen het cassatieberoep een grond
van niet-ontvankelijkheid op, waarin hij betoogt dat eiser geen dadelijk belang heeft
om te handelen, aangezien dat belang volgens hem bepaald wordt door de weerslag
van het bestreden arrest op het lot van de strafvordering.
Zoals verweerder zelf beklemtoont, is het bestreden arrest gewezen op een hoger beroep dat gericht is tegen een beschikking tot verwijzing die de raadkamer had gewezen met toepassing van art. 135 Sv.. Dat is overigens wat het Hofbeslist heeft toen
het het arrest van 15 maart 2000 vernietigde omdat het arrest dat hoger beroep niet
ontvankelijk had verklaard. Het bestreden arrest doet daarenboven uitspraak op grond
van art. 235bis Sv. om de heropening van het debat te bevelen.
Krachtens art. 416, tweede lid, Sv., zijn de arresten van de kamer van inbeschuldigingstelling die met toepassing van de artt. 135 en 235bis van dat wetboek gewezen worden onmiddellijk vatbaar voor cassatieberoep, en kan het O.M. in dat geval
zonder enige beperking cassatieberoep instellen. Het O.M. heeft steeds belang om tegen dergelijke beslissingen cassatieberoep in te stellen, omdat zij de stra:fvordering
schade kunnen berokkenen.
De door verweerder opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep is m.i. dus niet gegrond.
3) Onderzoek van het middel.
Eiser verwijt het bestreden arrest de beroepen beschikking te vernietigen op grond
dat zij helemaal niet antwoordt op verweerders conclusie, waarin hij het bestaan van
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onvoldoende aanwijzingen van schuld had aangevoerd, terwijl de beschikking, na te
hebben vastgesteld dat het onderzoek volledig was, vermeldt dat er voldoende bezwaren tegen de verdachte bestaan en dat de overwegingen die de partijen in lange
en talrijke conclusies hadden uiteengezet, kennelijk de grand van het geschil raken
en dat aileen het vonnisgerecht bevoegd is om ze te beoordelen.
Met verwijzing naar de rechtspraak van het Hofvan Cassatie (4), betoogt eiser dat
de beschikking van de raadkamer aldus regelmatig met redenen is omkleed en zijn
beslissing om verweerder naar de correctionele rechtbank te verwijzen naar recht verantwoordt, door aan de verdediging van verweerder de onaantastbare vaststelling tegen te werpen dat er voldoende bezwaren bestaan en het bestreden arrest derhalve
zijn beslissing niet naar recht verantwoordt.
Vreemd genoeg had de procureur-generaal bij het Hofvan Beroep te Bergen t.g.v.
het arrest van cassatie met verwijzing de kamer van inbeschuldigingstelling nochtans gevorderd het hager beroep van verweerder ontvankelijk te verklaren, aangezien appellant een verzuim betreffende de beschikking tot verwijzing (volledig gebrek aan motivering) wou opwerpen, dat echter eveneens gegrond was omdat er
onvoldoende bezwaren tegen verweerder zouden bestaan. Hij had dus de buitenvervolgingstelling van laatstgenoemde gevorderd.
Die schriftelijke vordering kon de kamer van inbeschuldigingstelling m.i. op een
dwaalspoor brengen, aangezien zij de kamer niet verzocht uitspraak te doen over de
mogelijke af\vezigheid van motivering van de beschikking tot verwijzing m.b.t. de bezwaren, wat het arrest van verwijzing vorderde, maar wel over het bestaan of nietbestaan van voldoende bezwaren tegen verweerder (5).
In mijn conclusie van 7 juni 2000 verwees ik naar het arrest van 11 jan. 2000, waarin
het Hofbeslist dat de verdachte, met toepassing van art. 135, § 2, Sv. aileen hager beroep kan instellen in de gevallen die daarin op beperkende wijze zijn opgesomd, en meer
bepaald wanneer de beschikking tot verwijzing is aangetast door onregelmatigheden, verzuimen of gronden van nietigheid (6).
In mijn conclusie trok ik de aandacht van het Hof op de dubbelzinnige situatie die
tot stand dreigde te komen als tegelijkertijd moest worden aangenomen dat, enerzijds, de verdachte hager beroep kan instellen wanneer hij aileen een gebrek aan motivering van de beschikking aanvoert m.b.t. de bezwaren die de verwijzing verantwoorden, omdat het een in art. 135, § 2, Sv. bedoeld verzuim van die beschikking zou
betreffen, en, anderzijds, dat er geen sprake is van verzuim wanneer het onderzoeksgerecht, op de conclusie waarin het feitelijk bestaan van voldoende bezwaren betwist wordt, door de onaantastbare vaststelling antwoordt dat die bezwaren bestaan, omdat het onderzoeksgerecht in dat geval de bezwaren niet hoeft te preciseren
waarop de verwijzing gegrond is.
Ik heb beklemtoond dat, in geval van een dergelijke beslissing, de verdachte steeds
hager beroep kan instellen tegen de beschikking tot verwijzing, zelfs al is er kennelijk geen sprake van verzuim wegens gebrek aan motivering, op grand van het enige
voorwendsel dat hij een verzuim van die beschikking aanvoert door het bestaan van
voldoende bezwaren te betwisten. Ik concludeerde dat, in dat geval, '1a procedure" beslist zou rijmen op '1e proces dure"!
Sindsdien heeft het Hofvan Cassatie beslist dat geen enkele onregelmatigheid, verzuim of nietigheid van de verwijzingsbeschikking in de zin van artikel135, § 2, Sv. opgeworpen wordt wanneer de kritiek op de motivering van deze beschikking beperkt
blijft tot het betwisten van het bestaan van voldoende bezwaren (7). Dit is aileen an(4) Cass., 27 nov. 1985, A.R. 4484, nr. 211; 16 sept.1987, A.R. 6141, nr. 35; 7 dec. 1988, A.R. 6989,
nr. 205; 22 jan. 1991, A.R. 4104, nr. 264.
(5) Zie D.

VANDERMEERSCH

en 0.

KLEES,

opm. sub Cass., 7 juni 2000, J.T., 2000, blz. 699.

(6) Cass., 11 jan. 2000, A.R. P.99.0905.N, nr. 20, met concl. adv.-gen. Duinslaegher.
(7) Cass., 5 sept. 2000, A.R. P.00.0988.N, nr. 441.
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ders wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling is verzocht om daadwerkelijk uitspraak te doen over een onregelmatigheid, een verzuim of een nietigheid die de beschikking tot verwijzing aantast (8).
Hoe dan ook is de draagwijdte van het cassatieberoep thans verschillend en vraagt
het aan het Hof voorgelegde middel of het bestreden arrest zijn beslissing om de beroepen beschikking te vernietigen naar recht verantwoordt, op grand "dat zij helemaal niet antwoordt op de conclusie van de verdachte, in zoverre deze het bestaan van
voldoende aanwijzingen van schuld betwist zodat die beschikking dus vernietigd diende
te worden wegens gebrek aan motivering", nate hebben vastgesteld dat die beschikking "beslist over de verwijzing (van de verdachte) naar de correctionele rechtbank,
op grand dat het onderzoek volledig is, dat er voldoende bezwaren tegen de betrokkene bestaan en dat de overwegingen die de partijen in lange en talrijke conclusies
uiteengezet hebben, kennelijk de grand van het geschil raken en dat aileen het vonnisgerecht bevoegd is om ze te beoordelen".
Het antwoord is volgens mij negatief. Ret Hof van Cassatie heeft immers herhaaldelijk beslist dat het onderzoeksgerecht dat de rechtspleging regelt, antwoordt op de
conclusie die het feitelijk bestaan van bezwaren betwist of aanvoert door de enige vasts telling dat zij bestaan of niet bestaan (9). Door anders te beslissen verantwoordt
het bestreden arrest zijn beslissing dus niet naar recht en is het middel in zoverre
gegrond.
De beslissing die genomen is met toepassing van art. 235bis, § 3, Sv. is, van haar
kant, overeenkomstig de wet.
Bijgevolg concludeer ik tot vernietiging van het bestreden arrest, met verwijzing,
maar aileen in zoverre het arrest de beroepen beschikking vernietigt wegens het nietbeantwoorden van de conclusie van de appellant.

Conclusie : vernietiging met verwijzing.
ARREST

(uertaling)

(A.R. P.Ol.0317.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 25 januari 2001 op verwijzing gewezen door het Hofvan Beroep te Bergen, kamer van inbeschuldigingstelling;
Gelet op het arrest van 7 juni 2000 van het Hof;
Over de grond van niet-ontvankelijkheid :
Overwegende dat verweerder aanvoert dat het openbaar ministerie thans
geen belang heeft om cassatieberoep in te stellen, aangezien het bestreden arrest, ten gevolge van zijn vorderingen tot buitenvervolgingstelling, alleen de beschikking tot verwijzing tenietdoet en de heropening van het debat beveelt zonder uitspraak te doen over het bestaan van voldoende bezwaren
van schuld;
(8) Cass., 22 aug. 2000, A.R. P.00.1120.F, nr. 434; 3 okt. 2000, P.OO.l152.N, nr. 512, met cone!.
proc.-gen. du Jardin.
(9) Cass., 17 jan. 1996, A.R. P.95.0930.F, nr. 36; M. DE SwAEF, Over de motiveringsplicht van de
onderzoeksgerechten, R. W, 1984·85, kol. 1357 e.v., inz. kol. 1360; contra R. BDTZLER en S. SoNCK,
De motiveringsverplichting van de onderzoeksgerechten, Liber amicorum Marc Chatel, Antwerpen, Kluwer, 1991, blz. 17 tot 26; R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, Antwerpen, Kluwer, 1994, nrs. 428 en 429; H.D. BosLY en D. VANDERMEERSCH, Droit de Ia procedure penale, Brugge,
Die Keure, 1999, blz. 461 en 465; A. MASSET, Le nouveau reglement de la procedure (articles 127
et 135 nouveau du Code d'instruction criminelle) : un an d'application de la reforme Franchimont, R.D.J.P, 2000, blz. 24; D. VANDERMEERSCH en 0. KLEES, opm. sub Cass., 7 juni 2000, J.T.,
2000, blz. 699 tot 701.
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Overwegende dat, eensdeels, onmiddellijk cassatieberoep, met toepassing van artikel 416, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, ontvankelijk is in zoverre het gericht is tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat uitspraak doet met toepassing van de artikelen 135
en 235 bis van dat wetboek;
Overwegende dat, anderdeels, het openbaar ministerie cassatieberoep kan
instellen tegen elke beslissing die de strafvordering in het gedrang kan brengen of de berechting ervan kan hinderen, ongeacht het voorwerp van zijn vorderingen;
Dat, aldus, het openbaar ministerie belang heeft om, met het oog op een
goede rechtsbedeling, cassatieberoep in te stellen tegen de beslissing die de
regeling van de rechtspleging uitstelt, ook al heeft het de buitenvervolgingstelling gevorderd;
Dat de grond\van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
A. In zoverre de voor~iening gericht is tegen de beslissing die het hoger beroep van verweerder tegen de beschikking tot verwijzing ontvankelijk verklaart, en in zoverre het gericht is tegen de met toepassing van artikel 235
his, § 3, van het Wetboek van Strafvordering, genomen beslissing tot heropening van het debat;
Overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissingen overeenkomstig
de wet zijn gewezen;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing die de beschikking tot verwijzing wegens het niet-beantwoorden van conclusies tenietdoet en de zaak aan zich trekt :
Overwegende dat het bestreden arrest de beschikking die verweerder naar
de,correctionele rechtbank verwijst wegens gebrek aan motivering tenietdoet, op grond dat zij "geenszins antwoordt op de conclusie (van verweerder)", waarin het bestaan van voldoende bezwaren van schuld betwist wordt;
Overwegende dat het gebrek aan motivering van de beschikking die de
rechtspleging regelt, weliswaar een verzuim met betrekking tot die beschikking oplevert, zodat het hoger beroep van de inverdenkinggestelde tegen de
beschikking tot verwijzing ontvankelijk is wanneer het middel tot staving van
dat hoger beroep een dergelijk verzuim aanvoert;
Overwegende dat, evenwel, uit de artikelen 128, 129, 130, 229 en 231 van
het Wetboek van Strafvordering volgt dat de wetgever de leden van de
onderzoeksgerechten in geweten heeft willen laten oordelen over de vraag
of het onderzoek al dan niet voldoende bezwaren heeft opgeleverd om hetzij de inverdenkinggestelde naar een vonnisgerecht te verwijzen, hetzij een
beslissing tot buitenvervolgingstelling te verantwoorden; dat geen wetsbepaling voorschrijft dat de bezwaren gepreciseerd moeten worden of de redenen vermeld moeten worden waarom die bezwaren ontoereikend worden geacht;
Overwegende, bijgevolg, dat wanneer een conclusie betwist of aanvoert dat
er, in feite, voldoende bezwaren bestaan, het onderzoeksgerecht hierop op onaantastbare wijze antwoordt dat dergelijke bezwaren al dan niet bestaan;
Overwegende dat de beroepen beschikking vaststelt dat er voldoende bezwaren tegen eiser bestaan, zodat het arrest zijn beslissing om die beschikking teniet te doen niet naar recht verantwoordt;
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Dat het middel in zoverre gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het de beschikking tot verwijzing, wegens het niet-beantwoorden van eisers conclusie, tenietdoet; verwerpt het cassatieberoep voor het overige; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; laat de kosten ten laste van de Staat; verwijst de aldus beperkte zaak naar de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te Bergen, anders samengesteld.
23 mei 2001- 2e kamer- Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Close - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal
- Advocaat : mr. Mahieu.

Nr. 308
2e KAMER - 23 mei 2001
DIEFSTAL EN AFPERSING- DIEFSTAL DOOR MIDDEL VAN GEWELD OF BEDREIGING- GELIJKGESTELDE DIEFSTAL- VERZWARENDE OMSTANDIGHEDEN- TOEPASSING.

De bij de artt. 471 en 472 Sw. bepaalde verzwarende omstandigheden zijn niet alleen van toepassing op de in art. 468 van dat wetboek bedoelde diefstallen door middel van geweld of bedreiging, maar ook op die welke art. 469 met die diefstallen gelijkstelt (1). (Artt. 468, 469, 471 en 472 Sw.)
(H .. )

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.Ol.0606.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 21 maart 2001 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik;
Over het middel: schending van artikel 97 (lees 149) van de Grondwet, 469 en 471
van het Strafwetboek,
doordat het hofvan beroep, in het voormelde arrest, vermeldt dat artikel471 van
het Strafwetboek van toepassing is op een diefstal die gelijkgesteld wordt met een in
artikel 469 van het Strafwetboek bedoelde diefstal met geweld,
terwijl de verzwarende omstandigheden, bedoeld in artikel 4 71 van het Strafwetboek, aileen van toepassing zijn op diefstal gepleegd door middel van geweld of bedreiging, en niet op diefstal die krachtens artikel 469 van dat wetboek ermee wordt
gelijkgesteld :
(1) Luik (6de Corr. K.), 22 juni 1994, Rev. dr. pen., 1995, biz. 182, met noot H.-D. B.; Luik (6de
Corr. K.), 24 feb. 1995, J.L.M.B., 1995, biz. 635, opm. F. Close; Brussel (12de Corr. K.), 18 okt. 1996,
Rev. dr. pen., 1997, biz. 573, noot J. de Codt.
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Overwegende dat de verplichting om de vonnissen en de arresten met redenen te omkleden een vormvereiste is; dat de omstandigheid dat die motivering onwettig is, geen schending van artikel149 van de Grondwet oplevert;
Overwegende dat artikel 469 van het Strafwetboek niet verwijst naar de
in artikel468 opgelegde straffen om de sanctie te bepalen die het daarin omschreven misdrijf bestraft, maar het geval waarin geweld of bedreigingen na
het plegen van het misdrijf gebruikt wordt, gelijkstelt met het geval waarin
het geweld of de bedreigingen v66r of tijdens die diefstal zijn aangewend;
Overwegende dat die gelijkstelling algemeen is, in zoverre zij geen van de
wettelijke strafVerzwaringsgronden uitsluit die opgesomd worden in de afdeling betreffende diefstallen gepleegd door middel van geweld of bedreigingen;
Dat, bijgevolg, de bij de artikelen 471 en 472 van het Strafwetboek niet aileen van toepassing zijn op de misdaad bedoeld in artikel 468 van dat wethoek, maar ook op die welke in artikel 469 met de voorgaande misdaad gelijkgesteld wordt;
Dat het middel derhalve faalt naar recht;
En verwegende 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.
23 mei 2001 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. de Codt - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaatgeneraal- Advocaat: mr. J.-D. Fraikin, Luik.

Nr. 309
2e KAMER- 23 mei 2001

1° VOORLOPIGE HECHTENIS- INVRIJHEIDSTELLING ONDER VOORWAARDEN- VERLENGING VAN DE VOORWAARDEN- CASSATIEBEROEP- ONTVANKELIJKHEID- VOORWAAR·
DEN.

zo

CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP
- STRAFVORDERING- GEMIS AAN BELANG OF BESTAANSREDEN- GEMIS AAN BESTAANSREDEN- VOORLOPIGE HECHTENIS- INVRIJHEIDSTELLING ONDER VOORWAARDEN- VERLENGING VAN DE VOORWAARDEN- ONTVANKELIJKHEID- VOORWAARDEN.

3° VOORLOPIGE HECHTENIS- INVRIJHEIDSTELLING ONDER VOORWAARDEN- GEVANGENNEMING- BESCHULDIGDE VERWEZEN NAAR HET HOF VAN ASSISEN- WETTIGHEID.

4 ° VOORLOPIGE HECHTENIS- GEVANGENNEMING- BESCHULDIGDE VERWEZEN NAAR
HET HOF VAN ASSISEN- VERZOEK TOT VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING- INVRIJHEIDSTELLING ONDER VOORWAARDEN- WETTIGHEID.
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VOORLOPIGE HECHTENIS - INVRIJHEIDSTELLING ONDER VOORWAARDEN- VERLENGING VAN DE VOORWAARDEN- MOTIVERING.

1o en 2° Wanneer de verdachte of de beklaagde voorwaardelijk in vrijheid is gesteld,

is zijn cassatieberoep tegen het arrest dat beslist een of meerdere van die voorwaarden te verlengen, niet zonder bestaansreden, aangezien de tenuitvoerlegging van de
voorwaarde of voorwaarden blijft voortduren na de voorlopige invrijheidstelling (l).
3° en 4° Het hofvan assisen of, wanneer het geen zitting houdt, de kamer van inbeschuldigingstelling, kunnen de beschuldigde in voorlopige vrijheid stellen en hem verplichten een ofmeerdere voorwaarden nate leven (Impliciet). (Artt. 27, § 1, 4°, en 35,
§ S, Wet Voorlopige Hechtenis.)

so

De beslissing om de voorwaarden voor de voorlopige invrijheidstelling te verlengen, moet met redenen omkleed zijn (2). (Art. 16, § S, en 3S, § 2, Wet Voorlopige Hechtenis.)
(B .... )

Conclusie van advocaat-generaal Loop :
Vooreerst rijst de vraag of het cassatieberoep ontvankelijk is. Het Hof heeft immers beslist dat, wanneer de verdachte voorlopig in vrijheid wordt gesteld en de hem
krachtens art. 3S Wet Voorlopige Hechtenis opgelegde voorwaarden vervuld zijn, zijn
cassatieberoep tegen het arrest dat de beslissing tot invrijheidstelling onder voorwaarden bevestigt, geen reden van bestaan heeft (3).
Dat cassatieberoep betrof een beslissing tot voorlopige invrijheidstelling mits de volgende voorwaarden werden nageleefd tijdens een periode van drie maanden : een borgsam betalen, zijn paspoort aan de gri:ffi.e van de correctionele rechtbank overhandigen, zich onmiddellijk inschrijven in het bevolkingsregister, en zich wekelijks aandienen
op het politiebureau.
In de onder dat arrest gepubliceerde noot schrijft J.d.J. dat het Hof, nate hebben
vastgesteld dat eiser in vrijheid was gesteld, overeenkomstig zijn rechtspraak geoordeeld had dat het cassatieberoep geen reden van bestaan had (4).
Als die rechtspraak gevolgd wordt, moet het cassatieberoep dus niet ontvankelijk
worden verklaard.
Na onderzoek van de onder dat arrest vermelde precedenten blijkt dat het Hofin
zijn rechtspraak wel degelijk heeft beslist dat het cassatieberoep dat de verdachte instelt tegen een beslissing die zijn voorlopige hechtenis handhaaft, geen reden van bestaan heeft wanneer die hechtenis is beeindigd, en dat die regel niet wordt bei:nvloed door de omstandigheid dat de verdachte in vrijheid is gesteld na betaling van
een borgsom (S).
Het Hof had reeds in die zin uitspraak gedaan in zijn arrest van 6 september 1983
(6).

In een onder dat arrest gepubliceerde noot schreef de heer adv.-gen. R. Declercq :
"In strafzaken is de beslissing van de rechter een en ondeelbaar. Men kan aldus de
schuldigverklaring en het bepalen van de strafmaat niet scheiden. Een nietigheid die
(1) Zie concl. O.M.
(2) Zie Cass., 9 feb. 1999, A.R. P.99.0142.N, nr. 73; R.
rechtspleging, Kluwer, 1999, nr. 817.

DECLERCQ,

Beginselen van straf-

(3) Cass., 27 okt. 1992, A.R. 7081, nr. 696, met noot J.d.J.
(4) Zie noot 3.
(5) Cass., 24 mei 1988, A.R. 2403, nr. 587.
(6) Cass., 6 sept. 1983, A.R. 8235, nr. 8, met noot
rechtspleging, Kluwer, 1999, nr. 815.

R.D.; R. DECLERCQ,

Beginselen van straf-
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de ene aantast, tast noodzakelijk ook de andere aan; een vernietiging is in beginsel
totaal, behoudens sommige gedeeltelijke vernietigingen- eventueel zonder verwijzing - die betrekking hebben op bijkomende maatregelen, waarvan de nietigheid het
geheel van de beslissing niet aantast. Die regel is ook van toepassing wanneer het de
borgstelling betreft die, wanneer zij wordt geeist, een ondeelbaar geheel vormt met de
beslissing tot invrijheidstelling zelf. Het aannemen van de voorziening zou in geen geval kunnen leiden tot het opnieuw opsluiten van de verdachte. Het is evenzeer uitgesloten dat men op een ander deel van hetzelfde dispositief zou terugkomen" (7).
De rechtspraak van het Hof over de regel van de onsplitsbaarheid van de beslissing in strafzaken, van de onmogelijkheid om de schuldigverklaring van de strafmaat te scheiden, is sinds 1983 grondig geevolueerd. De vernietiging van de beslissing over de straf leidt niet meer noodzakelijkerwijs tot die van de beslissing over de
schuld! Daarenboven moet worden vastgesteld dat, in het thans aan het Hofvoorgelegde geval, de situatie anders kan worden beoordeeld. Het voorwerp van het cassatieberoep is immers noch een beslissing tot handhaving van de hechtenis noch een beslissing tot voorwaardelijke invrijheidstelling, maar een afzonderlijk genomen beslissing
tot verlenging van de op de vrijlating gestelde voorwaarden.
Hoewel de aanneming van het cassatieberoep geenszins de heropsluiting van de verdachte tot gevolg kan hebben, kan hieruit dan afgeleid worden dat het cassatieberoep geen reden van bestaan heeft, of, eerder, dat eiser geen belang erbij heeft ? Ik
denk het niet.
In zijn arrest van 20 juli 1982 (8) beslist het Hof dat het cassatieberoep van de verdachte ontvankelijk is, wanneer het ingesteld wordt tegen een arrest van de kamer
van inbeschuldigingstelling, dat het te zijnen laste verleende bevel tot aanhouding bevestigt, zulks niettegenstaande een latere beslissing waarbij aan de voorlopige hechtenis een einde wordt gemaakt voordat het Hof over het cassatieberoep uitspraak heeft
gedaan, als die beslissing de betaling van een borgsom als voorwaarde heeft gesteld
voor de vrijlating van de verdachte. T.o.v. het feit vrijgelaten te zijn op het ogenblik
waarop het Hof de ontvankelijkheid van het cassatieberoep moet onderzoeken, is het
begrip belang dus wel erg betrekkelijk.
Art. 37 Wet Voorlopige Hechtenis bepaalt uitdrukkelijk dat de beslissingen die genomen zijn met toepassing van de artt. 35 en 36 - dus m.n. de beslissingen tot verlenging van de over de vrijlating gestelde voorwaarden- voor dezelfde rechtsmiddelen vatbaar zijn als de beslissingen inzake voorlopige hechtenis. Welke zin heeft die
bepaling als elk cassatieberoep dat gericht wordt tegen de aan eiser opgelegde voorwaarden geen reden van bestaan meer heeft wanneer hij opnieuw in vrijheid is gesteld?
Volgens mij kan het probleem op de volgende marrier worden samengevat : als aangenomen wordt dat eisers invrijheidstelling afhangt van de hem opgelegde voorwaarden, heeft het cassatieberoep geen reden van bestaan meer wanneer hij voorlopig in
vrijheid is gesteld; als de verlenging van de voorwaarden daarentegen geen verband houdt met de invrijheidstelling, precies omdat zij zijn opgelegd wanneer hij reeds
vrijgelaten is, is het cassatieberoep ontvankelijk omdat het een bestaansreden heeft.
Als het Hof beslist dat het cassatieberoep een bestaansreden heeft, dat eiser belang heeft om cassatieberoep in te stellen tegen de bestreden beslissing - wat ik denk
-, dan moet het Hof de gegrondheid ervan onderzoeken.
In zijn verzoekschrift tot invrijheidstelling dat hij op 2 november 2000 neerlegde op
de griffie van het Hofvan Beroep te Brussel, had eiser de kamer van inbeschuldigingstelling zelf subsidiair gevraagd hem onder voorwaarden in vrijheid te stellen. Hij
bevestigde dat verzoek in de conclusie die hij voor de kamer van inbeschuldigingstelling neerlegde.
(7) Zie noot 6.
(8) Cass., 20 juli 1982 (A. C., 1981-82, nr. 667), met concl. proc.-gen. Liekendael, toen adv.gen., in Bull. en Pas., 1982, I, 1312.
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Bij arrest van 6 november 2000 is de kamer van inbeschuldigingstelling dus op dat
verzoek ingegaan, door te beslissen dat eiser in vrijheid zou worden gesteld mits hij
verschillende voorwaarden zou naleven. Twee ervan zijn eenmalig (voorafgaandelijk een borgsom betalen van een miljoen frank en zijn voorlopige titel van verblijf in
Belgie regulariseren), de drie andere spreiden zich uit in de tijd (te ThorembaisSaint-Trond verblijven, zich om de vijftien dagen bij de politie van Perwez aandienen, het grondgebied niet verlaten zonder de voorafgaande toestemming van de gerechtelijke overheden).
De Wet Voorlopige Hechtenis bepaalt nochtans niet uitdrukkelijk dat de onderzoeksofvonnisgerechten bevoegd zijn de invrijheidstelling van een "beschuldigde", d.w.z. iemand die naar het hofvan assisen is verwezen, van voorwaarden afhankelijk te rnaken. Art. 35, § 5, van die wet voorziet aileen in die mogelijkheid voor een "verdachte" of een "beklaagde".
De parlementaire voorbereiding schept geenszins klaarheid over het werkelijke opzet van de wetgever. Die bepaling werd op 5 juni 1990 door de Senaatscommissie voor
de Justitie aan het oorspronkelijk antwerp toegevoegd in de volgende bewoordingen : "Teneinde aan de vonnis- en onderzoeksgerechten ook inzake zekerheidstelling dezelfde bevoegdheid tot het nemen van alternatieve maatregelen te geven als de
onderzoeksrechter, werd deze bepaling in fine van het artikel (34, artikel 35 in de door
de Commissie goedgekeurde tekst) geplaatst" (9).
Later, tijdens de stemming over het antwerp in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, werd over dat artikel "geen enkele opmerking" gemaakt (10).
Als de wet strikt uitgelegd wordt, kan betoogd worden dat de wetgever niet in de
mogelijkheid heeft voorzien om de invrijheidstelling van de beschuldigde, tegen wie
een beschikking tot gevangenneming is genomen, van voorwaarden afhankelijk te rnaken, omdat de aard en de doelstelling van de hechtenis ingevolge een beschikking tot
gevangenneming verschillen van die welke de voorlopige hechtenis sensu strictu rechtvaardigen.
Art. 27 Wet Voorlopige Hechtenis, dat uitdrukkelijk bepaalt dat de voorlopige invrijheidstelling kan worden verleend t.g.v. een verzoekschrift dat gericht wordt aan
het hofvan assisen of, wanneer het geen zitting houdt, aan de kamer van inbeschuldigingstelling, vanafhet arrest van verwijzing tot de zitting van het hofvan assisen, zegt nochtans in§ 3, vierde lid, dat "de beslissing tot verwerping gemotiveerd wordt
met inachtneming van hetgeen voorgeschreven is in artikel 16, § 5, eerste en tweede
lid", d.w.z. met inachtneming van de criteria betreffende de voorlopige hechtenis.
Bijgevolg meen ik dat, volgens de spreuk 'qui peut le plus peut le mains', de
onderzoeksgerechten of vonnisgerechten die bevoegd zijn om een gevangen genamen beschuldigde in vrijheid te stellen, hem in dat geval ook kunnen verplichten een
of meerdere voorwaarden na te leven.
In die hypothese moet die beslissing, net als elke beslissing tot verlenging van de
voorwaarden, uiteraard met redenen worden omkleed. Sonia Snacken heeft hieromtrent geschreven dat '1e caractere temporaire et evolutif des mesures 'alternatives a
la detention preventive refuse tout automatisme dans le prolongement des mesures ... Il est evident que ces decisions doivent obeir aux criteres d'application et demotivation enonces a I' article 16, §§ 1 et 5, de la loi. L'application stricte de ces criteres et du refus de tout automatisme est important. Les dossiers d'inculpes etant en
general considerees comme prioritaires, !'instruction de ceux ne comportant 'que' des
mesures alternatives risque de se prolonger indument. Une telle attitude imposerait aux inculpes de tres longues periodes de limitation de liberte, et serait contaire
a l'article 6, alinea 1er, de la C.E.D.H. concernant le 'delai raisonnable"' (11).
(9) Gedr. St. Senaat, zitting 1989-90, 658-2, biz. 112.
(10) Gedr. St. Kamer, zitting 1989-90, 9 juli 1990, 1255/2, biz. 45.
(11) S. SNACKEN, "Laliberte sous conditions", in B.
cier, 1992, biz. 164.

DEJEMEPPE,

La detention preventive, Lar-
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Zoals eiser betoogt in het derde middel tot staving van zijn cassatieberoep, is het
bestreden arrest geenszins met redenen omkleed. Ret middel is in zoverre gegrond als,
zoals ik denk, het cassatieberoep ontvankelijk verklaard wordt.

Conclusie: vernietiging met verwijzing.
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.01.0760.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 april 2001 gewezen door
de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te Luik;
Overwegende dat eiser bij arrest van 4 februari 1993, met gevangenneming, naar het Hofvan Assisen van Brabant is verwezen; dat de kamer van
inbeschuldigingstelling van het Hofvan Beroep te Brussel op 6 november 2000
beslist heeft om eiser voorlopig onder voorwaarden in vrijheid te stellen; dat
vier van de vijfvoorwaarden bij een arrest van 5 februari 2001 van dat hof
voor een periode van drie maanden zijn verlengd en dat het bestreden arrest deze voorwaarden voor een zelfde periode heeft verlengd;
Over het derde middel :
Dat het arrest zijn beslissing om de voorwaarden voor eisers invrijheidstelling te verlengen door geen enkele overweging met redenen omkleedt;
Dat het middel, wat dat betreft, gegrond is;
Om die redenen, zonder dat er grond bestaat tot onderzoek van de overige punten van de memorie, die niet kunnen leiden tot cassatie zonder verwijzing, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest; laat de kosten
ten laste van de Staat; verwijst de zaak naar de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te Brussel, anders samengesteld.
23 mei 2001 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Batsele - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. P. Chome, Brussel.

Nr. 310
1e KAMER - 25 mei 2001

1o ARTS- SPREIDING VAN MEDISCHE ACTIVITEITEN- ORDE DER GENEESHEREN- INDM·
DUELE MAATREGEL- VOORWAARDEN.

2° GENEESKUNDE- BEROEPSORDEN- ORDE DER GENEESHEREN- UITOEFENING VAN DE
GENEESKUNDE - SPREIDING VAN MEDISCHE ACTIVITEITEN - INDIVIDUELE MAATREGEL VOORWAARDEN.

1o en 2° Niet naar recht verantwoord is de beslissing van de raad van beroep van de
Orde der Geneesheren, die niet nader omschrijft op welke grand de spreiding van de
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medische activiteiten van een arts zou kunnen leiden tot enige overtreding van de plichtenleer (1). (Artt. 6, 2°, en 13, eerste lid, Artsenwet.)
(M ... T. ORDE DER GENEESHEREN)
ARREST

(A.R. D.00.0021.N)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 27 maart 2000 op verwijzing gewezen door de raad van beroep van de Orde der Geneesheren, met
het N ederlands als voertaal;
Gelet op het arrest van het Hof van 26 februari 1999;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 6, 2°, en 13 van het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967 betreffende de Orde van Geneesheren, en 7 van het decreet van 2-17 maart
1791 tot afschaffing van het gildewezen,
doordat de beslissing eiseres machtigt binnen de regia Komen-Menen twee medische kabinetten te houden en niet drie, zoals thans het geval is en bepaalt dat eiseres haar keuze zal dienen te bepalen binnen de zes maanden vanaf de datum van de
beslissing, en gehouden is deze keuze binnen vermelde termijn kenbaar te maken aan
de bevoegde Provinciale Raad, ondermeer op grand van de volgende motieven :
"Zoals volgt uit de voorliggende stukken is Dr. M. werkzaam als oogarts in het Algemeen Ziekenhuis te Menen, en heeft zij een prive-praktijk te Menen.
Naast deze activiteiten te Menen heeft zij een medische activiteit (consultaties) in
het 'Centre de Medecine Specialisee' te Kamen.
De Prov!nciale Raad van de Orde der Geneesheren te Henegouwen gaf bij brief van
26 juni 1996 een gunstig advies met betrekking tot de activiteiten van Dr. M. in deze
provincie.
Elke vraag betreffende de uitoefening van gespreide medische activiteiten dient in
concreto te worden behandeld door de Provinciale Raad alwaar de betrokken arts ingeschreven is, en dit in functie van de bestaande deontologische normen omtrent de
handhaving van de eer, de bescheidenheid, de eerlijkheid en de waardigheid van de
geneeskunde.
Hierbij dient er in het bijzonder aandacht geschonken aan het verzekeren van de
continu!teit van de verzorging, het verrichten van goede geneeskunde, en dit zonder afbreuk te doen aan de geneeskundige waardigheid of aan de collegialiteit.
In het licht hiervan dient nagegaan of de gevraagde medische activiteiten hieraan afbreuk doen.
Uit geen enkel element van het voorliggend dossier kan besloten worden dat de continulteit van de zorgen en het belang van de patienten, hierbij in enige mate in het
gedrang zouden komen.
Principieel is evenwel de regel dat zo een arts toestemming bekomt tot het behouden van medische kabinetten -, kabinetten die dienen begrepen in de zin van de plaats
waar de arts gewoonlijk patienten ontvangt, en of aldaar onderzoekt, en of aldaar adviezen geeft en of zorgen toedient - deze kabinetten in eenzelfde agglomeratie moeten gelegen zijn. Evenwel dient dit in concreto bekeken : een blik op de landkaart duidt
voldoende de uitzonderlijke geografische ligging van Kamen aan, als het ware een enclave in de Provincie West-Vlaanderen en op natuurlijke wijze een geheel met deze provincie uitmaakt, zodat Kamen als een hinterland van Menen moet worden beschouwd. De situatie van deze regia maakt dat rekening gehouden met zijn bijzondere
(1) Cass., 18 jan. 1996, A.R. D.95.0013.N, nr. 40.
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geografische ligging, het gewest Komen als een agglomeratie met Menen moet worden aangezien. Het lijdt geen twijfel dat het wegennet rond Komen de binding met Wervik en Menen in de hand werkt.
Bij de omschrijving en de invulling van het begrip agglomeratie in fine van de beoordeling van de vestiging en uitoefening van verschillende medische activiteiten mag
met deze bijzondere en uitzonderlijke omstandigheden rekening worden gehouden.
De vereisten van collegialiteit en geneeskundige waardigheid inachtgenomen dient
het aantal medische kabinetten evenwel beperkt tot twee, gelet op de huidige plethora,
te meer de betrokken arts niet aantoont dat het houden van meer dan twee kabinetten voor haar van vitaal belang is, en geneeskunde niet mag herleid worden tot
marktgeneeskunde.
Om van een medisch kabinet te mogen spreken zijn nu eenmaal nog de aard en de
duur van de aldaar uitgevoerde medische handelingen bepalend,
terwijl, krachtens de artikelen 6, 2° en 13, lid 1, van het koninklijk besluit nr. 79
van 10 november 1967, de Provinciale Raden en de Raden van Beroep van de Orde
van Geneesheren bevoegd zijn om te waken over het naleven van de regelen van de
medische plichtenleer en over de handhaving van de eer, de bescheidenheid, de eerlijkheid en de waardigheid van de leden van de Orde;
voormelde raden aldus worden gemachtigd bepaalde individuele maatregelen te bevelen teneinde een inbreuk op voormelde regelen van de medische plichtenleer te voorkomen of daaraan een einde te stellen of de handhaving van voormelde eer, bescheidenheid, eerlijkbeid en waardigheid te verzekeren;
de Raad van Beroep, zijn beslissing dat eiseres haar activiteiten moet beperken tot
twee kabinetten, hoewel anderzijds wordt vastgesteld dat uit geen enkel element van
het voorliggend dossier kan besloten worden dat de continu'iteit van de zorgen en het
belang van de patienten in enige mate in het gedrang zouden komen, niet wettig verantwoordt door louter en op algemene wijze te verwijzen naar de vereisten van de collegialiteit en geneeskundige waardigheid;
uit de enkele omstandigheid dat eiseres haar medische activiteiten spreidt over meer
dan twee kabinetten, niet wettig kan worden afgeleid dat de gedragingen van eiseres, de eer, bescheidenheid, eerlijkbeid en waardigheid van het beroep dreigen aan te
tasten, en dat zij geneeskunde zou herleiden tot marktgeneeskunde;
de bestreden beslissing bovendien niet wettig verantwoordt of nader omschrijft op
welke grond de spreiding van de medische activiteiten van eiseres zou kunnen leiden tot enige overtreding van de plichtenleer;
aldus blijkt dat de bestreden beslissing geen ge'individualiseerde maatregel betreft die van aard is een handeling van eiseres te voorkomen die haar eer, bescheidenheid, eerlijkbeid of waardigheid zou aantasten;
de bestreden beslissing aldus, door enerzijds vast te stellen, dat de continu'iteit van
de geneeskundige zorgen niet in het gedrang komen door eiseres gedraging, maar anderzijds toch niet nader te omschrijven hoe eiseres' gedragingen, de eer, de bescheidenheid, de eerlijkheid en de waardigheid van de geneesheer in het gedrang zouden kunnen brengen, de artikelen 6, 2°, en 13 van het KB. nr. 79 schendt, en het Hof
niet toelaat zijn wettigheidscontrole op de motieven uit te oefenen, en derhalve niet
regelmatig is gemotiveerd (schending van artikel149 van de Grondwet) en niet wettig is verantwoord (schending van de artikelen 6, 2°, en 13 van het K.B. nr. 79 van 10
november 1967);
de beslissing, gelet op deze vaststellingen van de Raad van Beroep, aldus eveneens de vrijheid van het beroep van geneesheer zonder meer en willekeurig beperkt
(schending van artikel 7 van het Decreet van 2-17 maart 1791 betreffende deafschaffing der gilden) :

Overwegende dat de provinciale raden en de raden van beroep van de Orde
der Geneesheren, krachtens de artikelen 6, 2a, en 13 van het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967, bevoegd zijn om te waken over het naleven van de regels van de medische plichtenleer en over de handhaving van
de eer, de bescheidenheid, de eerlijkheid en de waardigheid van de leden van
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de Orde; dat zij, benevens hun bevoegdheid om wegens door bedoelde leden begane fouten tuchtmaatregelen te treffen, ook, krachtens voormelde bepalingen, individuele maatregelen mogen bevelen teneinde een overtreding van de regels van de medische plichtenleer te voorkomen;
Dat dergelijke individuele maatregelen van aard moeten zijn de bedoelde overtredingen te voorkomen;
Overwegende dat de bestreden beslissing vaststelt dat :
1. de medische activiteiten van eiseres gespreid zijn, met name, een praktijk in het algemeen ziekenhuis te Menen, een prive-praktijk te Menen en
een activiteit te Komen;
2. Komen als een agglomeratie met Menen moet worden aangezien;

3. uit geen enkel element van het dossier kan besloten worden dat de continui:teit van de zorgen en het belang van de patienten hierbij in enige mate
in het gedrang zouden komen;
Overwegende dat de bestreden beslissing oordeelt dat de vereisten van collegialiteit en geneeskundige waardigheid in acht genomen, het aantal medische kabinetten beperkt dient te worden tot twee;
Dat nu de bestreden beslissing niet nader omschrijft op welke grond de
spreiding van de medische activiteiten van eiseres over meer dan twee kabinetten zou kunnen leiden tot enige overtreding van de plichtenleer, de bestreden beslissing geen gei:ndividualiseerde maatregel betreft die van aard
is een handeling van eiseres te voorkomen die haar eer, bescheidenheid, eerlijkheid of waardigheid als arts zou aantasten;
Dat het middel in zoverre gegrond is;
Om die redenen, vernietigt de bestreden beslissing; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de vernietigde beslissing; veroordeelt verweerder in de kosten; verwijst de zaak naar de raad van
beroep van de Orde der Geneesheren, met het Nederlands als voertaal, anders samengesteld.
25 mei 2001- le kamer- Voorzitter: de h. Verougstraete, advocaat-generaalVerslaggever : mevr. Bourgeois - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Simont.
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MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPENBARE CENTRA VOOR)- OPDRACHTEN -ALGEMENE OPDRACHT- DIENSTVERLENING -ADMINISTRATIEVE BESLISSING- BEROEP- RECHTBANKEN- BEROEP VOOR DE MEDEDELING VAN DE BESLISSING- WETTIGHEID.

Het beroep dat de persoon bij de arbeidsrechtbank instelt tegen een beslissing inzake
individuele dienstverlening te zijnen opzichte genomen door de raad van het 0. C.M. W.
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of door een van de organen aan wie de raad bevoegdheden heeft overgedragen, han
worden ingesteld zodra de beslissing genomen is en dus v66r de mededeling ervan
(1). (Art. 71, eerste en derde lid, O.C.M.W.-wet.)
(D ... T. O.C.M.W. TE REBECQ)

Conclusie van eerste advocaat-generaal Leclercq (vertaling) :
1. Ik ben van mening dat het enige middel gegrond is.
2. Naar luid van artikel 71, eerste lid, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn kan eenieder bij de
arbeidsrechtbank in beroep gaan tegen een beslissing inzake individuele dienstverlening, te zijnen opzichte genomen door de raad van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn of door een van de organen aan wie de raad bevoegdheden heeft
overgedragen.
De tekst van die bepaling is duidelijk: beroep bij de arbeidsrechtbank is mogelijk
zodra een administratieve beslissing genomen is (in de Franse tekst: "toute personne peut").
Voornoemd artikel 71, derde lid, bepaalt weliswaar dat het beroep moet worden ingesteld binnen de maand te rekenen vanaf hetzij de datum van afgifte ter post van
de aangetekende brief waarmee de beslissing wordt medegedeeld, hetzij vanaf de datum van het ontvangstbewijs van de beslissing, hetzij vanaf de datum waarop de in
het tweede lid bepaalde termijn verstrijkt (in de Franse tekst: "Ce recours doit etre
introduit dans le mois").
Dat derde lid is kennelijk aileen bedoeld om de einddatum te preciseren van de termijn waarbinnen het beroep moet worden ingesteld.
De kennisgeving van'de administratieve rechtshandeling in het bijzonder houdt immers geen verband met het bestaan ;:an die rechtshandeling, maar met de inwerkingtreding ervan (2). De administratieve rechtshandeling treedt in werking vanaf de
kennisgeving ervan, als het gaat om een administratieve rechtshandeling met individuele draagwijdte (3). De kennisgeving houdt geen verband met het bestaan van de
administratieve rechtshandeling, die immers bestaat zodra ze vetricht is (4). Daaruit volgt dat de regelmatige rechtshandeling met individuele draagwijdte niet meer
kan worden ingetrokken, zodra ze verricht is (5). Ze kan dus vanaf dat tijdstip nadeel berokkenen aan de persoon. Het gebrek aan kennisgeving ervan heeft geen gevolgen voor de regelmatigheid van de rechtshandeling, maar aileen voor de inwerkingtreding ervan (6); wat telt is dat het beroep wordt ingesteld tegen de bestaande
administratieve rechtshandeling (7).
Bijgevolg kan het beroep dat de persoon bij de arbeidsrechtbank instelt tegen een
beslissing inzake individuele dienstverlening te zijnen opzichte genomen door de raad
van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn of door een van de organen
(1) Zie carrel. O.M.

(2) Zie noot 1, Cass., 20 mei 1996, AR. S.95.0087.F, nr. 182; vgl. I. DECHAMPS en M. VAN
"L'aide sociale dans la dynamique du droit", Bibliotheque de droit social, nr. 686.

RUYM-

BEKE,

(3) Zie noot 1, Cass., 20 mei 1996, AR. S.95.0087.F, nr. 182.
(4) Zie J.

DEMBOUR,

"Droit administratif', 3e ed. , Luik, 1978, nr. 217.

(5) Zie J.

DEMBOUR,

"Droit administratif', 3e ed., Luik, 1978, nr. 217 en noot 2, p. 302.

(6) Zie J. DEMBOUR, "Droit administratif', 3e ed., Luik, 1978, nr. 217, en de noten 1 en 2, p. 303;
zie oak I. DECHAMPS en M. VAN RUYMBEKE, "L'aide sociale dans la dynamique du droit", Bibliotheque de droit social, nr. 685.
(7) Zie Cass., 21 april1997, AR. S.96.0111.F, nr. 192.
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aan wie de raad bevoegdheden heeft overgedragen, worden ingesteld zodra de beslissing bestaat en, derhalve, voor de kennisgeving ervan (Art. 71, eerste en derde lid,
O.C.M.W.-wet).
Door er anders over te beslissen schendt het bestreden arrest derhalve de in het middel vermelde bepaling.
3. Het bestreden arrest moet worden vernietigd, behalve in zoverre dat arrest het
hoger beroep ontvankelijk verklaart.
4. Verweerder moet worden veroordeeld in de kosten van het cassatiegeding (Artt.
580, 8°, d, 1017, tweede lid, en 1111, vierde lid, Ger.W.).

Besluit: gedeeltelijke vernietiging.
ARREST

(vertaling)

(A.R. S.99.0185.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 12 juli 1999 gewezen door
het Arbeidshof te Brussel;
Over het middel: schending van artikel 71, inzonderheid eerste en derde lid, van
de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn,
doordat het arrest het door eiser tegen verweerder ingestelde beroep ratione temporis niet ontvankelijk verklaart op alle gronden die hier geacht worden volledig weergegeven te zijn,
terwijl, krachtens artikel 71, eerste lid, van de wet van 8 juli 1976, eenieder het recht
heeft bij de arbeidsrechtbank in beroep te gaan tegen een te zijnen aanzien genamen beslissing, terwijl artikel 71, derde lid, bepaalt dat het beroep moet worden ingesteld binnen de maand te rekenen vanaf hetzij de datum van afgifte ter post van
de aangetekende brief waarmee de beslissing wordt meegedeeld, hetzij vanaf de datum van het ontvangstbewijs van de beslissing; uit het onderling verband tussen die
bepalingen volgt dat het beroep openstaat zodra de beslissing is genomen, dat wil zeggen zodra de administratieve akte die nadeel berokkent bestaat, terwijl het derde lid
de data aangeeft waarop de termijn voor beroep ingaat en verstrijkt; het arrest, nu
het vaststelt dat de raad voor maatschappelijk welzijn ten aanzien van eiser een beslissing genomen heeft op de zitting van 26 juni 1997 en dat eiser de akte van beroep op de griffie van de Arbeidsrechtbank te Nijvel heeft neergelegd op 30 juni 1997,
derhalve dat beroep niet zonder artikel 71 van de wet van 8 juli 1976 te schenden onontvankelijk kon verklaren op grond dat het te vroeg was ingesteld :

Overwegende dat, krachtens artikel 71, eerste lid, van de organieke wet
van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, eenieder bij de arbeidsrechtbank in beroep kan gaan tegen een beslissing inzake individuele dienstverlening te zijnen opzichte genomen door de
raad van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn of door een van
de organen aan wie de raad bevoegdheden heeft overgedragen en dat, valgens het derde lid, dat beroep moet worden ingesteld binnen de maand te rekenen vanaf hetzij de datum van afgifte ter post van de aangetekende brief
waarmee de beslissing wordt meegedeeld, hetzij vanaf de datum van het ontvangstbewijs van de beslissing;
Overwegende dat uit die wetsbepaling volgt, enerzijds, dat beroep openstaat zodra de beslissing is genomen en, anderzijds, dat de mededeling van
de beslissing de termijn doet ingaan waarbinnen dat beroep moet worden ingesteld;
Overwegende dat uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat eiser zijn
beroep bij de arbeidsrechtbank heeft ingesteld op 30 juni 1997, dat is na-

-------,;;;

-

--~~~~~~~---
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dat verweerder zijn beslissing genomen had, maar voor de mededeling ervan op 3 juli daaropvolgend;
Overwegende dat het arbeidshof, door het beroep niet ontvankelijk te verklaren op grand dat het te vroeg was ingesteld, de in het middel aangegeven wetsbepaling schendt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het hager beroep daarbij ontvankelijk verklaard wordt; beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; gelet op artikel1017, tweede lid, van het gerechtelijk Wetboek,
veroordeelt verweerder in de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar
het Arbeidshof te Bergen.
28 mei 2001 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Parmentier, waarnemend voorzitter
- Verslaggever : de h. Echement - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Draps.

Nr. 312
3e KAMER- 28 mei 2001

BESTAANSMINIMUM- TOEKENNING- BEHOUD- VOORWAARDEN- SAMENWONENDE
ECHTGENOTEN - BEREIDHEID TOT TEWERKSTELLING - BEWIJS - VRIJSTELLING- GEZONDHEIDSREDENEN - BILLIJKHEIDSREDENEN - TOEPASSINGSGEBIED.

Voor de toekenning en het behoud van het bestaansminimum moet ieder van de samenwonende echtgenoten blijk hebben gegeven van zijn bereidheid tot tewerkstelling tenzij dit om gezondheids- of billijkheidsredenen onmogelijk is; die regel geldt
zelfs in het geval dat die echtgenoten samenwonen met een kind (1). (Art. 6, § 1, eerste lid, 1, wet 7 aug. 1974.)
(O.C.M.W. TE LUIK T. D... E.A.)

Eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq heeft in substantie gezegd (vertaling) :
1. Ik ben van mening dat het enige middel gegrond is.
Uit de bewoordingen van artikel 6, § 1, eerste lid, 1, van de wet van 7 augustus 197 4
blijkt immers dat voor de toekenning en het behoud van het bestaansminimum ieder van de samenwonende echtgenoten blijk moet hebben gegeven van zijn bereidheid tot tewerkstelling tenzij dit om gezondheids- of billijkheidsredenen onmogelijk
is en dat die regel zelfs geldt in het geval dat die echtgenoten samenwonen met een
kind (2) (Art. 6, § 1, eerste lid, 1, wet 7 aug. 1974).
De toestand is geheel anders wanneer de rechter niet, zoals te dezen, beslist dat de
regel in haar geheel niet van toepassing is in het geval dat de samenwonende echt(1) Zie concl. O.M.
(2) Zie P.

DENIS,

"Droit de Ia securite sociale", II, Brussel, 1994, p. 311, nr. 27.
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genoten samenwonen met een kind, maar dat de in de wet in de wet vermelde
billijkheidsredenen in het geval waarover hij uitspraak moet doen en gelet op de omstandigheden van de zaak, de gezinstoestand, de leeftijd van de kinderen of de gezinslast zijn. In dat geval sluit de rechter de toepassing van de rechtsregel op zich niet uit
maar oordeelt hij dat de samenwonende echtgenoten geen blijk moeten hebben gegeven van hun bereidheid tot tewerkstelling, omdat zulks onmogelijk is om billijkheidsredenen, namelijk, te dezen, de gezinstoestand, de leeftijd van de kinderen of de gezinslast. Dat doet het bestreden arrest uiteraard niet en dat is reden waarom het de
bovenvermelde bepaling schendt.
Voor zover als nodig is herinner ik eraan dat, zelfs in het bovenvermelde geval dat
de beslissing van de rechter correct zou blijken te zijn, de samenwonende echtgenoten, teneinde wettelijk ontslagen te zijn van de bewijsplicht om billijkheidsredenen,
uiteraard moeten aantonen dat de hulp van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn nodig is om hen in staat te stellen een leven te leiden dat met de menselijke waardigheid overeenstemt (3). Dat is evenwel een andere kwestie.
2. Het bestreden arrest moet worden vernietigd, in zoverre het eiser voor het tijdvak van 1 maart 1997 tot 1 mei 1998 veroordeelt tot betaling van het bestaansminimum tegen het tarief voor gezinshoofden.
3. Eiser moet worden veroordeeld in de kosten van het cassatiegeding (Art. 1017,
tweede lid, Ger.W.).

Besluit : gedeeltelijke vernietiging.
ARREST

(vertaling)

(A.R. S.00.0030.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 november 1999 gewezen door het Arbeidshof te Luik;
Over het middel : schending van de artikelen 2, § 1, eerste lid, inzonderheid 1 o en
2°, 6, § 1, eerste lid, 1 o, van de wet van 7 augustus 197 4 tot ins telling van het recht
op een bestaansminimum waarvan artikel2 is gewijzigd bij de wetten van 7 november 1987 en 29 december 1990 en waarvan artikel 6 is gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 244 van 31 december 1983 en bij de wet van 12 januari 1993,
doordat eiser, bij beslissing van 25 maart 1997, verweerder het bestaansminimum ontnomen had in afwachting dat verweerster, zijn echtgenote die met hem samenwoonde, overeenkomstig artikel6, § 1, eerste lid, 1°, van de wet van 7 augustus 197 4 blijk zou geven van haar bereidheid tot tewerkstelling; dat het arrest, met
wijziging van het beroepen vonnis, eiser tot de betaling van het bestaansminimum veroordeelt voor het tijdvak van 1 maart 1997 tot 1 mei 1998, op grond dat er in februari 1997 uit het huwelijk een kind is geboren; dat artikel 6, § 1, eerste lid, van de
wet van 7 augustus 1974 nergens gewag maakt van een gemeenschappelijk kind of
van het recht dat de aanwezigheid van dat kind in een gezin doet ontstaan; dat artikel2, § 1, eerste lid, 2°, van voornoemde wet het bestaansminimum tegen het tarief voor gezinshoofden toekent aan een alleenstaande die samenwoont met ten minste een minderjarig kind; dat zulks het geval is met verweerder en het niet wordt
betwist dat hij de voorwaarden voor het bestaanminimum vervult; dat het niet billijk zou zijn een echtpaar met een kind ten laste het bestaansminimum te ontzeggen, op grond dat een van de leden van het echtpaar niet meer aan de vereisten van
artikel 6, § 1, eerste lid, 1o voldoet; dat aldus geen rekening zou worden gehouden met
de aanwezigheid van het kind en met artikel 2, § 1, eerste lid, 2°, van de wet, terwijl de alleenstaande die voldoet aan dezelfde voorwaarden als een van de echtge(3) Zie Cass., 26 feb. 2001, A.R. S.99.0112.F, nr. 113, en ~verde verantwoording van de in laatstgenoemd arrest vervatte oplossing, art. 6, § 1, wet 7 aug. 1974, en art. 60, § 3, tweede lid, O.C.M.Wwet.
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noten met een kind ten laste wel een bestaansminimum tegen het gezinstarief zou genieten; de voorwaarden van artikel 6, § 1, eerste lid, 1o daarentegen, naar het vereiste van de wet, wel moeten vervuld zijn aan de zijde van beide echtgenoten zonder kind, aangezien het kind, door het feit van zijn bestaan aileen al, een recht doet
ontstaan dat hem eigen is en waarmee rekening moet worden gehouden; dat zulks temeer geldt, nu eiser, ook al moest het arbeidshof over die vraag geen uitspraak doen,
wegens de beperking van de betrokken periode, heeft beslist vanaf 1 mei 1998 de hulp
terug te nemen, gelet precies op de aanwezigheid van het jonge kind en het gevaar van
uitzetting dat de verweerders hoven het hoofd hing; dat de aanwezigheid van het kind
ongetwijfeld voor die beslissing van belang is geweest;

terwijl artikel 6, § 1, 1 o van de wet van 7 augustus 197 4, na het vereiste te hebben geformuleerd dat de betrokkene, voor de toekenning en het behoud van het bestaansminimum, blijk moet hebben gegeven van zijn bereidheid tot tewerkstelling tenzij dit om gezondheids- of billijkheidsredenen onmogelijk is, bepaalt dat "wanneer het
gaat om samenwonende echtgenoten, deze voorwaarde moet vervuld zijn in hoofde van
beide"; die regel een algemene strekking heeft en daarvan noch op grond van artikel 6 van de wet noch op grond van enige andere wettelijke bepaling kan worden afgeweken in het geval dat de samenwonende echtgenoten samenwonen met een kind;
de omstandigheid dat eiser, om de bijzondere reden die het arrest vaststelt, met ingang van 1 mei 1998 het bestaansminimum aan de verweerders heeft betaald voor het
arbeidshof evenmin een reden is om zijn vroegere beslissing als niet gerechtvaardigd te beschouwen; het arrest bijgevolg, nu het eiser veroordeelt om aan de verweerders het bestaansminimum te betalen voor het vorige tijdvak, ofschoon verweerster geen blijk heeft gegeven van haar bereidheid tot tewerkstelling en zij evenmin
heeft bewezen dat zij in de onmogelijkheid verkeerde te werken, artikel 6, § 1, eerste lid, 1 o, van de bovengenoemde wet van 7 augustus 197 4 schendt, alsook het bepaalde in artikel 2, § 1, eerste lid, van voorrioemde wet waarin het bedrag van het bestaansminimum wordt vastgesteld :

Overwegende dat artikel 6, § 1, eerste lid, 1 o, van de wet van 7 augustus 197 4 tot instelling van bet recbt op een bestaansminimum bepaalt dat
de betrokkene voor de toekenning en bet beboud van bet bestaansminimum blijk moet bebben gegeven van zijn bereidbeid tot tewerkstelling tenzij dit om gezondbeids- ofbillijkbeidsredenen onmogelijk is; dat die tekst eraan toevoegt dat, wanneer bet gaat om samenwonende ecbtgenoten, deze
voorwaarde moet vervuld zijn in boofde van beide;
Overwegende dat bet arrest eiser veroordeelt "tot betaling van bet bestaansminimum tegen bet tariefvoor gezinsboofden voor bet tijdvak van 1
maart 1997 tot 1 mei 1998", op grond dat de bij die bepaling opgelegde voorwaarde aileen moet vervuld zijn aan de zijde van een van de ecbtgenoten wanneer die samenwonen met een kind;
Dat bet arrest aldus de bovengenoemde wetsbepaling scbendt;
Dat bet middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt bet bestreden arrest, in zoverre bet eiser voor
bet tijdvak van 1 maart 1997 tot 1 mei 1998 veroordeelt tot betaling van bet
bestaansminimum tegen bet gezinstarief; beveelt dat van bet arrest melding zal worden gemaakt op de kant van bet gedeeltelijk vernietigde arrest; gelet op artikel1017, tweede lid, van bet Gerecbtelijk Wetboek, veroordeelt eiser in de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar bet
Arbeidsbof te Brussel.
28 mei 2001 - 3e kamer- Voorzitter en verslaggeuer : de h. Parmentier, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Simont.
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3e KAMER - 28 mei 2001

ARBEIDSOVEREENKOMST- EINDE-

ONTSLAG OM DRINGENDE REDEN- VOORTDU·

RENDE TEKORTKOMINGEN - TIJDSTIP.

Wanneer het feit dat het ontslag zou rechtvaardigen bestaat in een voortdurende tekortkoming van de werknemer, bepaalt de werkgever het tijdstip vanaf wanneer die
lopende tekortkoming elke professionele samenwerking onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt (1). (Art. 35, eerste, tweede en derde lid, Arbeidsovereenkomstenwet.)
(HULLBRIDGE ASSOCIATED N.V. T. D ... )
ARREST

(vertaling)

(A.R. S.00.0080.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 10 januari 2000 gewezen door het Arbeidshof te Bergen;
Over het eerste middel : schending van de artikelen 17, 2°, 35, inzonderheid eerste tot derde lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten,
· 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek waarin het beschikkingsbeginsel is neergelegd en 149 van de Grondwet,
doordat het arrest beslist dat eiseres de termijn van drie dagen om de arbeidsovereenkomst te beeindigen niet inachtgenomen heeft en dat zij bijgevolg moet worden veroordeeld tot betaling van een opzeggingsvergoeding zonder na te gaan of de door
haar aangevoerde fout al dan niet een dringende reden was; dat het aldus beslist op
alle onder de aanhef "de eerbiediging van de opzeggingstermijn" vermelde redenen,
die hier als volledig weergegeven worden beschouwd,
terwijl, eerste onderdeel, krachtens artikel 35, eerste lid, van de wet van 3 juli 1978
elke partij de overeenkomst om een dringende reden kan beeindigen, maar daartoe niet verplicht is; naar luid van het tweede lid van dat artikel onder dringende reden wordt verstaan de ernstige tekortkoming die elke professionele samenwerking tussen de werkgever en de werknemer onmiddellijk en definitief
onmogelijk maakt; wanneer het feit dat de beeindiging van de overeenkomst rechtvaardigt, bestaat in een voortdurende tekortkoming, het tijdstip vanafwanneer die
tekortkoming elke professionele samenwerking onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt ter beoordeling staat aan de partij die gebruik wenst te maken van het
recht om de overeenkomst te beeindigen en zij, als zij daartoe besloten heeft, niet
gehouden is de tegenpartij in gebreke te stellen opdat zij haar gedrag zou veranderen; daaruit volgt dat het in geval van een voortdurende tekortkoming aan de
bodemrechter staat na te gaan of het verweten feit zich nog voordeed ten minste
drie werkdagen voor de datum waarop die partij besloot de overeenkomst om een
dringende reden te beeindigen, wat krachtens artikel 35, derde lid, van de wet van
3 juli 1978 een voorwaarde is voor de regelmatigheid van het ontslag, en of, als dat
het geval is, het feit als een dergelijke reden kon worden beschouwd; het arrest vaststelt 1°) dat de feiten die aan verweerder worden verweten in de briefwaarbij de
overeenkomst werd beeindigd, bestonden in "de niet-afgifte van de maandelijkse
werkverslagen (alsook) een onvoldoende rendement, dat in verband wordt ge(1) Cass., 27 nov. 1995, A.R. S.95.0026.F, nr. 508; zie Cass., 19 sept. 1994, A.R. S.94.0005.F, nr.
387, met concl. O.M. in Bull. en Pas., I, 1994; 19 jan. 1998, A.R. S.97.0092.N, nr. 34.
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bracht met de eerste tekortkoming", 2°) dat verweerder "contractueel verplicht was,
vanaf april 1994, maandelijks werkverslagen op te maken betreffende de aanbestede bouwplaatsen, de aannemingen, de te plaatsen of te ontvangen bestellingen, alsook de toestand van de beheerde bouwplaatsen" en zulks de 25e van iedere maand, 3°) dat de verslagen voor de maanden april en mei werden overhandigd
na het rappel van 9 juni 1994 en dat verweerder "dus nag de maandverslagen- voor
de maanden juni, juli, augustus, september, diende op te sturen"; het arrest niet vaststelt dat voornoemde verslagen binnen waren op de dag van het ontslag om een dringende reden; het arrest, zo het aldus moet worden uitgelegd dat het beslist dat de
tekortkoming aan de verplichting om verslagen voor te leggen een voortdurende tekortkoming is, gelet op het feit dat het in rechte beslist dat in die veronderstelling "ingeval van ontslag om een dringende reden, het tijdstip van de laatste tekortkoming moet worden vastgesteld opdat de rechter zou kunnen nagaan of de
termijn voor het ontslag inachtgenomen is" en gelet op het feit dat het, om de regelmatigheid van het ontslag te beoordelen, de omstandigheid in aanmerking neemt
dat "de vennootschap op 25 september (verweerder) niet in gebreke heeft gesteld
om haar de verslagen voor de maanden juni, juli, augustus, september of althans
het verslag voor september toe te zenden" en daaruit afieidt dat de termijn van drie
dagen, vereist om de overeenkomst om een dringende reden te kunnen beeindigen, is ingegaan op 25 september 1994 en dat het op 24 oktober 1994 ter kennis gebrachte ontslag laattijdig was, derhalve, artikel 35, eerste, tweede en derde lid, van
de wet van 3 juli 1978 schendt;
tweede onderdeel, verweerder in zijn appEdconclusie uitdrukkelijk toegaf dat hij twee
verslagen had binnengebracht na het rappel van 9 juni 1994 en dat "de daaropvolgende verslagen die uiterlijk op 25 juni, juli, augustus en september 1994 binnen hadden moeten zijn, nooit afgegeven zijn"; het arrest, zo het aldus moet worden uitgelegd dat het niet beslist dat verweerder op de dag van het ontslag nag altijd in gebreke
was om de verslagen voor juni, juli, augustus en september binnen te brengen, in strijd
met artikel1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek waarin het beschikkingsbeginsel
is neergelegd, een geschil opwerpt waarvan het bestaan door de partijen bij conclusie was uitgesloten; het arrest althans, nu het zich niet uitspreekt over die feitenkwestie, waarvan nochtans de beslechting van het geschil afbangt, zoals is betoogd
in het eerste onderdeel van het middel, het Hof in de onmogelijkheid stelt zijn toezicht uit te oefenen op de wettigheid van de beslissing dat de beeindiging laattijdig was;
het derhalve artikel149 van de Grondwet schendt;
derde onderdeel, de werknemer krachtens artikel17, 2°, van de wet van 3 juli 1978
verplicht is te handelen volgens de bevelen en de instructies die hem worden gegeven door de werkgever met het oog op de uitvoering van de overeenkomst; zolang die
bevelen en instructies - te dezen om zijn werk te rechtvaardigen aan de hand van
maandelijkse verslagen - niet worden uitgevoerd, de werknemer tekortkomt aan die
verplichting, zodat met het oog op de beoordeling van de regelmatigheid van de beeindiging, die tekortkoming als een voortdurende tekortkoming moet worden omschreven, ongeacht de dag waarop die is begonnen; het arrest, zo het aldus moet worden
gei:nterpreteerd dat het, om te beslissen dat het ontslag laattijdig was, overweegt dat
de aangevoerde tekortkoming geen voortdurende tekortkoming is, dat wettelijk begrip miskent en derhalve een schending inhoudt zowel van artikel17, 2°, van de wet
van 3 juli 1978 waarin de verplichtingen van de werknemer worden omschreven als
van artikel 35 van genoemde wet, krachtens hetwelk de termijn van drie dagen waarbinnen de werkgever de overeenkomst om een dringende reden kan beeindigen, in geval van een voortdurende tekortkoming, pas begint te lopen vanaf de dag waarop die
tekortkoming opgehouden heeft te bestaan :

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat artikel 35, eerste lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten aan elke partij het recht geeft de overeenkomst om een dringende reden te beeindigen;
Overwegende dat naar luid van het tweede lid van dat artikel, onder dringende reden wordt verstaan de ernstige tekortkoming die elke professionele samenwerking tussen de werkgever en de werknemer onmiddellijk en
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definitief onmogelijk maakt; dat volgens het derde lid, ontslag om een dringende reden niet meer zonder opzegging of voor 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;
Dat, wanneer het feit dat de beeindiging van de overeenkomst rechtvaardigt, bestaat in een voortdurende tekortkoming, het tijdstip vanaf wanneer die tekortkoming elke professionele samenwerking onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt, ter beoordeling staat aan de partij die gebruik wenst
te maken van het haar door de wet toegekende recht;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat "(aan verweerder) de volgende
feiten zijn verweten : niet-afgifte van de maandelijkse werkverslagen; een onvoldoende rendement, dat in verband wordt gebracht met de eerste tekortkoming"; dat het erop wijst, enerzijds, dat "de regelmatigheid van determijn voor afdanking afhangt van de vraag of de niet-afgifte van dagelijkse
verslagen als een voortdurende tekortkoming kan worden beschouwd, anderzijds, dat "ingeval van ontslag om een dringende reden, de rechter, teneinde nate gaan of de ontslagtermijn inachtgenomen is, het tijdstip van de
laatste tekortkoming client vast te stellen"; dat het overweegt dat "de tekortkoming zich tot viermaal toe( ... ) heeft voorgedaan" en dat "de laatste tekortkoming dagtekent van 25 september"; dat het beslist dat ''het op 24 oktober ter kennis gebrachte ontslag derhalve laattijdig is";
Dat de appelrechters aldus hebben beslist dat de bedoelde tekortkoming
een voortdurende tekortkoming was;
Overwegende dat, in geval van voortdurende tekortkoming, de rechter de
termijn beoordeelt waarbinnen de dringende reden wordt aangevoerd en daartoe nagaat of het verweten feit nog bleef voortduren drie werkdagen voor de
afdanking;
Overwegende dat uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat eiseres, in
een dienstnota van 29 maart 1994, verweerder de instructie heeft gegeven
om haar op de 25e van iedere maand een maandelijks verslag te overhandigen, dat verweerder na een rappel van 9 juni 1994 zijn verslagen voor april
en mei heeft afgegeven en dat hij daarna in gebreke is gebleven om dat te
doen voor juni, juli, augustus en september;
Overwegende dat het arrest de beslissing volgens welke het ontslag laattijdig is, 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 het tweede middel die niet tot ruimere cassatie kunnen leiden, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het
uitspraak doet over het hoofdberoep en over de kosten; 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.
28 mei 2001 - 3e kamer- Voorzitter : de h. Parmentier, waarnemend voorzitter
- Verslaggever : mevr. Matray- Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal - Advocaat: mr. Draps.
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Nr. 314
Se KAMER- 28 mei 2001

1° ARBEIDSVOORZIENING- ALLERLEI- TEWERKSTELLING VAN VREEMDE ARBEIDS·
KRACHTEN- REGELGEVING- ARBEIDSKAART- VOORLOPIGE TEWERKSTELLING- VOORLOPIGE ARBEIDSVERGUNNING, TOEGEKEND OP GROND VAN EEN MINISTERIELE DIENSTNOTA- BELGISCH STAATSBLAD- NIET BEKENDGEMAAKTE NOTA.

2° VREEMDELINGEN- TEWERKSTELLING VAN VREEMDE ARBEIDSKRACHTEN- REGELGEVING -ARBEIDSKAART- VOORLOPIGE TEWERKSTELLING- VOORLOPIGE ARBEIDSVERGUNNING, TOEGEKEND OP GROND VAN EEN MINISTERIELE DIENSTNOTA- BELGISCH STAATSBLAD- NIET BEKENDGEMAAKTE NOTA.

So ARBEID- ALLERLEI- TEWERKSTELLING VAN VREEMDE ARBEIDSKRACHTEN- REGELGEVING -ARBEIDSKAART- VOORLOPIGE TEWERKSTELLING- VOORLOPIGE ARBEIDSVERGUNNING, TOEGEKEND OP GROND VAN EEN MINISTERIELE DIENSTNOTA- BELGISCH STAATSBLAD- NIET BEKENDGEMAAKTE NOTA.

1°, 2° en so Oak al heeft de minister tot wiens bevoegdheid de tewerkstelling behoort
bij wege van ministeriiUe besluiten de bevoegdheden uitgeoefend die hem zijn toegekend bij de artikelen 8 van het koninklijk besluit nr. 34 van 20 juli 1967 en 5, tweede
lid, van het koninklijk besluit van 6 november 1967, is er geen enkele reden om aan
te nemen dat hi} die bevoegdheden heeft uitgeput en dat de gevallen waarin een
vreemde werknemer voorlopig arbeid mag verrichten in die ministeriele besluiten op
beperkende wijze zijn opgesomd; die minister kan oak optreden door middel van een
dienstnota die niet in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt (1). (Art. 8. K.B.
nr. S4 van 20 juli 1967; art. 5, tweede lid, K.B. 6 nov. 1967; art. 20 M.B. 19 dec. 1967;
art. 1 M.B. 15 juli 1969.)
(R.VA. T. T... )
ARREST

(vertaling)

(A.R. S.00.01S5.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 3 mei 2000 gewezen door
het Arbeidshof te Brussel;
Over het middel: schending van de artikelen 4S, § 1, eerste en tweede lid, 69, § 1,
van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, 2, S, 4, eerste lid, 6, 7, 8 van het koninklijk besluit nr. S4 van 20 juli
1967 betreffende de tewerkstelling van werknemers van vreemde nationaliteit, 12 van
het koninklijk besluit van 6 november 1967 betreffende de voorwaarden van toekenning en intrekking van de arbeidsvergunningen en arbeidskaarten voor werknemers van vreemde nationaliteit, 19 en 20 van het ministerieel besluit van 19 december 1967 betreffende de modaliteiten van indiening en aflevering van de aanvragen
om arbeidsvergunningen en arbeidskaarten voor werknemers van vreemde nationaliteit, welke artikelen 19 en 20 zijn gewijzigd bij het ministerieel besluit van 15 juli
1969,
doordat verweerder, die toen van Roemeense nationaliteit was en wachtte op erkenning als politiek vluchteling, van 1 september 1990 tot 19 juni 1994 in Belgie heeft
(1) Zie S. MosSELMANS, "Hoofddoekaffaire beslecht? Ja, maar.... Commentaar bij het eerste cassatiearrest dat zich ten gronde buigt over de aangevoerde schending van een ministeriele omzendbrief', A.J.T., 2000-2001, p. 592, noot 23.
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gewerkt terwijl hij gedekt was door een voorlopige arbeidsvergunning, die de minister van het Brussels Gewest op 30 augustus 1990 aan zijn werkgever had afgegeven; dat de directeur van het werkloosheidsbureau, bij een op 6 februari 1995 aan verweerder ter kennis gebrachte beslissing, geweigerd heeft hem werkloosheidsuitkeringen
toe te kennen, op grand dat, volgens de artikelen 43 en 69 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, de vreemde
of staatloze werknemers slechts toegelaten worden tot het recht op werkloosheidsuitkeringen indien zij voldoen aan de wetgeving die betrekking heeft op de tewerkstelling van vreemde arbeidskrachten en dat, nu daarin geen gewag wordt gemaakt
van voorlopige arbeidsvergunningen, zoals die welke in het bezit was van verweerder, die vergunningen kunnen worden geacht conform die wetgeving te zijn; dat het
arrest, na erop te hebben gewezen dat de vergunning te dezen door de bevoegde gewestminister was toegekend op grand van een dienstnota nr. 7 van 29 juni 1981 van de bevoegde federale minister, verklaart tot het besluit te komen "dat de dagen waarop betrokkene heeft gewerkt onder dekking van een voorlopige arbeidsvergunning, die was
toegekend op grand van de dienstnota nr. 7 van 29 juni 1981 en van de daaropvolgende dienstnota's, voldoen aan de in de wet op de tewerkstelling van vreemde arbeidskrachten bepaalde voorwaarden"; dat het arrest, na met name eraan te hebben herinnerd dat het koninklijk besluit nr. 34 van 20 juli 1967 betreffende de
tewerkstelling van werknemers van vreemde nationaliteit, ofschoon het in artikel 4
de werkgevers verbiedt een van die werknemers tewerk te stellen zonder daartoe vooraf
vergunning tot tewerkstelling te hebben verkregen van de minister tot wiens bevoegdheid de tewerkstelling behoort en ofschoon het in artikel 7 de werknemer van
vreemde nationaliteit verbiedt arbeid te verrichten zonder vooraf een arbeidskaart te
hebben verkregen van de minister, in de artikelen 6 en 8 bepaalt dat de minister de
gevallen van dringende noodzakelijkheid bepaalt waarin de werknemer mag worden tewerkgesteld en arbeid mag verrichten, en er de voorwaarden en modaliteiten
van vaststelt, aldus beslist op grand dat van de artikelen 6 en 8 van het koninklijk
besluit nr. 34 van 20 juli 1967 toepassing is gemaakt door de artikelen 19 en 20 van
het ministerieel besluit van 19 december 1967 betreffende de modaliteiten van indiening en aflevering van de aanvragen om arbeidsvergunningen en arbeidskaarten
voor werknemers van vreemde nationaliteit; dat artikel 20 van dat ministerieel besluit een aantal situaties opsomt waarin de werknemer voorlopig arbeid mag verrichten, zonder dat hij een arbeidskaart moet hebben gekregen; dat het geval van de
kandidaat politieke vluchteling daarin niet wordt vermeld; dat de artikelen 6 en 8 van
het koninklijk besluit nr. 34 van 20 juli 1967 evenwel niet bepalen dat de "voorwaarden en modaliteiten" van de toekenning van voorlopige arbeidsvergunningen bij ministerieel besluit moeten worden vastgesteld, in tegenstelling tot de bepalingen die moeten worden vastgesteld ter uitvoering van artikel 9 van voornoemd koninklijk besluit;
dat het dus voldoende is dat zij worden vastgesteld door de federale minister tot wiens
bevoegdheid tewerkstelling behoort en dat zij betrekking hebben op "gevallen van dringende noodzakelijkheid"; dat de bevoegde federale minister in de dienstnota's van 26
juni 1981, 30 juni 1992 en 28 september 1993 de mogelijkheid van onmiddellijke tewerkstelling heeft uitgebreid tot de vluchtelingen en kandidaat-vluchtelingen, wat de
eerste dienstnota betreft, en tot de kandidaat-vluchtelingen wat de latere dienstnota's betreft; dat hij aldus de bevoegdheden heeft uitgeoefend die hem zijn toegekend door de artikelen 6 en 8 van het koninklijk besluit nr. 34 en door artikel 5 van
het koninklijk besluit van 6 november 1967, die bedoeld zijn om hun integratie in de
samenleving te bevorderen; dat de op grand van die dienstnota's toegekende arbeidsvergunningen slechts geldig waren tot de beslissing over de aanvraag van het statuut van vluchteling; dat de dienstnota nr. 7 van 29 juni 1981 en de latere dienstnota's zijn vervangen door een circulaire van 26 april 1994 (B.S. 30 april1994); dat
zij evenwel dezelfde juridische aard hebben; dat de omstandigheid dat die dienstnota's niet in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd zijn niet belet dat zij kunnen worden aangevoerd door de burger die daaruit een recht of een voordeel kan putten en
door hem zelfs bestreden kunnen worden voor de Raad van State; dat de arbeidsvergunning wel degelijk door de bevoegde gewestminister is toegekend op grand van de
dienstnota nr. 7 van 29 juni 1981 die uitging van de bevoegde federale minister, daar
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de Gewesten bevoegd zijn voor de toepassing van de regels betreffende de tewerkstelling van de vreemde werknemers, terwijl de vasts telling van die regels tot de bevoegdheid van de federale overheid behoort; dat het Hof van Cassatie in de arresten waarnaar eiser verwijst tot staving van zijn standpunt dat de aan verweerder
toegekende arbeidsvergunning niet voldeed aan de wet op de tewerkstelling van de
vreemdelingen, geen uitspraak diende te doen over de wettigheid van de aan de
kandidaat-vluchtelingen toegekende voorlopige arbeidsvergunning,
terwijl artikel 43, § 1, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 bepaalt dat
de vreemde of staatloze werknemer slechts wordt toegelaten tot het recht op werkloosheidsuitkeringen indien hij voldoet aan de wetgeving die betrekking heeft op de
vreemdelingen en op deze die betrekking heeft op de tewerkstelling van vreemde arbeidskrachten; artikel 69, § 1, van voornoemd koninklijk besluit het recht van de
vreemde of staatloze werkloze op werkloosheidsuitkeringen aan dezelfde voorwaarden onderwerpt; artikel 4 van het koninklijk besluit nr. 34 van 20 juli 1967 betreffende de tewerkstelling van werknemers van vreemde nationaliteit bepaalt dat geen
werkgever een werknemer die de Belgische nationaliteit niet bezit mag tewerkstellen zonder daartoe voorafvergunning tot tewerkstelling te hebben verkregen van de
minister tot wiens bevoegdheid de tewerkstelling behoort; artikel 6 van dat besluit bepaalt dat die minister de gevallen van dringende noodzakelijkheid vaststelt waarin
de tewerkstelling voorlopig mag geschieden en er de voorwaarden en modaliteiten van
vaststelt; het koninklijk besluit nr. 34 van 20 juli 1967, na in artikel 7 te hebben bepaald dat geen werknemer die de Belgische nationaliteit niet bezit in Belgie arbeid
mag verrichten zonder vooraf een arbeidskaart te hebben verkregen van dezelfde minister, in artikel8 bepaalt dat die minister de gevallen van dringende noodzakelijkheid bepaalt waarin de werknemer voorlopig arbeid mag verrichten en er de voorwaarden en modaliteiten van vaststelt; artikel 12 van het koninklijk besluit van 6
november 1967 betreffende de voorwaarden van toekenning en intrekking van de arbeidsvergunningen en arbeidskaarten voor werknemers van vreemde nationaliteit drie
categorieen van arbeidskaarten opsomt, namelijk de arbeidskaart A van onbeperkte duur, de arbeidskaarten B en C van bepaalde duur; het ministerieel besluit van
19 december 1967 betreffende de modaliteiten van indiening en afievering van de aanvragen om arbeidsvergunningen en arbeidskaarten voor werknemers van vreemde nationaliteit, in de artikelen 19 en 20, een beperkende opsomming geeft van de gevallen waarin een werknemer van vreemde nationaliteit voorlopig mag worden
tewerkgesteld vooraleer een arbeidsvergunning verkregen werd alsook de gevallen
waarin de werknemer van vreemde nationaliteit voorlopig arbeid mag verrichten alvorens in het bezit te zijn van een arbeidskaart, maar wat dat betreft geen melding
maken van de kandidaat-vluchteling; de reglementering betreffende de tewerkstelling van vreemde arbeidskrachten dus niet voorziet in de mogelijkheid om een vergunning tot voorlopige tewerkstelling of een vergunning om voorlopig arbeid te verrichten toe te kennen; de dienstnota nr. 7 van 29 juni 1981, waarvan het arrest melding
maakt, niet als een onderdeel van die reglementering kan worden beschouwd; die nota,
zoals het arrest vaststelt, niet is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad; ze bovendien uitgaat van een ambtenaar van het ministerie van Tewerkstelling en Arbeid; het arrest bijgevolg, nu het beslist dat de dagen waarop verweerder arbeid heeft
verricht terwijl hij gedekt was door een voorlopige arbeidsvergunning, die op 30 augustus 1990 door de minister van het Brussels Gewest was toegekend op grand van
de dienstnota nr. 7 van 21 juni 1981, voldeden aan de in de wetgeving op de tewerkstelling van vreemde arbeidskrachten bepaalde voorwaarden, en derhalve verweerder recht gaven op werkloosheidsuitkeringen, niet naar recht is verantwoord (scherrding van aile in de aanhefvan het middel vermelde wettelijke bepalingen, inzonderheid
van de artikelen 43 en 69 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering) :

Overwegende dat, krachtens de artikelen 43, § 1, en 69, § 1, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, de vreemde werknemer slechts recht heeft op werkloosheidsuitkeringen wanneer hij voldoet aan de wetgeving betreffende de vreemdelingen
alsook aan die betreffende de tewerkstelling van vreemde arbeidskrachten;
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Overwegende dat de artikelen 7 en 8 van het koninklijk besluit nr. 34 van
20 juli 1967 betreffende de tewerkstelling van werknemers van vreemde nationaliteit bepalen, enerzijds, dat de werknemer die de Belgische nationaliteit niet bezit in Belgie geen arbeid mag verrichten zonder vooraf een arbeidskaart te hebben verkregen van de minister tot wiens bevoegdheid de tewerkstelling behoort en, anderzijds, dat die minister de gevallen van dringende
noodzakelijkheid opsomt waarin de werknemer voorlopig arbeid mag verrichten en de voorwaarden en modaliteiten ervan vaststelt;
Dat artikel 20 van het ministerieel besluit van 19 december 1967 betreffende de modaliteiten van indiening en aflevering van de aanvragen om arbeidsvergunningen en arbeidskaarten voor werknemers van vreemde nationaliteit , ter uitvoering van die bepalingen, verschillende gevallen opsomt
waarin de werknemer voorlopig arbeid mag verrichten alvorens in het bezit te zijn van een arbeidskaart;
Dat daartoe het geval behoort waarin de werknemer, krachtens artikel 5,
tweede lid, van het koninklijk besluit van 6 november 1967 betreffende de
voorwaarden tot toekenning en in trekking van de arbeidsvergunningen en
arbeidskaarten voor werknemers van vreemde nationaliteit, een arbeidskaart kan verkrijgen zonder rekening te houden met de nationale arbeidsmarkt;
Dat laatstgenoemd artikel bepaalt dat de minister tot wiens bevoegdheid de tewerkstelling behoort van het bepaalde in het eerste lid kan afwijken om economische of sociale redenen;
Dat artikel 1 van het ministerieel besluit van 15 juli 1969 betreffende de
voorwaarden van toekenning van de arbeidsvergunningen en arbeidskaarten voor werknemers van vreemde nationaliteit verschillende gevallen opsomt waarin er, in afwijking van voornoemd artikel 5, voor de toekenning van de arbeidsvergunning geen rekening wordt gehouden met de
toestand op de arbeidsmarkt en daaronder het geval vermeldt van de politieke vluchtelingen die in Belgie zijn erkend;
Overwegende dat de minister tot wiens bevoegdheid de tewerkstelling behoort weliswaar door voornoemde ministeriele besluiten de bevoegdheden
heeft uitgeoefend die hem zijn toegekend bij de artikelen 8 van het koninklijk besluit nr. 34 van 20 juli 1967 en 5, tweede lid, van het koninklijk besluit van 6 november 1967, maar er geen enkele reden is om aan te nemen dat hij die bevoegdheden volledig heeft uitgeoefend en dat de gevallen
waarin een vreemde werknemer voorlopig arbeid mag verrichten op beperkende wijze zijn opgesomd in die ministeriele besluiten;
Overwegende dat het arrest beslist dat de dagen waarop verweerder arbeid heeft verricht terwijl hij gedekt was door een voorlopige arbeidsvergunning, die was toegekend op grond van de dienstnota nr. 7 van 26 juni 1981
en van de daaropvolgende dienstnota's, voldoen aan de in de wetten op de
tewerkstelling van vreemde arbeidskrachten bepaalde voorwaarden, op grond
dat "de bevoegde federale minister" in die nota's "de mogelijkheid van onmiddellijke tewerkstelling heeft uitgebreid tot de vluchtelingen en tot de
kandidaat-vluchtelingen, wat de eerste dienstnota betreft, en tot de kandidaatvluchtelingen, wat de latere dienstnota's betreft, waardoor hij de bevoegdheden heeft uitgeoefend die hem zijn toegekend bij de artikelen 6 en 8 van
het koninklijk besluit nr. 34 en bij artikel 5 van het koninklijk besluit van
6 november 1967";
Overwegende dat het middel betoogt dat de dienstnota nr. 7 van 29 juni
1981 niet als een onderdeel kan worden beschouwd van de reglementering
betreffende de tewerkstelling van vreemde arbeidskrachten op de grond dat
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zij niet is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en dat zij uitgaat van
een ambtenaar van het ministerie van Tewerkstelling en Arbeid;
Overwegende dat, enerzijds, het arrest overweegt dat voornoemde dienstnota uitgaat van de bevoegde federale minister; dat het middel niet opkomt tegen die overweging;
Dat, anderzijds, uit het enkele feit dat een dienstnota niet is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad niet kan worden afgeleid dat zij niet de
waarde van een reglement heeft;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt e1ser in de
kosten.
28 mei 2001 - 3e kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Parmentier, waarnemend voorzitter - Andersluidende conclusie (2) van de h. Leclercq, eerste advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Simont.

Nr. 315

28 KAMER - 29 mei 2001

1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE-

ALGEMEEN- HOF VAN BEROEP- JEUGDBESCHERMING- HOGER BEROEP TEGEN VONNIS JEUGDRECHTBANK- KAMER MET EEN RAADSHEER - GELIJRHEIDSBEGINSEL.

2° JEUGDBESCHERMING- HOGER BEROEP TEGEN VONNIS JEUGDRECHTBANK- HOF VAN
BEROEP- KAMER MET EEN RAADSHEER- GELIJKHEIDSBEGINSEL.

(2) Het O.M. concludeerde tot cassatie. Volgens het O.M. volgde uit de leer van de arresten van
het Hof blijkbaar dat 1) de vreemde of staatloze werkloze slechts toegelaten wordt tot het recht
op werkloosheidsuitkeringen en die uitkeringen slechts krijgt, als hij 'o.m. voldoet aan de wetten betreffende de tewerkstelling van vreemde arbeidskrachten (Artt. 43 en 69 Werkloosheidsbesluit 1991); 2) de regelgeving betreffende de tewerkstelling van vreemde arbeidskrachten weliswaar bepaalt dat, onder de daarin bepaalde voorwaarden, de vreemde werknemer een voorlopige
arbeidskaart kan krijgen en voorlopig kan worden tewerkgesteld alvorens in het bezit te zijn van
een arbeidskaart, maar voorziet niet in de mogelijkheid om aan een vreemde of staatloze werknemer een voorlopige arbeidsvergunning toe te kennen op grond van een niet in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakte ministeriele dienstnota (Artt. 7 en 8 K.B. nr. 34 van 20 juli 1967; art. 12
K.B. 6 nov. 1967; art. 20 M.B. 19 dec. 1967).
Derhalve had, volgens het O.M., het arbeidshof, door te beslissen dat de dagen waarop de werknemer arbeid had verricht onder dekking van bovengenoemde voorlopige arbeidsvergunning, voldoen aan de voorwaarden die zijn bepaald in de wetten op de tewerkstelling van vreemde arbeidskrachten, de in het middel vermelde bepalingen geschonden.
Het enige middel was dus volgens het O.M. gegrond.
I.v.m. de bovengenoemde leer van de arresten van het Hof, zie Cass., 16 sept. 1996, A.R.
S.95.0121.F, nr. 312; 24 feb. 1997, A.R. S.96.0099.N, nr. 106, en noot 1, p. 277; zie ook M.-A. FLAMME,
"Droit administratif', I, Brussel, 1989, pp. 361 en 362; C. HoREVOETS, "Les principes qui regissent la promulgation et la publication des lois, arretes et reglements, et leurs effets", C.D.P.K., 1998,
p. 412; P. LEWALLE, "Contribution a !'etude de ['application des actes administratifs unilateraux dans
le temps", Luik, 1975, p. 64; J. MASQUELIN, opm. onder Brussel 1 juli 1952, J. T., 1953, pp. 40 en
41.
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3° HOGER BEROEP- ALGEMEEN- HOF VAN BEROEP- JEUGDBESCHERMING- HOGER BEROEP TEGEN VONNIS JEUGDRECHTBANK- KAMER MET EEN RAADSHEER- GELIJKHEIDSBEGINSEL.

4 o GRONDWET- GRONDWET 1994 (ARTT.

1 TOT 99)- ARTIKEL 10- RECHTERLIJKE ORGANISATIE- JEUGDBESCHERMING- HOGER BEROEP TEGEN VONNIS JEUGDRECHTBANK- HOF
VAN BEROEP - KAMER MET EEN RAADSHEER- GELIJKHEIDSBEGINSEL.

5o GRONDWET- GRONDWET 1994 (ARTT.

1 TOT 99)- ARTIKEL 11- RECHTERLIJKE ORGANISATIE - JEUGDBESCHERMING- HOGER BEROEP TEGEN VONNIS JEUGDRECHTBANK- HOF
VAN BEROEP- KAMER MET EEN RAADSHEER- GELIJKHEIDSBEGINSEL.

1o, 2°, 3o, 4 o en 5o Artikel 109bis, § 1, r, Ger. W. dat bepaalt dat het hoger beroep tegen vonnissen van de rechter in de jeugdrechtbank aan een kamer met een raadsheer wordt toegewezen schendt de artikelen 10 en 11 Gw. niet (1). (Art. 109bis, § 1,
1°, Ger.W.)
(A. .. T. PIVOE B.V.B.A.)

ARREST

(A.R. P.99.1215.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 juni 1999 gewezen door
het Hof van Beroep te Antwerpen, jeugdkamer;
Gelet op de memorie die aan dit arrest is gehecht en daarvan deel uitmaakt;
Gelet op het arrest van het Hof van 26 oktober 1999;
Gelet op het arrest van het Arbitragehof van 8 november 2000 nr. 112/
2000:
I. Op de voorziening van J.A.L. :
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de schuldigverklaring en het
opleggen van een maatregel lastens eiser :
Over het eerste middel in zijn geheel :
Overwegende dat uit het arrest van het Arbitragehof volgt dat artikel
109bis, § 1, 1a, Gerechtelijk Wetboek, de artikelen 10 en 11 Grondwet niet
schendt;
Dat het middel in zoverre faalt naar recht;
Overwegende dat, voor het overige, de onderdelen zijn afgeleid uit de hiervoor vergeefs aangevoerde onwettigheid;
Dat het middel in zoverre niet ontvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt de eisers in de kosten van hun respectieve voorzieningen.
29 mei 2001 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Farrier, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Debruyne - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. A. Volckaerts, Mechelen.
(1) Arbitragehof 8 nov. 2000, nr. 112/2000, B.S. 2 feb. 2001, 2864.
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2e

KAMER-

29 mei 2001

1o EUROPESE UNIE -

ALLERLEI - VISSERIJ- ZEEVISSERIJ- ARTIKEL 5, LID 2, VERORDENING NR 2807/83 VAN DE COMMISSIE VAN 22 SEPTEMBER 1983- MAXIMUM TOEGELATEN
VANGST- TOLERANTIEGRENS- CONTROLE.

2° VISSERIJ- ZEEVISSERIJ- MAXIMUM TOEGELATEN VANGST- TOLERANTIEGRENS- CONTROLE.

So STRAF- ANDERE

STRAFFEN- BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING- VERMOGENSVOORDEEL UIT HET MISDRIJF- VOORWAARDE- EIGENDOM VAN DE VEROORDEELDE.

4 o STRAF -

ANDERE STRAFFEN - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - VERMOGENSVOORDEEL UIT HET MISDRIJF -KOSTEN VERBONDEN AAN HET MISDRIJF- BEGROTING DER
VERMOGENSVOORDELEN.

1o en 2° De tolerantiegrens voor ramingen inzake de hoeveelheden in kilogram aan board
gehouden vis waarvoor een TAC (Total Allowable Catches oftotaal toegestane vangsten) is vastgesteld beoogt de eenvormigheid van de logboeken om alzo op het niveau van de Gemeenschap voor de naleving van de vastgestelde instandhoudingsmaatregelen zorg te dragen en bij te dragen tot een doeltreffender controle op de
naleving van de geldende voorschriften zoals de toegelaten maximumvangsten en heeft
geen betrekking op de opgelegde maximumvangsten zelf (Art. 5, lid 2, Verordening nr. 2807/83 van de Commissie van 22 sept. 198S; wet 28 maart 1975; ministerieel besluit van 2S dec. 1997 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot behoud van de visbestanden in zee.)

so De bijzondere verbeurdverklaring die luidens artikel42, 3°, Sw. wordt toegepast op
voordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen, op de goederen en waarden die in de plaats ervan zijn gesteld en op de inkomsten uit de belegde voordelen, wordt - anders dan in de gevallen van art. 42, 1°, Sw. - niet afhankelijk gesteld van de eigendom van de veroordeelde, maar kan luidens art. 43bis Sw. in elk
geval door de rechter worden uitgesproken, onverminderd de rechten die derden krachtens hun rechtmatig bezit op die zaken kunnen doen gelden (1). (Artt. 42, so, en
4Sbis Sw.)
4° Wanneer de rechter in toepassing van art. 42, 3°, Sw. de vermogensvoordelen die uit

het misdrijf zijn verkregen, begroot, dient hij geen aftrek te doen van de kosten die
verbonden zijn aan de realisatie van het misdrijf(2). (Art. 42, so, Sw.)
(V:D.B.)
ARREST

(A.R. P.00.14S4.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 11 september 2000 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Gelet op het verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht en daarvan deel
uitmaakt;
Over het eerste middel :
(1) Zie conclusie advocaat-generaal Bresseleers voor Cass., 18 maart 1997, A.R. P.96.104l.N, nr.
152; Cass., 31 juli 1995, A.R. P.95.0807.F, nr. 352.
(2) Cass., 18 februari 1997, A.R. P.96.0295.N, nr. 93.
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Overwegende dat het middel enkel betrekking heeft op de telastleggingen A, B.1 en B.2;
Overwegende dat artikel5.2, eerste lid, verordening (EEG) nr. 2807/83 van
de Commissie van 22 september 1983 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de registratie van gegevens over de visvangst van de Lidstaten bepaalt dat voor ramingen inzake de hoeveelheden, in kilogram aan boord gehouden vis waarvoor een TAC is vastgesteld, een tolerantie geldt van 20
percent;
Overwegende dat die bepaling de eenvormigheid van de logboeken beoogt om alzo op het niveau van de Gemeenschap voor de naleving van de vastgestelde instandhoudingsmaatregelen zorg te dragen en bij te dragen tot een
doeltreffender controle op de naleving van de geldende voorschriften;
Dat die bepaling dus geen betrekking heeft op de opgelegde maximumvangsten zelf, maar enkel de controle beoogt op de naleving van de geldende voorschriften, zoals de toegelaten maximumvangsten;
Overwegende dat het middel dat aanvoert dat de voormelde tolerantiegrens van de verordening ook moet worden toegepast op de toegelaten
maximumvangsten, faalt naar recht;
Over het tweede middel :
Overwegende dat eiser uit de door hem aangevoerde wetsschending geen
rechtsgevolg met betrekking tot de bestreden beslissing aanduidt;
Dat het middel bij gebrek aan nauwkeurigheid niet ontvankelijk is;
Over het derde middel :
Overwegende dat de appelrechters vaststellen dat de financiele voordelen die terechtkwamen in het vermogen van de vennootschap eveneens aan
eiser ten goede gekomen zijn; dat het middel dat ervan uitgaat dat de voordelen die uit het misdrijf zijn verkregen in het vermogen van de derde rechtspersoon die de opbrengst van de visveiling integraal opstreek, terechtkwamen, in zoverre feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat, luidens artikel 42, 3°, Strafwetboek, bijzondere verbeurdverklaring wordt toegepast op de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen, op de goederen en waarden die in de
plaats ervan zijn gesteld en op de inkomsten uit de belegde voordelen; dat
deze bepaling, anders dan in de gevallen bepaald in artikel 42, 1o, Strafwetboek, deze verbeurdverklaring niet afhankelijk stelt van de eigendom van de
veroordeelde; dat luidens artikel 43bis, eerste lid, Strafwetboek, de bijzondere verbeurdverklaring toepasselijk op de zaken bedoeld in artikel42, 3°,
Strafwetboek, door de rechter in elk geval kan worden uitgesproken; dat aldus deze zaken om reden van hun delictuele oorsprong kunnen worden verbeurdverklaard zonder dat zij daarom eigendom moeten zijn van de veroordeelde, en onverminderd de rechten die derden krachtens hun rechtmatig
bezit op die zaken kunnen doen gelden;
Dat het middel in zoverre niet kan worden aangenomen;
Overwegende dat de rechter bij de begroting in toepassing van artikel 42,
3°, Strafwetboek, van de vermogensvoordelen die uit het misdrijf zijn verkregen geen aftrek dient te doen van de kosten die verbonden zijn aan de realisatie van het misdrijf;
Dat het middel in zoverre faalt naar recht;
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En overwegende dat de substantii:\le 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 e1ser m de
kosten.
29 mei 2001- 2e kamer- Voorzitter: de h. Farrier, afdelingsvoorzitter- Ver·
slaggever : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. G. Vanquathem, Brugge, en K. Croonen, Brussel.

Nr. 317
2 8 KAMER - 29 mei 2001

1o BEWIJS -

STRAFZAKEN- BEWIJSVOERING- RECHTMATIGHEID VERKREGEN BEWIJSTELEFOONTAP- BESCHIKBAARHEID GELUIDSBANDEN- PROCES-VERBAAL MET TRANSCRIPTIE VAN DE OPGENOMEN GESPREKKEN- BEWIJSWAARDE.

2° TELEGRAAF EN TELEFOON -

STRAFZAKEN- BEWIJS - TELEFOONTAP- BESCHIKBAARHEID GELUIDSBANDEN- PROCES-VERBAAL MET TRANSCRIPTIE VAN DE OPGENOMEN GESPREKKEN- BEWIJSWAARDE.

so

ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER- STRAFZAKEN- PROCESSEN-VERBAAL WAARIN DE INHOUD VAN DOOR MIDDEL VAN TELEFOONTAPS OPGENOMEN TELEFOONGESPREKKEN ZIJN WEERGEGEVEN- NIET MEER BESTAANDE GELUIDSBANDEN- BEWIJSWAARDE.

4° RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN- BEWIJS- PROCESSEN-VERBAAL WAARIN
DE INHOUD VAN DOOR MIDDEL VAN TELEFOONTAPS OPGENOMEN TELEFOONGESPREKKEN ZIJN
WEERGEGEVEN- NIET MEER BESTAANDE GELUIDSBANDEN.

1o en 2° De beschikbaarheid van de geluidsbanden waarop telefoongesprekken door middel van telefoontaps werden opgenomen heeft enkel betrekking op de overeenstemming van de inhoud van de opgenomen gesprekken met de transcriptie ervan in het
proces-verbaal en dus met de bewijswaarde, maar heeft geen uitstaans met de regelmatigheid van het opnemen van de telefoongesprekken en dus van de bewijsverkrijging; het feit dat de geluidsbanden waarop de telefoongesprekken in het buitenland werden opgenomen niet meer beschikbaar zijn, maakt de regelmatigheid van
de bewijsverkrijging niet onmogelijk daar dit onderzoek gebeurt aan de hand van de
door de buitenlandse overheid overgemaakte procedurestukken die erop betrekking
hebben.

so en 4°

De rechter beoordeelt onaantastbaar de bewijswaarde van de processenverbaal waarin de inhoud van door middel van telefoontaps in het buitenland opgenomen telefoongesprekken zijn weergegeven; de omstandigheid dat de geluidsbanden waarop deze telefoongesprekken werden opgenomen niet meer bestaan,
verhindert de uitoefening van het recht van verdediging door de beklaagde niet, daar
hij de inhoud van de transcriptie van de gesprekken in het proces-verbaal steeds door
alle middelen kan aanvechten (1).

(1) Zie Cass. 30 mei 1995, A.R. P.94.1098.N, nr. 265.
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(M ... )

ARREST

(A.R. P.Ol.Ol89.N)

HET HOF;- Gelet op de arresten van het Hofvan 19 oktober 1993 en
30 mei 1995;
Gelet op het bestreden arrest, op 3 januari 2001 op vmwijzing door het Hof
van Beroep te Antwerpen gewezen;
Gelet op de memorie die aan dit arrest is gehecht en daarvan deel uitmaakt;
Over het derde middel :
Overwegende dat het al dan niet beschikbaar zijn van de geluidsbanden
waarop telefoongesprekken door middel van telefoontaps werden opgenomen, enkel betrekking heeft op de overeenstemming van de inhoud van de
opgenomen gesprekken met de transcriptie ervan in het proces-verbaal en
dus met de bewijswaarde van dit proces-verbaal, maar niets uitstaande heeft
met de regelmatigheid van het opnemen van de telefoongesprekken en zodus van de bewijsverkrijging; dat het enkele feit dat de geluidsbanden waarop
de telefoongesprekken in het buitenland werden opgenomen, niet meer beschikbaar zijn, het onderzoek naar de regelmatigheid van deze bewijsverkrijging niet onmogelijk maakt, daar dit onderzoek gebeurt aan de hand van
de door de buitenlandse overheid overgemaakte procedurestukken die erop
betrekking hebben;
Dat het middel in zoverre niet kan worden aangenomen;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat Nederland en Zwitserland ten tijde
van de telefoontap over een wetgeving beschikten welke het uitvoeren van
deze onderzoeksdaden mogelijk maakten en dat "gelet op de stukken neergelegd door het openbaar ministerie blijkt dat de Zwitserse en N ederlandse politieambtenaren binnen de opdrachten van het Obergericht Liizern
en de Rechter-Commissaris te Dordrecht de bewijsvergaring door middel van
telefoontap verricht hebben";
Dat aldus, anders dan het middel aanvoert, het arrest zonder tegenstrijdigheid de regelmatigheid van de bewijsverkrijging onderzoekt;
Dat het middel in zoverre feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat de rechter onaantastbaar de bewijswaarde beoordeelt van
de in het buitenland verkregen gegevens, daarin begrepen de processenverbaal waarin de inhoud van door middel van telefoontaps opgenomen telefoongesprekken zijn weergegeven;
Dat de omstandigheid dat de geluidsbanden waarop deze telefoongesprekken werden opgenomen niet meer bestaan, de uitoefening van het recht van
verdediging niet verhindert daar de beklaagde de inhoud van de transcriptie van de gesprekken in het proces-verbaal steeds door alle middelen kan
aanvechten;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat eiser "op geen enkele wijze aanduidt noch geloofwaardig maakt dat de weergave in proces-verbaal niet zou
overeenstemmen met de inhoud der banden"; dat het aldus, zonder miskenning van eisers recht van verdediging, de beslissing naar recht verantwoordt;
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Dat het middel in zoverre niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiiHe 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 erser m de
kosten.
29 mei 2001- 2e kamer- Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Maffei - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. P. Vanderveeren en P. Monville, Brussel.

Nr. 318

2e KAMER- 29 mei 2001

1° ONDERZOEKSGERECHTEN- RAADKAMER- REGELING VAN DE RECHTSPLEGINGVERZUIM UITSPRAAK TE DOEN OVER ALLE TELASTLEGGINGEN -AANVULLENDE BESCHIKKING.

2° ONDERZOEKSGERECHTEN- RAADKAMER- REGELING VAN DE RECHTSPLEGINGVERZUIM UITSPRAAK TE DOEN OVER ALLE TELASTLEGGINGEN- GEVOLG.

1o Wanneer de raadkamer bij de regeling van rechtspleging verzuimt uitspraak te doen

over een telastlegging waarover de onderzoeksrechter verslag heeft uitgebracht, heeft
zij desbetreffend haar rechtsmacht niet volledig uitgeoefend en dient zij bijgevolg over
die telastlegging, die bij haar aanhangig blijft, bij een aanvullende beschikking uitspraak te doen (1). (Art. 127 Sv.)

2° Wanneer de raadkamer bij de regeling van de rechtspleging verzuimt uitspraak te
doen over een bepaalde telastlegging en daarom de inverdenkinggestelde wegens deze
telastlegging niet naar de correctionele rechtbank verwijst, houdt zulks geen buitenvervolgingstelling in. (Art. 127 Sv.)
(H ... T. D... E.A.)
ARREST

(A.R. P.Ol.0502.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 15 februari 2001 gewezen door het Hof van Beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling;
Gelet op de memorie die aan dit arrest is gehecht en daarvan deel uitmaakt;
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing waarbij uitspraak gedaan wordt over de regelmatigheid van de strafvordering met betrekking tot de telastlegging C :
Over het tweede middel :
(1) Zie R.

DECLERCQ,

Onderzoeksgerechten (APR), nrs. 155-157.
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Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat wanneer de raadkamer bij de regeling van de rechtspleging verzuimt uitspraak te doen over een telastlegging waarover.de onderzoeksrechter verslag heeft uitgebracht, zij desbetreffende haar rechtsmacht niet volledig heeft uitgeoefend en bijgevolg over die telastlegging die
bij haar aanhangig blijft, bij een aanvullende beschikking uitspraak dient
te doen;
·
Dat het onderdeel faalt naar recht;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat wanneer de raadkamer bij de regeling van de rechtspleging verzuimt uitspraak te doen over een bepaalde telastlegging en daarom
de inverdenkinggestelde wegens deze telastlegging niet naar de correctionele rechtbank verwijst, zulks geen buitenvervolgingstelling inhoudt;
Dat het onderdeel, dat geheel berust op deze onderstelling, faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
29 mei 2001- 2e kamer- Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Maffei - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. F. D'Hont, Gent.

Nr. 319
2e KAMER - 30 mei 2001

1 o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- OORZAAK- BEGRIP. BEOORDELING DOOR DE RECHTER- BEOORDELING DOOR DE RECHTER- WEGVERKEERSONGEVAL- VERSCHEIDENE FOUTEN- GEVOLG.

2o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- OORZAAK- BEGRIP.

BE-

OORDELING DOOR DE RECHTER- BEOORDELING DOOR DE RECHTER

1o Het feit dat een bestuurder een fout in een oorzakelijk verband met het ongeval heeft

begaan, belet niet dat de {out van een andere bestuurder eveneens een verband met
dat ongeval kan vertonen (1). (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
2° Er bestaat een oorzakelijk verband tussen een {out en het ongeval, wanneer de rech-

ter in feite vaststelt dat het ongeval zonder die {out niet zou hebben plaatsgevonden zoals het zich heeft voorgedaan (2). (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
(1) Zie Cass., 29 nov. 1995, A.R. P.95.0802.F, nr. 516; 23 feb. 2000, A.R. P.99.1574.F, nr. 140.
(2) Zie Cass., 3 mei 1996, A.R. C.95.0256.F, nr. 146; 21 feb. 2001, A.R. P.00.1216.F, nr. 107.
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(B ... E.A. T. D ... E.A.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.Ol.0075.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 4 december 2000 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Neufchateau;
III. Op de voorziening van de naamloze vennootschap Fortis AG, vrijwillig tussengekomen partij :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat er geen tegenstrijdigheid schuilt in de beslissing dat, eensdeels, de voorrangschuldige niet ontslagen is van zijn verplichting om voorrang te verlenen aan een voorranggerechtigd voertuig wanneer, wegens de
snelheid van dat voertuig, kan worden voorzien dat het zal opdagen, en, anderdeels, dat de voorranggerechtigde een snelheidsovertreding heeft begaan die in een oorzakelijk verband staat met het ongeval;
Overwegende dat het bestreden vonnis de aansprakelijkheden voor het ongeval verdeelt op grond, eensdeels, dat "de verplichting om voorrang te verlenen aan de andere weggebruikers (... ) niet aileen beperkt is tot het ogenblik waarop het manoeuvre is ingezet, maar tijdens dat manoeuvre blijft
bestaan; dat die regel algemeen is van aard en geen verband houdt met de
naleving van de voorschriften van het Wegverkeersreglement, inzonderheid de nakoming door de andere bestuurders van de snelheidsbeperkingen, voor zover het opdagen van die bestuurders kan worden voorzien" en
dat "zelfs als rekening wordt gehouden met de hoge snelheid van het voertuig van (P.B.) ( ... ), (E.S.) hem had moeten opmerken zodra zij haar manoeuvre inzette", en, anderdeels, dat P.B. ''had kunnen vertragen om het ongeval te voorkomen als hij zijn snelheid had aangepast aan de
plaatsgesteldheid, de weersomstandigheden en de zichtbaarheid";
Dat, aldus, de appelrechters, zonder in de in het middel aangeklaagde
tegenstrijdigheid te vervallen, hun beslissing regelmatig met redenen
omkleden;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het feit dat een bestuurder een fout heeft begaan die in
een oorzakelijk verband staat tot het ongeval, niet belet dat de door een andere bestuurder begane fout eveneens een verband met dat ongeval kan vertonen;
Overwegende dat er een oorzakelijk verband tussen de fout en het ongeval bestaat, wanneer de rechter in feite vaststelt dat het ongeval zonder die
fout niet zou hebben plaatsgevonden zoals het zich heeft voorgedaan;
Overwegende dat het vonnis vermeldt dat P.B. het ongeval had kunnen
voorkomen als hij niet met een "ongebruikelijk hoge snelheid" had gereden, zoals dit door de "omvang van de schade" bevestigd wordt;
Dat de appelrechters aldus hun beslissing dat de fout van P.B. in een oorzakelijk verband tot het ongeval en de schadelijke gevolgen ervan staat, regelmatig met redenen omkleden;
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Dat het middel niet kan worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt elke eiser in de
kosten van zijn voorziening.
SO mei 2001 - 2 8 kamer- Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Plas - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaatgeneraal - Advocaten: mrs. Draps; V. Ghislain, Neufchateau.

Nr. 320
28 KAMER - 30 inei 2001

1o BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- SCHADEVERGOEDING TOEGEKEND AAN BURGERLIJKE PARTIJ- VOORWAARDEN.

2° BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- POLITIERECHTER- VORDERING GESTEUND
OP ARTIKEL 29BIS W.A.M.·WET- BEVOEGDHEID.

so

BEVOEGDHEID EN AANLEG- STRAFZAKEN- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING (BIJZONDERE REGELS) - POLITIERECHTER- RECHTSVORDERING GESTEUND OP ARTIKEL 29BIS
W.A.M.-WET- BEVOEGDHEID.

4 o VERZEKERING- W.A.M.-VERZEKERING- RECHTSVORDERING TOT

SCHADEVERGOE-

DING- ART. 29BIS W.A.M.-WET- POLITIERECHTER- BEVOEGDHEID.

5° CASSATIE- VERNIETIGING.

OMVANG- STRAFZAKEN- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- TUSSENKOMENDE PARTIJ- BESLISSING OVER RET BEGINSEL VAN DE VEROORDELING- VERNIETIGING- UITBREIDING- GEEN EINDBESLISSING- OMVANG VAN DE SCHADE.

1o De strafrechter kan slechts schadevergoeding aan een burgerlijke partij toeken-

nen, in zoverre de door die partij ingestelde rechtsvordering strekt tot vergoeding van
de door een misdrijfveroorzaakte schade (1). (Artt. Sen 4 V.T.Sv.)
2°, so en 4 o De politierechter die bevoegd is om als strafrechter kennis te nemen. van
de burgerlijke rechtsvorderingen die op een strafvordering zijn gegrond, is niet bevoegd om kennis te nemen van de rechtsvordering van de slachtoffers en rechthebbenden die gegrond is op artikel29bis WA.M.-wet (2). (Art. 29bis W.A.M.-wet.)
5° Vernietiging, op het cassatieberoep van de vrijwillig tussengekomen partij, van de
beslissing over het beginsel van·haar veroordeling, brengt vernietiging mee van de
niet definitieve beslissing over de omvang van de schade, die het gevolg is van de eerstgenoemde beslissing (S).
(1) Cass., 21 juni 2000, A.R. P.00.0368.F, nr. 388.
(2) Cass., 28 maart 2000, A.R. P.99.0274.N, met concl. proc.-gen. du Jardin, en 21 juni 2000, A.R.
P.00.0368.F, nrs. 206 en 388.
(3) Cass., 11 okt. 2000, A.R. P.00.0576.F, nr. 538.

===--~
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(ASSOCIATION DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCES N.V T. M ... )
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.Ol.0344.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 26 januari 2001 in boger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Charleroi;
I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing die, op de door
verweerder tegen eiseres ingestelde burgerlijke rechtsvordering, uitspraak doet over het beginsel van haar veroordeling :
Over het middel: schending van de artikelen 3, 4 van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering, 182 van het Wethoek van Strafvordering, 12, 14, 29bis van de wet van 21 november 1989. betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen,
doordat het bestreden vonnis, dat de beroepen beslissing bevestigt, na de aan de verzekerde van eiseres ten laste gelegde feiten niet bewezen te hebben verklaard, hem
ervan te hebben vrijgesproken en zich onbevoegd te hebben verklaard om kennis te
nemen van de tegen de beklaagde ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen, zich niettemin bevoegd verklaart om kennis te nemen van de tegen eiseres ingestelde rechtsvordering, die rechtsvordering op grond van artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betre:ffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen
ontvankelijk en gegrorid verklaart, eiseres veroordeelt om aan verweerder een provisionele schadevergoeding van 10.000 frank te betalen, de door de eerste rechter bevolen onderzoeksopdracht bevestigt en de zaak voor verdere behandeling naar die rechter verwijst, op grond dat "de gevolgen van het principiele standpunt van het Hofvan
Cassatie onredelijk zijn en in elk geval ingaan tegen de wil van de wetgever, die in de
parlementaire voorbereiding van de wet beklemtoonde dat hij het lot van de zwakke
weggebruikers wou verbeteren en hun een snellere en minder kostelijke rechtsbedeling wou bieden (. .. ) het Hofvan Cassatie spreekt zichzelftegen, aangezien het in zijn
arrest van 31 januari 1990 (. .. ) beslist (samenvatting) (. .. ); er moet een parallel worden getrokken tussen artikel 80, § 4, van de wet van 9 juli 1975 betreffende het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds in het kader van de controle der verzekeringsondernemingen en artikel 89, § 5, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, om te kunnen besluiten dat het strafgerecht kan kennisnemen van
de vordering tegen de vrijwillig tussenkomende partij; het strafproces heeft het voordeel haast niets aan het slachto:ffer te kosten, en daaraan heeft de wet willen tegemoetkomen; het beginsel van het debat op tegenspraak wordt geeerbiedigd, aangezien alle betrokken partijen in het geding aanwezig zijn; aldus wordt voldaan aan de
wens om de zwakke weggebruikers volledig en snel te vergoeden, zonder acht te slaan
op de omstandigheden van het ongeval, en kunnen de traagheden van de burgerlijke rechtspleging voorkomen worden (. .. ); uit de samenlezing van de artikelen 3 en
4 van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering en 216quater van datzelfde wetboek volgt dat de correctionele rechtbank en de politierechtbank de burgerlijke belangen ambtshalve aanhouden, zelfs bij afwezigheid van een burgerlijkepartijstelling, als de zaak, met betrekking tot de belangen, niet in staat van wijzen is
(. .. ); het Hofvan Cassatie beslist niet dat de rechtbank, in strafzaken, niet bevoegd
is om de door de burgerlijke partij tegen de verzekeraar ingestelde vordering te onderzoeken, welke vordering, in geval van vrijspraak van de beklaagde, tegen die verzekeraar geldig is ingesteld. Het Hof beslist aileen dat een vordering van een burgerlijke partij tegen een beklaagde niet kan worden onderzocht als laatstgenoemde
vrijgesproken wordt, wat niet hetzelfde is. Het is dus bewezen dat een rechtscollege
dat in strafzaken zitting houdt, zelfs in geval van vrijspraak van de beklaagde bevoegd is om de burgerrechtelijke schade te ramen, aangezien de vergoeding verschuldigd is om een andere reden dan de fout van de beklaagde",
terwijl de strafrechtbanken slechts bijkomend over de burgerlijke rechtsvordering uitspraak kunnen doen als zij over de strafvordering uitspraak hebben gedaan
en voor zover de beklaagde aan een misdrijf schuldig is bevonden en tot een straf is
veroordeeld, zodat de vrijspraak van de beklaagde de strafrechtbank onbevoegd maakt
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om kennis te nemen van de burgerlijke rechtsvordering; het strafVonnis krachtens de
artikelen 3 en 4 van de wet van 17 april1878 houdende de voorafgaande titel van het
Wetboek van StrafVordering aileen schadevergoeding aan de burgerlijke partij kan toekennen als de door laatstgenoemde ingestelde rechtsvordering tot vergoeding strekt
van de schade die het gevolg is van het jegens de beklaagde bewezen verklaarde misdrijf; de burgerlijke rechtsvordering van het slachtoffer van een wegverkeersongeval, die voor een strafgerecht wordt gebracht en die tegen de verzekeraar van de beklaagde gericht is, tot vergoeding strekt van de schade die het gevolg is van het door
de beklaagde gepleegde misdrijf, zodat de strafrechter, die zowel van de tegen de beklaagde ingestelde strafVordering als van de tegen de W.A.M.-verzekeraar van die beklaagde ingestelde burgerlijke rechtsvordering kennisneemt, niet bevoegd is om van
de laatstgenoemde rechtsvordering kennis te nemen wanneer hij beslist dat de telastlegging niet bewezen is; de bij artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen opgelegde vergoedingsverplichting bestaat wanneer de aansprakelijkheid van de verzekerde
geenszins bewezen is en die verplichting niet gegrond is op een door die verzekerde
gepleegd misdrijf; het bewijs van dat misdrijf jegens de beklaagde, verzekerde, niet
is geleverd, zodat de strafrechtbank niet bevoegd is om kennis te nemen van de burgerlijke rechtsvordering die het slachtoffer tegen de verzekeraar instelt op grond van
artikel 29bis van de wet van 21 november 1989; het bestreden vonnis dat, met bevestiging van de beroepen beslissing, de verzekerde van eiseres vrijspreekt van de hem
ten laste gelegde feiten, bijgevolg niet wettig kon beslissen dat de strafrechtbank bevoegd was om kennis te nemen van de burgerlijke rechtsvordering die verweerder tegen eiseres had ingesteld op grond van artikel29bis van de wet van 21 november 1989,
eiseres op die grond niet kon veroordelen om hem schadevergoeding te betalen en de
zaak voor verdere behandeling niet naar de eerste rechter kon verwijzen :

Overwegende dat de strafrechter, krachtens de artikelen 3 en 4 van de wet
van 17 april1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering, slechts schadevergoeding aan de burgerlijke partij kan toekennen als de door die partij ingestelde rechtsvordering strekt tot vergoeding van
de door een misdrijf veroorzaakte schade;
Overwegende dat de bij artikel 29bis van de wet van 21 november 1989
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen opgelegde vergoedingsverplichting ook bestaat wanneer de aansprakelijkheid van de verzekerde geenszins bewezen is en die verplichting niet
gegrond is op een door die verzekerde gepleegd misdrijf;
Dat, bijgevolg, de rechtsvordering die op die verplichting gegrond is, niet
tot de bevoegdheid van de voormelde rechter behoort, die ten aanzien van
de verzekeraar van de beklaagde aileen volgens de gemeenrechtelijke regels van de aansprakelijkheid uitspraak kan doen;
Overwegende dat de appelrechters, die daarentegen beslissen dat eiseres, met toepassing van dat artikel 29bis, verweerder dient te vergoeden, hun
beslissing niet naar recht verantwoorden;
Dat het middel gegrond is;
II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing die, op de door
verweerder tegen eiseres ingestelde burgerlijke rechtsvordering, uitspraak doet over de omvang van verweerders schade :
Overwegende dat de vernietiging van de beslissing over het beginsel van
de veroordeling van eiseres de vernietiging meebrengt van de niet definitieve beslissing over de omvang van de schade, die het gevolg is van de eerste beslissing;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het uitspraak doet over de door verweerder tegen eiseres ingestelde burgerlijke
rechtsvordering; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
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de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt verweerder in
de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Doornik, uitspraak doende in hoger beroep.
30 mei 2001 - 28 kamer- Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Fischer- Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. T'Kint.

Nr. 321
28 KAMER - 30 mei 2001

VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING- SCHORSING- INVRIJHEIDSTELLING- HERROEPING- TERMIJN.

Wanneer de veroordeelde, wiens voorwaardelijke invrijheidstelling is geschorst, opnieuw in vrijheid is gesteld, kan de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling die voorwaardelijke invrijheidstelling met toepassing van art. 10 wet 5 maart
1998 herroepen, zonder uitspraak te moeten doen binnen de bij art. 11, § 3, wet 18
maart 1998 bepaalde termijn van twee maanden. (Art. 10 wet 5 maart 1998, art. 11,
§ 3, wet 18 maart 1998.)
(V... )

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.Ol.0543.F)

RET HOF;- Gelet op de bestreden beslissing, op 19 maart 2001 gewezen door de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling te Luik;
Over het middel, gesteld als volgt :
doordat de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling beslist dat : "De thans
ingeleide procedure is niet meer gegrond op artikel 11 van de wet van 18 maart 1998
en het deb at over de vraag wanneer de schorsingstermijn begint te lopen, doet hier
bijgevolg niet meer terzake. De betrokkene is immers kennelijk geruime tijd na zijn
invrijheidstelling opgeroepen om uitleg te verschaffen over de naleving van de voorwaarden voor zijn invrijheidstelling, met het oog op de mogelijke herziening of herroeping van zijn voorwaardelijke invrijheidstelling",
terwijl artikel 11 van de wet van 18 maart 1998 bepaalt dat : "§ 1 : In de gevallen
bedoeld in artikel 10 kan de commissie de schorsing gelasten van de voorwaardelijke invrijheidstelling. § 2 : In geval van schorsing wordt de veroordeelde onmiddellijk opnieuw opgesloten. De dagen vrijheidsbeneming worden aangerekend op het gedeelte van de straf dat nog moet worden ondergaan. § 3 : Binnen een termijn van ten
hoogste twee maanden herroept de commissie de voorwaardelijke invrijheidstelling,
ofwel heft zij de schorsing van de voorwaardelijke invrijheidstelling op. In dat laatste geval kan de voorwaardelijke invrijheidstelling worden herzien, overeenkomstig
artikel 12. Indien binnen die termijn geen beslissing is genomen, wordt de veroordeelde opnieuw in vrijheid gesteld onder dezelfde voorwaarden als voorheen."; eisers voorwaardelijke invrijheidstelling te dezen op 14 november 2000 is geschorst overeenkomstig artikel 11, § 1er, van de wet van 18 maart 1998; er tegen de heer V.G. op

1036

HOF VAN CASSATIE

Nr. 321

11 januari 2001 een bevel tot heropsluiting is uitgevaardigd; de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling pas op 19 maart 2001 een beslissing tot herroeping van
de voorwaardelijke invrijheidstelling heeft genomen; eiser, ten gevolge van zijn heropsluiting op 11 januari 2001, meende dat de bij artikel11 voorgeschreven termijn was
overschreden vanaf 14 januari 2001, d.w.z. twee maanden na de schorsende beslissing, en de Belgische Staat bijgevolg in kart geding dagvaardde om zijn vrijlating te
verkrijgen; het Ministerie van Justitie de rechtsvordering nog v66r de zitting gegrond achtte, zodat verzoeker in vrijheid werd gesteld op bevel van het Ministerie van
Justitie; hoewel artikel 11 van de wet van 18 maart 1998 op verschillende punten onduidelijk is, maar het evenwellijkt vast te staan dat de termijn van twee maanden
waarbinnen de commissie de beslissing tot herroeping moet wijzen, van toepassing is
wanneer er daarv66r een beslissing tot schorsing is genomen, ongeacht de vraag wanneer die termijn begint te lopen; (de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling), door te weigeren de bij artikel 11 van de wet van 18 maart 1998 voorgeschreven termijn van twee maanden toe te passen, en bijgevolg te weigeren uitspraak
te doen over de vraag wanneer die termijn begint te lopen, op grand dat de betrokkene geruime tijd na zijn invrijheidstelling geldig is opgeroepen om uitleg te verschaffen over een eventuele herziening of herroeping van zijn voorwaardelijke invrijheidstelling, de voorwaarden voor de toepassing van de in artikel 11 van de wet van
18 maart 1998 bepaalde termijn van twee maanden miskent; als uitgegaan wordt van
het standpunt van de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling te Luik,
de overschrijding van de termijn van twee maanden aileen tot gevolg zou hebben dat
de veroordeelde opnieuw in vrijheid wordt gesteld zonder dat dit de commissie kan beletten een nieuwe beslissing te nemen, terwijl artikel 11, § 3, van de wet van 18 maart
1998 het volgende bepaalt : "Binnen een termijn van ten hoogste twee maanden herroept de commissie de voorwaardelijke invrijheidstelling, ofwel heft zij de schorsing
van de voorwaardelijke invrijheidstelling op", wat wel degelijk betekent dat de overschrijding van de termijn van twee maanden niet aileen tot gevolg heeft dat de veroordeelde opnieuw in vrijheid wordt gesteld, maar dat de commissie daarenboven geen
beslissing meer kan nemen; de commissie, door geen uitspraak te doen over de vraag
of de termijn om een beslissing tot herroeping te nemen al dan niet overschreden was,
op grand dat: "de thans ingeleide procedure niet meer gegrond is op artikel11 van
de wet van 18 maart 1998 en het debat over de vraag wanneer de schorsingstermijn begint te lopen, hier bijgevolg niet meer terzake doet", artikel11, § 3, van de wet
van 18 maart 1998 schendt :

Overwegende dat de bestreden beslissing de voorwaardelijke invrijheidstelling herroept die aan eiser was toegestaan bij ministerieel besluit van 29
december 1997;
Dat die invrijheidstelling was geschorst bij de beslissing van 14 november 2000 van de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling, maar
dat eiser op 26 januari 2001 is vrijgelaten bij beslissing van de Minister van
Justitie;
Dat eiser, bij een op 21 februari 2001 toegezonden aangetekende brief, is
opgeroepen om te verschijnen op de zitting van 8 maart 2001 van de commissie om zich te verdedigen tegen een mogelijke herroeping of herziening
van die voorwaardelijke invrijheidstelling;
Overwegende dat de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling, op grond, met name, dat eiser "geruime tijd na zijn invrijheidstelling
is opgeroepen om uitleg te verschaffen over de naleving van de voorwaarden voor zijn invrijheidstelling (van 26 januari 2001), met bet oog op demogelijke herziening of herroeping van zijn voorwaardelijke invrijheidstelling", wettig beslist dat artikel10 van de wet van 5 maart 1998 betreffende
de voorwaardelijke invrijheidstelling van toepassing was en de rechtspleging "niet meer gegrond (was) op artikelll van de wet van 18 maart 1998"
tot instelling van de commissies voor de voorwaardelijke invrijheid-stelling;
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Dat het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
30 mei 2001 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Fischer- Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaatgeneraal-Advocaat: mr. N. Antoine, Luik.
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2e

KAMER -

30 mei 2001

1o WRAKJNG- OORZAKEN- OPSOMMING- GEVOLG- ONPARTIJDIGHEID VAN DE RECH·
TER.

2° WRAKJNG- OORZAKEN- BESLISSING ALVORENS RECHT TE DOEN- BEGRIP- BIJKOMENDE ONDERZOEKSHANDELING- WEIGERING DOOR DE ONDERZOEKSRECHTER- HOGER BE·
ROEP- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- ARREST- REGELING VAN DE RECHTSPLE·
GING- ZELFDE MAGISTRAAT- BERHAALD VERZOEK- GEVOLG.

3° ONDERZOEKSGERECHTEN- BIJKOMENDE

ONDERZOEKSHANDELING- WElGE·
RING DOOR DE ONDERZOEKSRECHTER- HOGER BEROEP- KAMER VAN INBESCHULDIGING·
STELLING- ARREST- REGELING VAN DE RECHTSPLEGING- ZELFDE MAGISTRAAT- HER·
HAALD VERZOEK- WRAKING- OORZAKEN- BESLISSING ALVORENS RECHT TE DOENGEVOLG.

1o Aangezien de gronden tot wraking op beperkende wijze worden opgesomd door de
wet (1), kan een miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van de onpartijdig·
heid van de rechter geen grand tot wraking opleveren (2). (Art. 828 Ger.W.)
2° en 3° De beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling die met toepassing van
art. 61quinquies, Sv., oordeelt over het hager beroep van een van de partijen tegen
de weigering van de onderzoeksrechter om een bijkomende onderzoekshandeling te
verrichten, is een uitspraak alvorens recht te doen in de zin van art. 828, 8°, 1, Ger. W,
zodat de magistraat die aan die uitspraak heeft medegewerkt, bij de regeling van de
rechtspleging, in voorkomend geval kan kennisnemen van het herhaald verzoek tot
het verrichten van bijkomende onderzoekshandelingen (3). (Art. 828, 8°, 1, Ger.W.;
artt. 61quinquies en 127 Sv.)
(1) Cass., 29 maart 2001, A.R. C.Ol.0117.F, nr. 181.
(2) Cas., 4 feb. 2000, A.R. C.00.005l.N, nr. 93.
(3) Cass., 21 maart 2000, A.R. P.00.0457.N, nr. 196.
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(M ... )

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.01.0803.F)

HET HOF; - Gelet op het verzoekschrift tot wraking, op 23 mei 2001 neergelegd op de griffie van het Hof van Beroep te Brussel, waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht;
Gelet op de verklaring die voorzitter J.C. op 28 mei 2001 op de griffie van
het Hof heeft neergelegd;
Overwegende dat verzoeker, burgerlijke partij, aanvoert dat voorzitter J.C.
de kamer van inbeschuldigingstelling heeft voorgezeten die, in hager beroep, bij arrest van 10 april 2000 de vordering tot het vervullen van aanvullende onderzoeksopdrachten heeft verworpen op grand van artikel 61quinquies van het Wetboek van Strafvordering;
Dat verzoeker die magistraat wraakt, in zoverre hij de kamer van inbeschuldigingstelling voorzit die uitspraak dient te doen over de regeling van
de rechtspleging;
Overwegende dat de wrakingsgronden beperkend worden opgesomd door
de wet, zodat een miskenning van het algemeen rechtsbeginsel betreffende de onpartijdigheid van de rechter geen grand tot wraking kan
opleveren;
Overwegende dat artikel828, so, van het Gerechtelijk Wetboek met name
bepaalt dat iedere rechter kan worden gewraakt indien hij raad gegeven, gepleit of geschreven heeft over het geschil, of indien hij daarvan vroeger kennisgenomen heeft als rechter of als scheidsrechter, tenzij hij in dezelfde aanleg heeft meegewerkt aan een vonnis of een uitspraak alvorens recht te doen;
Overwegende dat de beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling die, met toepassing van artikel 61 quinquies van het Wetboek van Strafvordering, uitspraak doet over het hager beroep van een van de partijen tegen de weigering van de onderzoeksrechter om een aanvullende onderzoeksopdracht te verrichten, een beslissing alvorens recht te doen is in de zin van
artikel 828, go, 1, van het Gerechtelijk Wethoek; dat de magistraat die aan
die beslissing meegewerkt heeft, bij de regeling van de rechtspleging, in voorkomend geval, kan kennisnemen van het herhaald verzoek tot het vervullen van aanvullende onderzoeksopdrachten; dat de omstandigheid dat de
onderzoeksopdrachten daarv66r reeds zijn geweigerd, hieraan geenszins in
de weg staat;
Dat er bijgevolg geen grand tot wraking bestaat;
Om die redenen, verwerpt het verzoekschrift; wijst, op verzoek van de griffier, gerechtsdeurwaarder Hugo Cleopater, Roodebeeklaan 275, te 1030 Schaerbeek aan, om het arrest binnen de vierentwintig uur aan de partijen te betekenen; veroordeelt verzoeker in de kosten.
30 mei 2001 - 2 8 kamer- Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Fettweis - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaatgeneraal.

~,~-------

HOF VAN CASSATIE

Nr. 323

1039

Nr. 323
1e KAMER- 31 mei 2001
1o MACHTEN - RECHTERLIJKE MACHT- OVERHEID- HANDELING- ONTHOUDING- BEOORDELING- GRENZEN.

2° MACHTEN -

SCHEIDING DER MACHTEN- OVERHEID- HANDELING- ONTHOUDINGOPPORTUNITEIT - RECHTERLIJKE MACHT - BEOORDELING.

3° MILIEURECHT- DECREET VAN DE VLAAMSE RAAD VAN 28 JUNI 1985 BETREFFENDE DE
MILIEUVERGUNNING- TOEPASSINGSGEBIED.

1 o en 2° Het behoort tot de bevoegdheid van de rechterlijke macht de externe en interne wettigheid van het handelen of niet handelen van de overheid te toetsen en te
onderzoeken of het strookt met de wet, dan wel op machtoverschrijding of machtsafwending berust (1); het behoort haar niet de opportuniteit van dit handelen ofniet
handelen te beoordelen (2). (Artt. 33, tweede lid, en 159 Gw. (1994); algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der machten.)
3° Het Decreet van de Vlaamse Raad van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning
is toepasselijk op gebruikers van inrichtingen. (Art. 2, 2° en 3°, Decr.Vl.R. 28 juni
1985.)
(S ... - BURGEMEESTER VAN DE STAD HASSELT T.V. .. E.A.)
ARREST

(A.R. C.98.0198.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 januari 1998 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 65, § 1, van het Besluit van de Vlaamse Executieve (Regering) dd. 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (Vlarem 1), 2, 2° en 3°, van het Decreet van 28 juni 1985
betreffende de milieuvergunning in het kader van het organiseren van dansgelegenheden, 584 van het Gerechtelijk Wetboek, 33, lid 2, 37, 38, 39, 40, 41, 134, 144,
145, 149, 159 van de in februari 1994 gecoiirdineerde Grondwet, 19, 20, 78 van de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, en van het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der machten,
doordat het bestreden arrest het hoger beroep gegrond verklaart, de beroepen beschikking teniet doet en, opnieuw recht doende, eiser beveelt om elke door organisatoren zonder (tijdelijke) milieuvergunning klasse 2 gehouden "megafuif' of een gelijkaardig dansfeest mondeling en ter plaatse te doen stopzetten en daartoe desnoods
de sluiting van deze op te leggen, onder verbeurte van een dwangsom van vijfhonderdduizend frank per behoorlijk vastgestelde tekortkoming aan dit gebod vanaf de betekening van dit arrest, op qrond van de overwegingen dat eiser geen tijdelijke milieuvergunningen voor deze "megafuiven" heeft kunnen voorleggen en daaruit dient besloten
te worden dat deze vergunningen niet bestaan; (. .. ) hieruit en op grond van de in het
(1) Zie Cass., 16 mei 1995, A.R. P.94.0802.N, nr. 238, 18 okt. 1995, A.R. P.95.0414.F, nr. 442, 6
sept. 2000, A.R. P.2000.505.F, nr. 444 (stedenbouwzaken).
(2) Zie Cass., 10 juni 1996, A.R. S.95.0114.F, nr. 227, met cone!. adv.-gen. Leclercq in Pas. (sociale zaak).
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arrest van 2 september 1997 gedane overwegingen wordt afgeleid dat het niet optreden van eiser- die bij toepassing van artikel 65, § 1, Vlarem de stopzetting van
deze activiteiten zou kunnen bevolen hebben - in casu kennelijk ingegeven werd door
het economisch belang dat de stad bij de goede werking (lees : zo vaak mogelijke verhuring) van de Grenslandhallen heeft, waardoor aan de organisatoren van deze "megafuiven" in verband met (de verweerders) - die de door Vlarem opgelegde milieunorm en de daarmee gepaard gaande investeringen wel dienen na te leven - een
onwettig concurrentievoordeel verstrekt wordt; (. .. ) (eiser) dan ook zijn door artikel65,
§ 1, Vlarem I bepaalde discretionaire bevoegdheid afwendt van het doel dat de wetgever heeft willen bereiken door deze bevoegdheid aan de burgemeester toe te kennen (met name het vrijwaren van het milieu en zo onder meer het voorkomen van geluidsoverlast),

terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn beroepsconclusie (p. 14, nr. 2.10), met verwijzing naar rechtsleer, (namelijk Mast A. -AlenA. - Dujardin J., Overzicht van het
Belgisch administratiefrecht (uitg. 1986, nr. 599)), uitdrukkelijk liet gelden dat "machtsafwending" allereerst het bestaan van een rechtshandeling veronderstelt terwijl de verweerders een procedure voeren omwille van een vermeend niet-optreden van eiser en
dus van afwezigheid van handelen zodat er onmogelijk sprake kan zijn van machtsafwending;
en terwijl het bestreden arrest het niet-optreden van eiser beschouwt als een afwending van het doel dat de wetgever wilde bereiken door het aan de burgemeester
toekennen van een discretionaire bevoegdheid zonder te antwoorden op vermeld middel dat, bij gebrek aan "rechtshandeling" er geen sprake kan zijn van "machtsafwending" : het arrest aldus, bij gebrek aan antwoord op bedoeld middel uit de beroepsconclusie, niet regelmatig gemotiveerd is en derhalve schending inhoudt van artikel
149 van de gecoi:irdineerde Grondwet;
terwijl, tweede onderdeel, eiser in zijn beroepsconclusie (p. 12, nr. 2. 7) liet gelden dat
"de aan de burgemeester toegekende bevoegdheid op grand van Vlarem er is om binnen het kader van de bescherming van het algemeen belang de gezondheid van de onmiddellijk omwonenden te vrijwaren en toe te zien op de invloed van de inrichting op
het milieu"(. .. );(. .. ) er "geen enkel bewijs, noch aanwijzing is dat [eiser] de hem krachtens Vlarem toekomende bevoegdheid niet adequaat voor deze doeleinden heeft uitgeoefend (. .. ) "; "uiteraard het puur commercieel belang van (de verweerders) - die
op ettelijke kilometers van de kwestieuze Grenslandhallen (wonen)- niet in aanmerking genomen wordt bij de beoordeling. Indien (eiser) dit wel zou doen, er sprake
zou zijn van een onbehoorlijk bestuur in zijnen hoofde";
en terwijl het bestreden arrest de beweerde "machts"- of "bevoegdheidsafwending" in hoofde van eiser ziet in zijn niet-optreden dat, volgens het arrest, ingegeven is door het economisch belang van de bij de goede werking van de Grenslandhallen waardoor aan de organisatoren van de aldaar gehouden "megafuiven" ten nadele
van de verweerders een "onwettig concurrentievoordeel" wordt verstrekt; het bestreden arrest dat aldus uitsluitend steunt op commerciEHe belangen of met andere woorden concurrentievoor- of nadelen van betrokken partijen, niet antwoordt op bovenvermeld middel waarin gesteld was dat, op gevaar afdaden van "onbehoorlijk bestuur"
te plegen, de te verrichten beoordeling voor het uitoefenen van aan de burgemeester toegekende bevoegdheid geen rekening mocht houden met het puur commercieel belang van de verweerders doch diende rekening te houden met de - hierboven weergegeven zoals in de conclusie (p. 12 nr. 2.7) vermelde- specifieke doeleinden
van de desbetreffende bevoegdheid en dat niet bewezen was dat eiser zijn bevoegdheid niet adequaat voor deze doeleinden had uitgeoefend,
zodat het arrest, bij gebrek aan antwoord op bedoeld middel uit de conclusie, niet
regelmatig gemotiveerd is, derhalve schending inhoudt van artikel 149 van de gecoordineerde Grondwet;
terwijl, derde onderdeel, krachtens artikel 65, § 1, van het Besluit van de Vlaamse
Executieve (Regering) van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (Vlarem I), "wanneer de burgemeester vaststelt dat een vergunningsplichtige inrichting zonder vergunning wordt geexploiteerd, (. .. ) deze ambtshalve of op voorstel van de in artikel 58 bedoelde ambtenaren,
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mondeling enter plaatse de stopzetting kan bevelen van de activiteiten, de toestellen verzegelen en de onmiddellijke sluiting van de inrichting; deze bevoegdheid van
de burgemeester, zoals het bestreden arrest het ook uitdrukkelijk vaststelt, een discretionaire bevoegdheid is hetgeen betekent dat de burgemeester die op grond van bedoelde bevoegdheid een beslissing neemt, beschikt over een beoordelingsvrijheid die
hem de mogelijkheid biedt zelf te oordelen over de wijze waarop hij zijn bevoegdheid uitoefent en de hem meest geschikt lijkende oplossing te kiezen binnen de door
de wet gestelde grenzen; overeenkomstig de grondwettelijke bepalingen inzake de uitoefening van de uitvoerende respectievelijk de rechterlijke macht, meer bepaald de in
het cassatiemiddel geciteerde grondwettelijke- en wetsbepalingen (met uitzondering van artikel 149 Grondwet), alsook overeenkomstig het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der machten, de rechter, onder andere de rechter die op grond van
artikel 584 van het Gerechtelijk Wetboek uitspraak doet in kort geding, niet vermag aan het bestuur zijn beoordelingsvrijheid onder meer betreffende de opportuniteit van het (niet) optreden te ontnemen en zich aldus in de plaats van het bestuur
te stellen;
terwijl, volgens die zelfde regels de rechter weliswaar kan optreden indien het
bestuursorgaan zich te buiten gaat aan machtsafwending, dit is een vorm van machtsoverschrijding, waarbij een administratieve rechtshandeling onwettig is omdat zij gesteld is met het oog op het nastreven van een doel dat geenszins verenigbaar is met
het oogmerk van algemeen belang in functie waarvan de discretionaire bevoegdheid werd verleend; de rechter, ook de kortgedingrechter, het bestuursorgaan dat beschikt over een discretionaire bevoegdheid, slechts kan sanctioneren wegens machtsof bevoegdheidsafwending wanneer een welbepaalde rechtshandeling hierdoor gekenmerkt is en wanneer concreet vastgesteld wordt dat bedoelde rechtshandeling indruist tegen het doel waarvoor de discretionaire bevoegdheid werd verleend;
zodat, de bestreden beslissing, door het louter "niet-optreden" van de burgemeester (eiser), derhalve niet een specifieke "rechtshandeling", als "afwending van bevoegdheid" (machtsafwending) te kwaliferen en op grond daarvan aan eiser een positieve injunctie op te leggen, uitsluitend op grond van het feit dat dit niet-optreden
ingegeven werd door het economisch belang van de waardoor bepaalde "organisatoren van deze megafuiven" ten aanzien van de verweerders een "onwettig concurrentievoordeel" zou verstrekt worden, zonder zelfs op enigerlei (wijze) vast te stellen dat bedoeld niet-optreden concrete gevolgen teweeg bracht op gebied van milieu waartegen
de burgemeester, bij het uitoefenen van zijn discretionaire bevoegdheid diende op te
treden, alle in het middel ingeroepen grondwets- en wetsbepalingen alsook het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der machten geschonden heeft;
terwijl, vierde onderdeel, de "organisator" van een dansgelegenheid niet "exploiteert" noch "exploitant" is in de zin van artikel2, 2° en 3°, van het Decreet van 28 juni
1985 betreffende de milieuvergunning in het kader van het organiseren van dansgelegenheden; diegene die een dansgelegenheid organiseert zelf geen vergunning nodig heeft,
terwijl het bestreden arrest dat eiser beveelt om elke door organisatoren zonder (tijdelijke) milieuvergunning klasse 2 in de gehouden "megafuif' of een gelijkaardig dansfeest (... ) te doen stopzetten en daartoe desnoods de sluiting van deze op te leggen, onder verbeurte van een dwangsom, er ten onrechte van uit gaat dat diegene die
dansgelegenheden "organiseert", een exploitant is in de zin van bedoelde milieureglementering en zelf een vergunning nodig heeft en derhalve de hierboven, in dit
vierde onderdeel, vermelde wetsbepalingen schendt :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest niet alleen met de in het middel weergegeven redenen maar ook met verwijzing naar de redenen van het arrest van
2 september 1997 oordeelt dat in het geval dat de organisatoren van megafuiven niet de vereiste tijdelijke milieuvergunning klasse 2 zouden hebben gehad, eiser door zijn niet-optreden de hem door artikel 65, § 1, Vlarem I bepaalde discretionaire bevoegdheid zou afwenden van het doel dat de
wetgever heeft willen bereiken door deze bevoegdheid aan de burgemeester toe te kennen;
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Dat het arrest aldus het in het onderdeel bedoelde verweer van eiser verwerpt en beantwoordt;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat het arrest niet aileen steunt op commerciele belangen
maar ook oordeelt dat de aan eiser toegekende discretionaire bevoegdheid van
artikel 65, § 1, Vlarem I tot doel heeft het vrijwaren van het milieu en zo onder meer het voorkomen van geluidsoverlast;
Dat het arrest zodoende het in het onderdeel bedoelde verweer van eiser verwerpt en beantwoordt;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
Wat het derde onderdeel betreft:
Overwegende dat het tot de bevoegdheid van de rechterlijke macht behoort de interne en externe wettigheid van het handelen ofhet niet-handelen
van een overheid te toetsen en te onderzoeken of het strookt met de wet dan
wei op machtsoverschrijding ofmachtsafwending berust; dat het niet aan de
rechterlijke macht behoort de opportuniteit van dit handelen of niethandelen te beoordelen;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiser niet is opgetreden hoewei hij met toepassing van artikel 65, § 1, van het besluit van de Vlaamse
executieve Vlarem I, de stopzetting van megafuiven zou kunnen bevolen hebben;
Dat het arrest oordeelt dat eiser zijn door dit artikel verleende discretionaire bevoegdheid afwendt van het doel dat de wetgever heeft willen bereiken door deze bevoegdheid aan de burgemeester toe te kennen ter vrijwaring van het milieu en zo onder meer tot het voorkomen van
geluidsoverlast;
Dat het arrest dat eiser bevel oplegt om elke door organisatoren zonder tijdelijke milieuvergunning klasse 2 gehouden megafuif of gelijkaardig dansfeest mondeling enter plaatse te doen stopzetten en daartoe desnoods de sluiting van de Grenslandhallen op te leggen onder verbeurte van een dwangsom,
geen van de aangewezen wetsbepalingen, noch het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der machten schendt;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat, krachtens artikel 2, 2° en 3°, van het Decreet betreffende de milieuvergunning van 28 juni 1985, voor de toepassing van dit decreet en zijn uitvoeringsbesluiten wordt verstaan onder exploiteren : het in
werking stellen of houden, gebruiken, installeren of in stand houden van een
inrichting en onder exploitant : elke natuurlijke of rechtspersoon die een inrichting exploiteert of voor wiens rekening wordt geexploiteerd;
Dat derhalve het decreet ook toepasselijk is op gebruikers van inrichtingen;
Overwegende dat het arrest van 2 september 1997 vaststelt dat organisatoren gebruiken om er megafuiven te laten plaatsvinden;
Overwegende dat het arrest dat eiser beveelt om elke door organisatoren zonder tijdelijke milieuvergunning klasse 2 in de Grenslandhallen ge-
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houden megafuif of gelijkaardig dansfeest te doen stopzetten, de aangewezen wetsbepaling niet schendt;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt e1ser 1n de
kosten.
31 mei 2001- 1e kamer- Voorzitter : de h. Wauters, waarnemend voorzitter- Verslaggever : mevr. Bourgeois - Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. De Gryse en Gerard.

Nr. 324
1e KAMER - 31 mei 2001
1o BEVOEGDHEID EN AANLEG- BURGERLIJKE ZAKEN- GESCHIL INZAKE BEVOEGDHEID - RECHTBANK VAN KOOPHANDEL- APPELRECHTER.

2° VERWIJZING NA CASSATIE- BURGERLIJKE

ZAKEN- GESCHIL INZAKE BEVOEGDHEID - RECHTBANK VAN KOOPHANDEL- APPELRECHTER

1o De rechtbank van koophandel die zitting houdt in hager beroep kan, wanneer haar
bevoegdheid betwist wordt en de eiser vordert dat de zaak naar de arrondissementsrechtbank wordt verwezen voor beslissing over het middel, daarover zelf niet beslissen, daar alleen de arrondissementsrechtbank daarover kan oordelen. (Art. 639, eer-

ste en vierde lid, Ger.W.)
2° Wanneer het Hofvan Cassatie een vonnis vernietigt waarbij de rechtbank van hoophandel, die zitting houdt in hager beroep, zelf oordeelt over het voor haar opgeworpen geschil over haar bevoegdheid, terwijl alleen de arrondissementsrechtbank daarover kan oordelen, verwijst het de zaak naar dezelfde de rechtbank, anders
samengesteld (1). (Artt. 639, eerste en vierde lid,en 1110 Ger.W.)
(1) Het O.M. concludeerde ook tot vernietiging en onderzocht verder, in de volgende termen, de
vraag naar welke rechtbank de zaak alsdan moest verwezen worden. Aangezien het middel gegrond moet verklaard worden omdat de rechtbank van koophandel het bevoegdheidsgeschil niet
verwees naar de alTondissementsrechtbank kan van de rechter op verwijzing slechts verwacht worden dat hij dit thans wei doet. Volgens artikellllO Ger.W., heeft de verwijzing plaats naar het gerecht in hoogste feitelijke aanleg van dezelfde rang als datgene dat de bestreden beslissing bewezen heeft. Dit is te dezen dus een andere rechtbank van koophandel. Het probleem hierbij is
dat deze, volgens de regelen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de geschillen van bevoegdheid, niet kan verwijzen naar de arrondissementsrechtbank van een ander gerechtelijk arrondissement, in dezen dit waarin het gerecht dat de bestreden beslissing heeft gewezen gevestigd
is, in casu Gent. De vraag rijst dan of- om deze moelijkheid uit de weg te gaan- het niet aangewezen is de zaak te verwijzen naar de rechtbank van koophandel te Gent, anders samengesteld. Hoewel deze oplossing niet onverenigbaar lijkt met de geest van voormeld artikellllO wendde
het Hof ze, tot dusver, uitsluitend aan voor gevallen waar het, om bijzondere redenen, niet anders kan : verwijzing naar een anders samengestelde zetel van de kamer van ingeschuldigingstelling bij het hofvan beroep, meer bepaald in zake voorlopige hechtenis, van de rechtbanken,
zitting houdend in hager beroep, van het arrondissement Eupen, van sommige tuchtrechtcolleges, zitting houdend in hager beroep, die enig zijn in een van de landstalen. Er kan te dezen aan deze uitzonderingsregeling geen proceseconomische reden toegevoegd worden : een rechtbank moet in elk geval naar de arrondissementsrechtbank verwijzen. De gangbare oplossing lijkt
dus de voorkeur te verdienen : van de verwijzingsrechter in een ander arrondissement wordt al-
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(D ... T.D ... )

ARREST

(A.R. C.98.0446.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 23 februari 1998 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Koophandel te Gent;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 565.4°,566, 573.P, 577, tweede lid, 590, 591.1°,639 en
1070, van het Gerechtelijk Wetboek (artikel573.1 °, gewijzigd bij de wet van 11 juli 1994,
artikel590, gewijzigd bij de wetten van 2 november 1979 en van 3 augustus 1992, artikel 1070, gewijzigd bij de wet van 24 juni 1970),
doordat het bestreden vonnis van gedeeltelijke bevestiging beslist dat de rechtbank van koophandel wel degelijk bevoegd is om in hoger beroep kennis te nemen van
de zaak op de volgende gronden : In tweede besluiten stelt verweerder dat het hoger beroep niet ontvankelijk is omdat het geschil betrekking heeft op een huurovereenkomst en het hoger beroep in dergelijke zaken voor de rechtbank van eerste aanleg dient te worden gebracht. Er dient te worden opgemerkt dat dit geen probleem van
ontvankelijkheid is maar van bevoegdheid. De opmerking van verweerder is juist. De
rechtbank van koophandel is in hoger beroep niet bevoegd inzake geschillen van huur.
De rechtbank is echter van oordeel dat in casu de huur slechts een onderdeel is van
het contract en dat verweerder er zich in eerste instantie heeft toe verbonden om voor
de verzorging van de planten in te staan. Ret feit dat verweerder moest instaan voor
de kosten van verwarming, verluchting en begieting en alle belastingen en taksen in
verband met de serre op zich nam, bevestigen deze zienswijze. De rechtbank is derhalve wel degelijk bevoegd om in hoger beroep kennis te nemen van de zaak,
terwijl, eerste onderdeel, wanneer het hoger beroep tegen een beslissing van de vrederechter gebracht wordt voor de rechtbank van koophandel en de bevoegdheid van
deze rechtbank wordt betwist, dan wordt de verwijzing naar de arrondissementsrechtbank gelast op verzoek van (appellant); dat de rechtbank van koophandel in dat
geval verplicht is de zaak naar de arrondissementsrechtbank te verwijzen; dat verweerder de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel betwistte en dat eiser, als
(appellant), de verwijzing vorderde naar de arrondissementsrechtbank wanneer verweerder in zijn exceptie van onbevoegdheid zou volharden (zie de tweede appelconclusie van eiser, neergelegd op 19 juni 1997); dat verweerder in zijn exceptie van
onbevoegdheid volhardt en dat de rechtbank van koophandel derhalve ten onrechte
zelf uitspraak gedaan heeft over haar bevoegdheid in plaats van de zaak naar de arrondissementsrechtbank te verwijzen (schending van artikel 639, Gerechtelijk Wethoek);
tweede onderdeel, het bestreden vonnis aanneemt dat de opmerking van verweerder juist is en dat de rechtbank van koophandel in hoger beroep inderdaad niet bevoegd is inzake geschillen van huur maar dat de huur in casu slechts een onderdeel
is van het contract waarbij verweerder zich in eerste instantie verbonden had om voor
de verzorging van de planten in te staan; dat de vordering tot betaling van 351.257
BEF voor de verzorging van de planten, gelet op het bedrag van de vordering en het
feit dat beide partijen koopman zijn, derhalve in eerste aanleg tot de bevoegdheid behoorde van de rechtbank van koophandel (schending van de artikelen 573. 1°, en 590
van het Gerechtelijk Wetboek); dat zelfs indien deze vordering samenhangend was met
een geschil betreffende de verhuring van een onroerend goed, hetgeen slechts een onderdeel was van het contract betreffende de plantenverzorging, de vrederechter daarvan geen kennis had kunnen nemen vermits de rechtbank van koophandel voorrang heeft (schending van de artikelen 565.4 o, 566 en 591.1 o, van het Gerechtelijk
Wetboek); dat de rechtbank van koophandel dan ook ten onrechte beslist heeft dat zij
leen verwacht dat hij doet wat de rechter in de te vernietigen beslissing had moeten doen : verwijzen naar de arrondissementsrechtbank van "diens" arrondissement. Het Hofkoos de eerst voorgestelde oplossing, zodat een "andere" rechter voormeld probleem niet heeft.
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in hoger beroep bevoegd was vermits zij in eerste aanleg bevoegd was om van het geschil kennis te nemen (schending van de artikelen 577, tweede lid en 1070 van het Gerechtelijk Wetboek),

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

Wat bet eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, krachtens artikel 639, eerste lid, van bet Gerechtelijk Wetboek, wanneer de bevoegdbeid van de recbter voor wie de zaak aanbangig is, betwist wordt, de eiser, v66r de sluiting van de debatten, kan vorderen dat de zaak naar de arrondissementsrecbtbank wordt verwezen voor
beslissing over bet middel;
Dat, krachtens artikel 639, vierde lid, van dat wetboek, deze bepaling ook
toepasselijk is wanneer het boger beroep tegen een beslissing van de vrederecbter gebracht wordt voor de recbtbank van eerste aanleg of de rechtbank van koophandel die zitting boudt in boger beroep, en de bevoegdbeid
van de rechtbank wordt betwist; dat de verwijzing naar de arrondissementsrecbtbank alsdan gelast wordt op verzoek van de aanlegger in beroep;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acbt te slaan,
blijkt dat:
- eiser bet hager beroep tegen bet vonnis van 30 oktober 1996 van de vrederecbter van het kanton Deinze beeft gebracbt voor de recbtbank van koophandel, aldus zitting boudende in boger beroep;
- verweerder, in zijn appelconclusie van 13 mei 1997, de bevoegdheid van
de recbtbank van koophandel beeft betwist, voorboudende dat de rechtbank van eerste aanleg de bevoegde appelrecbter is;
- eiser, in zijn appelconclusie van 19 juni 1997, de verwijzing van de zaak
naar de arrondissementsrechtbank heeft gevraagd;
Overwegende dat de rechtbank van koopbandel zicb bevoegd verklaart "om
in graad van hager beroep kennis te nemen van de zaak" en derbalve zelf beslist over bet middel waarbij baar bevoegdbeid betwist wordt;
Dat de rechtbank door zelf te oordelen over het opgeworpen bevoegdheidsgescbil terwijl aileen de arrondissementsrecbtbank bierover mocbt oordelen, artikel 639, eerste en vierde lid, van bet Gerecbtelijk Wetboek schendt;
Dat bet onderdeel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt bet bestreden vonnis; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van bet vernietigde vonnis; houdt
de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrecbter over;
verwijst de zaak naar de Rechtbank van Koopbandel te Gent, zitting houdende in hager beroep, anders samengesteld.
31 mei 2001 - 1e kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Wauters, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie (2) van de h. Dubrulle, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Houtekier.
(2) Zie evenwel noot 1.
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VERENIGDE KAMERS-

31 mei 2001

1o RAAD VAN STATE -

AFDELING ADMINISTRATIE- CASSATIEBEROEP- TERMIJNEN VAN
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING- DUUR, BEGIN EN EINDE.

2° CASSATIEBEROEP- ARRESTEN RAAD VAN STATE -

TERMIJNEN VAN CASSATIEBEROEP

EN BETEKENING - DUUR, BEGIN EN EINDE.

1 o en 2o Het cassatieberoep tegen een arrest van de Raad van State moet worden ingesteld binnen dertig dagen vanaf de dag waarop het arrest van de Raad van State
ter kennis van de belanghebbende partijen is gebracht; het Gerechtelijk Wetboek bepaalt het tijdstip waarop de kennisgeving geacht wordt te hebben plaatsgevonden (1).
(Art. 1 Regentsbesluit 23 aug. 1948; art. 32, 2°, Ger.W.)
(FRANSE GEMEENSCHAP VAN BELGIE T. D ... )
ARREST

(vertaling)

(A.R. C.99.0521.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 september 1999 gewezen door de afdeling administratie van de Raad van State;
Over het door het openbaar ministerie overeenkomstig artikel 1097 van
het Gerechtelijk Wetboek tegen de voorziening ambtshalve opgeworpen middel van niet-ontvankelijkheid volgens hetwelk de voorziening te laat is ingesteld:
Overwegende dat naar luid van artikel 33, eerste lid, van de gecoi:irdineerde wetten op de Raad van State, bij het Hofvan Cassatie aanhangig kunnen worden gemaakt de arresten waarbij de afdeling administratie beslist
van de eis geen kennis te kunnen nemen op grand dat die kennisneming binnen de bevoegdheid der rechterlijke overheden valt, alsmede de arresten waarbij de afdeling afwijzend beschikt op een declinatoire exceptie gesteund op
de grand dat de eis tot de bevoegdheid van die overheden behoort;
Overwegende dat uit het bestreden arrest, dat op 27 september 1999 is gewezen door de afdeling administratie van de Raad van State, blijkt dat de
Raad afWijzend heeft beschikt op de door eiseres opgeworpen exceptie van
onbevoegdheid;
Overwegende dat, krachtens artikel 33, tweede lid, van voornoemde gecoi:irdineerde wetten, het cassatieberoep bij request der belanghebbende partij en overeenkomstig het Gerechtelijk Wetboek wordt ingediend; dat een koninklijk besluit de vormen en de termijnen van rechtspleging bepaalt en het
Hof van Cassatie uitspraak doet in verenigde kamers;
Overwegende dat, krachtens artikel 1 van het Regentsbesluit van 23 augustus 1948 tot vaststelling van de formaliteiten en de termijnen inzake
cassatieberoep tegen de arresten van de Raad van State, de vormen en termijnen inzake cassatieberoep van toepassing zijn op de cassatieberoepen tegen de arresten van de Raad van State;
(1) Zie Cass., ver.k., 29 juni 1993, A.R. 8339-8399, nr. 313.

----------
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Dat, overeenkomstig artikel 1, a, van dat besluit, de termijn voor cassatieberoep wordt gebracht op dertig dagen en ingaat te rekenen van de dag
waarop het arrest van de Raad van State aan de belanghebbende partijen
schriftelijk ter kennis gebracht werd;
Overwegende dat het Gerechtelijk Wetboek het tijdstip bepaalt waarop bovengenoemde kennisgeving geacht wordt te zijn verricht;
Overwegende dat, krachtens het Gerechtelijk Wetboek, de kennisgeving
van een procesakte in beginsel geschiedt op de dag van de verzending en niet
op de datum van de afgifte of de ontvangst ervan;
Dat artikel 84 van het Regentsbesluit van dezelfde datum tot regeling van
de rechtspleging voor de afdeling administratie van de Raad van State terzake niet van toepassing is; dat de bepalingen van dat besluit betreffende de
kennisgeving niet kunnen worden toegepast op de zaken waarin cassatieberoep is ingesteld voor het Hof van Cassatie;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hofvermag acht te slaan blijkt
dat de kennisgeving van het door de Raad van State op 27 september 1999
gewezen arrest is geschied op 20 oktober 1999 bij ter post aangetekende brief;
dat het cassatieverzoekschrift is afgegeven op de griffie van het Hof op 22 november 1999, dat is buiten de voorgeschreven termijn;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid gegrond is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de
kosten.
31 mei 2001- Verenigde kamers- Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitterVerslaggever : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter- Gelijkluidende conclusie van
de h. De Riemaecker, advocaat-generaal - Advocaat : mr. Van Ommeslaghe.

Nr. 326
1e KAMER - 31 mei 2001

GEMEENSCHAP EN GEWEST- OVERGANG VAN DE LASTEN VAN DE STAAT OP DE GEWESTEN- LASTEN OVERGENOMEN DOOR HET GEWEST- LASTEN DIE VOORTVLOEIEN UIT EEN
BESLISSING GENOMEN INGEVOLGE EEN BERAADSLAGING VAN EEN MINISTERIEEL COMITE -BEGRIP.

Krachtens artikel 1, eerste lid, van de wet van 5 maart 1984 is alleen het Waalse Gewest gehouden tot de lasten van de Belgische Staat die voortvloeien uit beslissingen of verbintenissen die, vanaf 1 januari 1975, in de aangelegenheden bedoeld in
artikel 6, § 1, van de bijzondere wet tot heruorming der instellingen van 8 augustus 1980 zijn genomen of aangegaan ingevolge beraadslagingen van het ministerieel comite voor Waalse gewestelijke aangelegenheden; dat is het geval wanneer de last
bestaat in de aansprakelijkheid wegens een oneigenlijk misdrijf die voortvloeit uit
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de tekortkoming aan de verplichting om te zorgen voor de coordinatie van werken ter
uitvoering van een overheidsopdracht die is toegewezen ingevolge een beraadslaging van het ministerieel comite voor Waalse gewestelijke aangelegenheden (1). (Art.
1, eerste lid, wet 5 maart 1984.)
(BELGISCHE STAAT- MINISTER VAN MOBILITEIT EN VERVOER T. LE HOME OUGREEN C.V. E.A.)

ARREST

(vertaling)

(A.R. C.99.0534.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 9 september 1998 gewezen door het Hof van Beroep te Luik;
Over het middel : schending van artikel 1 van de wet van 5 maart 1984 betreffende de saldi en de lasten van het verleden van de Gemeenschappen en de Gewesten en de nationale economische sectoren,
doordat het arrest vaststelt dat "de c.v. Le Home Ougreen betoogt (. .. ) dat 'het
Waalse Gewest aansprakelijk moet worden geacht voor de vergissingen en de tekortkomingen van zijn medecontractant, de b.v.b.a. Baguette, alsook voor zijn eigen vergissingen en tekortkomingen, daar het de plicht van het Gewest was alle voor
de goede coi:irdinatie van de werken noodzakelijke maatregelen op te leggen aan zijn
eigen medecontractant (. .. ) en, bij diens nalatigheid, zelf alle voor de goede coi:irdinatie nodige maatregelen te treffen'; (. .. ) dat hetzelfde verwijt subsidiair wordt gericht aan (eiser), ingeval het hof (van beroep) van oordeel zou zijn dat het Waalse
Gewest buiten het geding zou moeten worden gesteld; (. .. ) dat de eventuele nietnakoming van een zogezegde verplichting om te zorgen voor de coi:irdinatie van de
werken, die werden uitgevoerd door de aannemers b.v.b.a. Lecoq (werken die door
de c.v. Le Home Ougreen werden toegewezen) en b.v.b.a Baguette (parallelle
infrastructuurwerken die oorspronkelijk door de Staat werden toegewezen) (... ), bij
ontstentenis van een contractuele verhouding tussen de c.v. Le Home Ougreen, de
Belgische Staat of het Waalse Gewest, een oneigenlijk misdrijf oplevert"; dat het arrest vervolgens overweegt dat, "gelet zowel op de betrokken aangelegenheid alsop
de datum van de beraadslaging van het ministerieel comite voor Waalse gewestelijke aangelegenheden, het probleem van de lasten van het verleden moet worden onderzocht met het oog op de eventuele toepassing van de wet van 5 maart 1984
op onderhavig geval"; dat het arrest daarna beslist dat de aangevoerde quasidelictuele aansprakelijkheid geen last is die voortvloeit uit beslissingen ofverbintenissen, genomen of aangegaan ingevolge een beraadslaging van een ministerieel comite, dat eiser derhalve gehouden blijft tot vergoeding van de eventuele schade
en in het geding moet blijven waarbij de deskundigenopdracht tot hem wordt uitgebreid; dat het aldus beslist op al de eigen gronden alsook op die welke het van
de eerste rechter overneemt en geacht worden hier volledig weergegeven te zijn, inzonderheid op de volgende gronden: "de aansprakelijkheid van de overheid moet
worden onderzocht en omschreven teneinde uit te maken wie de financiele gevolgen kan dragen van een dergelijke fout, indien ze zou moeten worden bewezen, in
het bijzonder aan de hand van de vaststellingen van de deskundige (. .. );de eerste rechter kan niet worden gevolgd in zijn gedachtegang wanneer hij de te dezen verweten fout een incident noemt dat zich ten gevolge van beslissingen ofverbintenissen kan voordoen en dat een juridisch feit oplevert dat past in het kader
van een overheidsopdracht die op zijn beurt is gegeven op grond van een in ministerieel comite overlegd koninklijk besluit, en daaruit afleidt dat de quasi(1) Zie Cass., 22 nov. 1990, A.R. 8572-8584, nr. 156; M. PAQUES, "Les droits et les charges du passe
dans Ia Belgique federale", inActualites du droit, 1991-2, p 327, en van dezelfde auteur, "Que! debiteur pour les charges relatives aux matieres regionalisees et communautaires en aout 1980?",
noot onder burg. Rb., Brussel, 12 okt. 1987, J.L.M.B., 1988, 211.

Nr. 326

HOF VAN CASSATIE

1049

delictuele aansprakelijkheid van de organen van de Staat moet overgaan op het
Waalse Gewest, daar dat misdrijf aldus onrechtstreeks voortvloeit uit de machtiging door een ministerieel comite; de verandering van schuldenaar bij wettelijke
schuldvernieuwing moet, gelet op de aard zelfvan dat instituut en de terugwerkende kracht ervan, op beperkende wijze worden gei"nterpreteerd; artikel 1 van de
wet van 5 maart 1984 luidt als volgt : 'het Waalse Gewest en het Vlaamse Gewest zijn, ieder voor zich, alleen gehouden tot de lasten die voortvloeien uit beslissingen ofverbintenissen die, vanaf 1 januari 1975, in de aangelegenheden bedoeld in artikel 6, § 1, van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van
8 augustus 1980, zijn genomen of aangegaan ingevolge beraadslagingen van de ministeriele comites voor Vlaamse en Waalse gewestelijke aangelegenheden, ingesteld ( ... )' : de aldus overgedragen lasten zijn die welke voortvloeien uit beslissingen en verbintenissen van de bevoegde autoriteiten, dat zijn eenzijdige beslissingen,
bilaterale of contractuele verbintenissen (. .. ); het Hofvan Cassatie heeft aldus, naar
aanleiding van een individuele rechtshandeling [een overeenkomst waarvan de regelmatigheid niet werd betwist : arrest van 22 november 1990 (. .. )], beslist dat de
lasten die voortvloeien uit een beslissing zelfworden overgedragen, ook al is over
die beslissing niet beraadslaagd en beslist in ministerieel comite, maar die zich aansluit bij een vroegere (regelmatige) beslissing waarover wel in ministeriel comite
is beraadslaagd en beslist; het betreft hier echter niet dat geval en evenmin trouwens het geval waarin de quasidelictuele aansprakelijkheid voortvloeit uit een onregelmatige beslissing waarover is beraadslaagd en beslist, maar het geval van een
eventuele schuldige nalatigheid bij de uitvoering van de overheids-opdracht waarvan het niet duidelijk is hoe de rechter ze in voornoemd wettelijk kader zou kunnen inpassen, zonder daaraan op kunstmatige wijze een voorwaarde toe te voegen, waardoor de overgang van de lasten die voortvloeien uit de quasidelictuele
aansprakelijkheid de algemene regel wordt zodra de schuldige daad of de schuldige nalatigheid op intellectuele gronden direct of indirect in verb and kan worden gebracht met een beslissing waarover in een ministerieel comite is beraadslaagd en beslist; de te dezen aangevoerde quasi-delictuele aansprakelijkheid vormt
geen last die het gevolg is van beslissingen of verbintenissen, genomen of aangegaan ingevolge een beraadslaging van een ministerieel comite: zij ontstaat weliswaar naar aanleiding van en binnen het kader van de uitvoering van die beraadslaging maar vloeit daar niet uit voort; het betreft hier enkel de
aansprakelijkheid, volgens de toepasselijke algemene regels, voor de fouten die de
organen van de overheid kunnen begaan in de uitoefening van hun opdracht; nu,
bij ontstentenis van de mogelijkheid om de wet van 5 maart 1984 op dit geval toe
te pas sen, de verplichting tot vergoeding van de schade rust op de overheid die de
schade blijkt te hebben veroorzaakt, staat het aan de deskundige uit te maken welke
fouten respectievelijk door (eiser) en het Waalse Gewest kunnen zijn begaan voor
en na 1 oktober 1980 (dag van inwerkingtreding van de wet van 8 augustus 1980
waarbij rechtspersoonlijkheid wordt toegekend aan het Waalse Gewest) en welke
in voorkomend geval de onderscheiden gevolgen ervan waren",

terwijl, krachtens artikel 1, eerste lid, van de wet van 5 maart 1984 betreffende de
saldi en de lasten van het verleden van de Gemeenschappen en de Gewesten en denationale economische sectoren, het Vlaamse Gewest en het Waalse Gewest, ieder voor
zich, alleen gehouden zijn tot de lasten die voortvloeien uit beslissingen ofverbintenissen die, vanaf 1 januari 1975, in de aangelegenheden bedoeld in artikel 6, § 1, van
de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980 zijn genamen of aangegaan ingevolge beraadslagingen van de ministeriele comites voor Vlaamse
en voor Waalse gewestelijke aangelegenheden; krachtens artikel1, vierde lid, van de
wet van 5 maart 1984, die lasten ook de verplichtingen omvatten die voortkomen uit
hangende en toekomstige rechtsgedingen betreffende de daarin bedoelde beslissingen en verbintenissen; daaruit volgt dat het Waalse Gewest alle lasten draagt van de
beslissingen ofverbintenissen die na 1 januari 1975 genomen of aangegaan zijn inzake ruimtelijke ordening en huisvesting, voor zover zij genomen of aangegaan zijn
"ingevolge beraadslagingen van het ministerieel comite voor Waalse gewestelijke aangelegenheden"; het arrest, nu het beslist dat de quasi-delictuele verbintenis die voortvloeit uit een schuldige nalatigheid bij de uitvoering van een overheidsopdracht die
werd toegewezen ingevolge een beraadslaging van het ministerieel comite voor Waalse
gewestelijke aangelegenheden "geen last is die voortvloeit uit beslissingen ofverbin-
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tenissen, genomen of aangegaan ingevolge een beraadslaging van een ministerieel comite", aan artikel 1 van de wet van 5 maart 1984 een vereiste toevoegt die het niet
bevat en derhalve die bepaling schendt :

Over het door de tweede verweerster tegen het middel aangevoerde middel van niet-ontvankelijkheid : het middel is onduidelijk :
Overwegende dat het middel, ook al preciseert het in zijn verwijt aan het
arrest de voorwaarde niet die het arrest toevoegt aan artikel 1 van de wet
van 5 maart 1984 betreffende de saldi en de lasten van het verleden van de
Gemeenschappen en de Gewesten en de nationale economische sectoren, na
de strekking te hebben uiteengezet die eiser aan die bepaling toeschrijft, duidelijk genoeg betoogt dat het arrest die bepaling schendt door te beslissen
dat de litigieuze verbintenis, zoals de bodemrechters ze in feite hebben omschreven, geen last is die, krachtens die tekst, door de tweede verweerster
moet worden gedragen;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Over de gegrondheid van het middel :
Overwegende dat, krachtens artikel 1, eerste lid, van de wet van 5 maart
1984, het Waalse Gewest aileen gehouden is tot de lasten van de Belgische Staat die voortvloeien uit beslissingen ofverbintenissen die, vanaf 1
januari 1975, in de aangelegenheden bedoeld in artikel 6, § 1, van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, zijn genomen of aangegaan ingevolge beraadslagingen van het ministerieel comite voor de Waalse gewestelijke aangelegenheden;
Overwegende dat uit de vaststellingen van het arrest en uit die welke het
van het bestreden vonnis overneemt blijkt, enerzijds, dat eiser, door delitigieuze werken aan de vierde verweerster toe te vertrouwen, een in die bepaling bedoelde beslissing heeft genomen ofverbintenis heeft aangegaan, anderzijds, dat de last waarvan moet worden uitgemaakt wie, eiser dan wel de
tweede verweerster, ze moet dragen, bestaat in de quasi-delictuele aansprakelijkheid die voortvloeit uit "de eventuele niet-nakoming van een zogezegde verplichting om te zorgen voor de coordinatie" van die werken met die
welke voor rekening van de eerste verweerster werden uitgevoerd;
Overwegende dat het arrest het bestreden vonnis waarbij eiser buiten het
geding was gesteld wijzigt op grand dat ''het hier (. .. ) (niet) gaat om een geval van quasi-delictuele aansprakelijkheid die voortvloeit uit een onregelmatige en foutieve beslissing waarover beraadslaagd en beslist werd, maar
wel om een eventuele schuldige nalatigheid bij de uitvoering van de overheidsopdracht, waarvan het niet duidelijk is hoe de rechter ze in het wettelijk kader zou kunnen inpassen (. .. ) zonder daaraan op kunstmatige wijze een voorwaarde toe te voegen waardoor de overgang van de las ten die voortvloeien
uit de quasidelictuele aansprakelijkheid de algemene regel wordt, zodra de
schuldige daad of de schuldige nalatigheid op intellectuele gronden direct of
indirect in verband kan worden gebracht met een beslissing waarover in een
ministerieel comite is beraadslaagd en beslist; dat de te dezen aangevoerde (. .. ) aansprakelijkheid weliswaar ontstaat naar aanleiding van en binnen het kader van de uitvoering van die beraadslaging maar daar niet uit
voortvloei t";
Dat het arrest door die overwegingen de beslissing dat de aangevoerde aansprakelijkheid van eiser geen last is die voortvloeit uit de beslissing ofverbintenis die hij heeft genomen of aangegaan door de litigieuze overheidsop-
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dracht aan de vierde verweerster toe te vertrouwen, niet naar recht verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre dat arrest het
bestreden vonnis verbetert; 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 Hof van Beroep te Bergen.
S1 mei 2001- 1e kamer- Voorzitter: de h. Parmentier, waarnemend voorzitter
- Verslaggever : de h. Storck- Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaeker,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Draps en Simont.

Nr. 327
1e KAMER - 31 mei 2001

1o BE SLAG- ALLERLEI- COLLECTIEVE SCHULDENREGELING- BESLAGRECHTER- AANZUIVERINGSREGELING- GRONDSLAG VAN DE ZAKELIJKE ZEKERHEDEN- OPSCHORTING VAN
RET GEVOLG VAN DIE ZEKERHEDEN- DRAAGWIJDTE.

2° VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN -

ALLERLEI - BESLAG - COLLECTIEVE
SCHULDENREGELING- BESLAGRECHTER- AANZUIVERINGSREGELING- EVENREDIGE VERDELING VAN DE BESCHIKBARE INKOMSTEN- BEVOORRECHTE SCHULDVORDERINGEN- GEVOLGEN.

So BESLAG- ALLERLEI- COLLECTIEVE SCHULDENREGELING- BESLAGRECHTER- AANZUIVERINGSREGELING- EVENREDIGE VERDELING VAN DE BESCHIKBARE INKOMSTEN- BEVOORRECHTE SCHULDVORDERINGEN- GEVOLGEN.

1o Wanneer er geen minnelijke aanzuiveringsregeling wordt getroffen, kan de beslagrechter, overeenkomstig art. 1675 I 12, § 1, Ger. W., met inachtneming van de gelijk-

heid tussen de schuldeisers, een gerechtelijke aanzuiveringsregeling opleggen die met
name uitstel of herschikking van betaling van de schulden in hoofdsom, interesten
en kosten kan bevatten, alsook de opschorting, voor de duur van de aanzuiveringsregeling, van de gevolgen van de zakelijke zekerheden, zonder dat die maatregel de
grands lag ervan in het gedrang kan brengen; dat voorbehoud strekt enkel ertoe het
gemeenschappelijk pand van de schuldeisers onaangeroerd te laten (1). (Artt. 7 en
8 Hypotheekwet; art. 1675, § 1, Ger.W.)

so De beslagrechter mag, wanneer een voorrecht aanwezig is, zoals een algemeen voorrecht op de inkomsten en de roerende goederen van allerlei aard van de
schuldenaar, een aanzuiveringsregeling opleggen die voorziet in de evenredige verdeling van de beschikbare inkomsten van die schuldenaar, aangezien het erop aankomt de betaling van de schulden te verzekeren zonder dat het gemeenschappelijk pand
van de schuldeisers te gelde wordt gemaakt (2). (Artt. 1675/11 en 1675/12 Ger.W.)

2° en

(1) Zie cone!. O.M.
(2) Zie cone!. O.M.
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(BELGISCHE STAAT- MINISTER VAN FINANCIEN T. H ... E.A.)

Conclusie van advocaat-generaal De Riemaecker :
1. Het bestreden arrest, dat op 27 maart 2000 door het Hof van Beroep te Luik is
gewezen, heeft de beslissing bevestigd van de beslagrechter, die, met toepassing van
de wet van 5 juli 1998, waarbij de artt. 1675 e.v. van het Gerechtelijk Wetboek zijn
ingevoegd (3), een regeling heeft opgelegd volgens welke alle schuldvorderingen die
jegens de eerste verweerder bestaan, inclusief die van eiser, naar evenredigheid moeten worden betaald.

2. In zijn enige middel verwijt eiser het bestreden arrest dat het een gerechtelijke aanzuiveringsregeling heeft opgelegd "die voorziet in de gespreide betaling, naar
rata van hun bedrag, van de schuldvorderingen die bestonden op het tijdstip waarop
het verzoekschrift is neergelegd, inclusief de schuldvordering van eiser" en zulks zonder rekening te houden met het voorrecht dat eiser bezit. Eiser voert voorts aan dat
hij in de aanzuiveringsregeling, wat de betaling van zijn schuldvordering betreft, voorrang had moeten krijgen op de overige schuldeisers.
Eiser houdt staande dat de aanzuiveringsregeling erop neerkomt dat het door hem
aangevoerde voorrecht geen effect meer sorteert en dat het bestreden arrest aldus het
algemeen voorrecht miskent dat hij ingevolge de artt. 422 en 423 W.I.B. (1992) geniet, aangezien de bepalingen van de Hypotheekwet het beginsel van gelijkheid tussen de schuldeisers invoeren, tenzij er "wettige redenen van voorrang bestaan" (artt.
7 en 8), en de artt. 1675/7 en 1675/11 tot 1675/13 Ger.W. Voorts wijst hij erop dat de
aanzuiveringsregeling eigenlijk de grondslag van zijn voorrecht in het gedrang brengt.
3. Het middel verzoekt uw Hof om de draagwijdte van het beginsel van gelijkheid
tussen de schuldeisers in het kader van de procedure van collectieve schuldenregeling te onderzoeken, om na te gaan of de wettelijke redenen van voorrang die een
beperking inhouden van het beginsel van gelijkheid tussen de schuldeisers, van toepassing zijn in de toestand van samenloop die inherent is aan de collectieve schuldenregeling- en zo ja, in welke mate- en, tot slot, om de bijzondere toestand van de
fisca,le schuldvorderingen nader te hestuderen en uit te maken of de betaling ervan
voorrang mag hebben in het kader van een collectieve schuldenregeling.
Voor zover ik weet, heeft het Hof die kwesties tot nu toe nog niet onderzocht.
4. Eiser tot cassatie is van oo.rdeel dat uit de omstandigheid dat de wet in art. 167517,
§ 1, een toestand van samenloop in aanmerking heeft genomen, volgt dat voor-

noemde toestand die beoogt de ,gelijkheid van de schuldeisers te verzekeren, wat het
beginsel ervan betreft, in strijd is met de uit de artt. 8 et 9 Hypotheekwet afgeleide
uitzondering, wanneer er, tussen de schuldeisers wettige redenen van voorrang bestaan.
Het is dus aangewezen even te blijven stilstaan bij het begrip "toestand van samenloop tussen de schuldeisers" in het licht van de wet van 5 juli 1998.
4.1. De "toestand van samenloop tussen de schuldeisers" wordt in de wet van 5 juli
1998 niet omschreven en de parlementaire voorbereiding geeft de lezer evenmin enige
opheldering. Zij zegt enkel dat volgens art. 167517 Ger.W., de beschikking om een collectieve schuldenregeling op te leggen een situatie van samenloop doet ontstaan, zodat de positie van de schuldeisers op onherroepelijke wijze wordt vastgelegd en tus-sen hen het gelijkheidsbeginsel geldt, behoudens de toe passing van de wettelijke
redenen van voorrang (artt. 7 en 8 Hypotheekwet) (4).
4.2. Indien, zoals eiser tot cassatie staande houdt, art. 8 Hypotheekwet het inderdaad mogelijk maakt dat bepaalde wettelijke redenen van voorrang het beginsel van
(3) De artt. 1675/2 tot 1675/19 Ger.W. zijn ingevoegd bij de wet van 5 juli 1998 betreffende de
collectieve schuldenregeling en de mogelijkheid van verkoop uit de hand van de in beslag genamen onroerende goederen (B.S. 31 juli 1998, p. 24.613). Voor een algemene bespreking van de wet,
zie: A. DE WILDE, "Collectieve schuldenregeling voor particulieren", R. W, 1998-1999, p. 657 tot 672.
(4) Ged1: St., Kamer, nr. 1073/1- 96/97, p. 29.
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gelijkheid tussen de schuldeisers kunnen aantasten, dan moet men evenwel voor ogen
houden in welke context die bepaling het gelijkheidsbeginsel plaatst dat door de wettelijke redenen van voorrang kan worden aangetast : het gaat om de gelijkheid van
de schuldeisers t.a.v. het gemeenschappelijk pand, te weten het vermogen van hun
schuldenaar.
Dat vermogen op grond waarvan zij hopen hun schuldvorderingen betaald te krijgen, is, zo wordt verondersteld, ontoereikend. Om dus ongeordende vorderingen te vermijden die sommigen van hen nadeel zouden kunnen berokkenen, zal de opbrengst
van de tegeldemaking naar evenredigheid worden verdeeld, tenzij er wettelijke redenen van voorrang bestaan.
Die verwijzing naar het vermogen van de schuldenaar en naar de opbrengst van de
tegeldemaking ervan als pand voor de schuldeisers is vanzelfsprekend doorslaggevend bij de beoordeling van de grenzen die door de zekerheden, met toepassing van
art. 8 Hypotheekwet, aan het beginsel van gelijkheid tussen de schuldeisers worden gesteld.
Precies door die verwijzing kan een onderscheid worden gemaakt tussen de samenloop tussen schuldeisers die ontstaat uit de in art. 167517 Ger.W. bedoelde beschikking van toelaatbaarheid, en de overige toestanden van samenloop.
De verschillende toestanden van samenloop die ingesteld worden door onder meer
het Burgerlijk Wetboek of het Gerechtelijk Wetboek vertonen natuurlijk gelijkenissen (5) : ze houden over het algemeen verband met omstandigheden waarin de gemeenschappelijke schuldeisers van de schuldenaar worden verzameld en gei:dentificeerd, ze zijn de uiting van een bezorgdheid om een gelijke behandeling
van de schuldeisers, ze leiden tot de onbeschikbaarheid van het vermogen van de
schuldenaar.
Toch bestaan er naast die gelijkenissen bepaalde wezenlijke verschillen.
In tegenstelling tot toestanden van samenloop tussen de schuldeisers die passen in
de context van procedures van gedwongen tenuitvoerlegging (6), wil de in art. 167517
Ger.W. bedoelde toestand van samenloop enkel een gedragslijn bieden die in de aanzuiveringsregeling gevolgd moet worden. Dat artikel beoogt geen regeling van de wijze
waarop de schuldeisers het vermogen van de schuldenaar kunnen aanspreken. Precies wanneer de vrijwillige tenuitvoerlegging van een verbintenis niet gebeurt, zodat de schuldeiser de gedwongen tenuitvoerlegging ervan op het vermogen instelt, en
wanneer dat vermogen ontoereikend is, zal de zekerheid een betekenis krijgen en zullen de desbetreffende rechten uitgeoefend kunnen worden.
In het kader van een collectieve schuldenregeling wordt het beginsel van gelijkheid tussen de schuldeisers met toepassing van art. 1675/3, derde lid, Ger.W., tijdelijk (7) aangewend voor de aanzuivering van de schulden en niet voor de tegeldemaking van het vermogen van de schuldenaar; in beginsel (8) is er in die fase van de
verhouding tussen schuldenaar en schuldeisers geen sprake van tegeldemaking aangezien geenszins vaststaat dat er een gedwongen tenuitvoerlegging zal volgen. Het vermogen van de schuldeiser wordt in zekere zin "bevroren" zolang de collectieve aanzuiveringsregeling correct wordt uitgevoerd (9).
(5) Voor een studie van de verschillende gevallen van samenloop tussen de schuldeisers, verwijzen we onder meer naar : M. GREGOIRE, "Theorie generate du concours des creanciers en droit
belge, Brussel", Bruylant,1992; C. DE MEY en N. NVYTEN, "Poging tot synthese van de verschillende vormen van samenloop", Jura Falconis, 1999-2000, p. 263-278.
(6) F. T'KINr, Suretes et principes generaux du droit de poursuite des creanciers, 3e uitg., Brussel, 2000, nr. 84, p. 51.
(7) Art. 1675/13, § 2 : de looptijd van de gerechtelijke aanzuiveringsregeling ligt tussen drie en
vijf jaar.
(8) Behoudens het geval bedoeld in art. 1675/13 Ger.W.
(9) Art. 1675/7 Ger.W.
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Zoals uw Hof stelde in zijn arrest van 2 mei 1985 (10), is het beginsel van gelijkheid tussen de schuldeisers, dat neergelegd is in de artt. 7 en 8 Hypotheekwet, een
fundamentele regel inzake gedwongen tenuitvoerlegging en meer bepaald van elke procedure tot gemeenschappelijke vereffening.
In tegenstelling tot die toestand ligt de fase van de collectieve aanzuiveringsregeling niet in het stadium van de collectieve vereffening van de goederen van de
schuldenaar.
4.3. Uit de bovenstaande overwegingen blijkt dat het in art. 167517 Ger.W. bedoelde begrip "toestand van samenloop tussen de schuldeisers", wat de doelstelling van
die samenloop betreft, een bijzondere betekenis krijgt zodat het geenszins gelijkgesteld kan worden met andere toestanden waarin dat begrip aan de orde is.
4.4. De specificiteit van de procedure van collectieve schuldenregeling noopt ons tot
die analyse.
Zoals uitdrukkelijk vermeld in de parlementaire voorbereiding beoogt de wet niet
"de activa tussen de schuldeisers te verdelen, maar de financiele toestand van het individu te herboetseren opdat hij en zijn familie een nieuwe start in het leven zouden kunnen nemen" (11).
De wetgever wilde aldus de overgangstoestand regelen tussen de fase van inning
van de schuldvorderingen en die waarin alle goederen van de schuldenaar worden
vereffend.
De rechten van tenuitvoerlegging van de hypothecaire schuldeisers en van de pandhoudende schuldeisers worden opgeschort. De oplossing, die ingegeven is door die waarvoor geopteerd is in de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord, wil,
zuals bij gerechtelijk akkoord, beletten dat alle inspanningen om voor de schuldenaar met een overmatige schuldenlast een allesomvattende regeling te vinden, ondermijnd worden door bevoorrechte schuldeisers die de gedwongen tenuitvoerlegging voor ogen hebben en alle tot zekerheid gestelde goederen te gelde willen maken
zodra zij weet zouden hebben van een beschikking tot toelaatbaarheid (12).
Aan het aldus bevestigde beginsel van gelijkheid tussen de schuldeisers kunnen dus
mijns inziens bezwaarlijk dezelfde beperkingen worden gesteld als die welke de uitvoering ervan verhinderen in de context van een gedwongen tenuitvoerlegging van de
verbintenissen van een radeloze schuldenaar. In het kader van een collectieve schuldenregeling moet dat gelijkheidsbeginsel dus volledig worden toegepast tot wanneer de
in art. 1675/13 Ger.W. bedoelde goederen te gelde worden gemaakt of tot wanneerin het uiterste geval - de aanzuiveringsregeling wordt herroepen in de zin van art.
1675/15 Ger.W.
Indien de in artikel 1675/12, § 1, bedoelde maatregelen niet volstaan om de genoemde doelstelling te bereiken, kan de rechter, op verzoek van de schuldenaar, overeenkomstig art. 1673/13 Ger.W., besluiten tot een gedeeltelijke kwijtschelding van schulden. In dat geval worden alle goederen die voor beslag in aanmerking komen, te gelde
gemaakt en gebeurt de verdeling met eerbiediging van de gelijkheid van de schuldeisers en met inachtname van de wettelijke redenen van voorrang. Het nag verschuldigde saldo maakt het voorwerp uit van een nieuwe aanzuiveringsregeling.
In het raam van art. 1675/12 heeft de wetgever, in tegenstelling tot art. 1675/13, aan
de bevoorrechte schuldvorderingen geen gevolgen toegekend. Zulks valt, mijns inziens, hierdoor te verklaren dat, in laatstgenoemd gevoel, precies de fase van de vereffening van de goederen van de schuldenaar ingaat.
4.5. In strijd met hetgeen eiser beweert, gaan hier de gevolgen van dat voorrecht
niet verloren.
(10) Cass., 2 mei 1985, A.R. 4031, nr. 526, en concl. adv.-gen. Jansssens de Bisthoven.
(11) Gedr. St., Kamer, nr. 1073/1- 96/97, p. 12.
(12) E. VAN DEN HAUTE, "Le reglement collectif de dettes et Ia possibilite de vente de gre
Examen de Ia loi du 5juli 1998.", Kluwer, 1999, nr. 34.
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Zoals hierboven gezegd, gaat het hooguit (13) om een opschorting van de gevolgen van het voorrecht. De herschikking van de verhoudingen tussen de schuldenaar en zijn schuldeisers, waartoe de aanzuiveringsregeling leidt, past immers in een
tijdschema dat wordt vastgelegd, enerzijds door het tijdstip waarop het verzoekschrift wordt toegelaten en, anderzijds, door de duurtijd van die regeling.
De procedure van collectieve schuldenregeling leidt, gedurende die periode, tot opschorting van de vorderingen van de schuldeisers die zeker zouden geleid hebben tot
een gedwongen tenuitvoerlegging van de verbintenissen van de schuldenaar. De opschorting van dat logische verloop door de procedure van collectieve schuldenregeling houdt geen beeindiging ervan in, en tast evenmin de desbetreffende schuldvorderingen en rechten aan.
Maar er is meer : iedere schuldeiser behoudt de mogelijkheid om over te gaan tot
gedwongen tenuitvoerlegging. Hij kan immers de herroeping- zelfs de voortijdige herroeping- van de aanzuiveringsregeling vorderen (14), aangezien zein beginsel (15)
niet gebaseerd is op een tegeldemaking van het vermogen van de schuldenaar.
Tot slot zal, in de regel, aan dat vermogen, zijnde het eventuele pand van de schuldeisers niet aileen niet worden geraakt, het zal daarenboven een bijzondere bescherming genieten.
De wetgever heeft de schuldenaar immers bepaalde gedragregels opgelegd om elk
initiatief te beletten waardoor de slaagkansen van de collectieve schuldenregeling in
het gedrang zouden komen (artt. 167517, § 3, en 1675/14, § 1, Ger.W.).
Hij heeft tevens een bijzondere bescherming geboden aan de schuldbemiddelaar alsook aan iedere belanghebbende schuldeiser (inclusief de bevoorrechte schuldeisers) door
hun de mogelijkheid te bieden om te reageren op gedragingen het goede verloop van
de aanzuiveringsregeling, het noodzakelijke vertrouwen tussen de verschillende medespelers of het vermogen zelf dat later het gemeenschappelijk pand van de schuldeisers zou kunnen vormen, in het gedrang brengen (art. 1675/15 Ger.W.).
Hierbij moet worden opgemerkt dat de zaak ingeschreven blijft op de rol van beslagrechter, ook in geval van beschikking van toelaatbaarheid in hoger beroep, en zulks,
tot het einde of tot de herroeping van de regeling; de schuldbemiddelaar, de schuldenaar of iedere belanghebbende schuldeiser kan immers, door een eenvoudig schriftelijk verzoek aan de griffie, de zaak opnieuw voor de rechter brengen (art. 1675/14,
§ 2). Die procedure onderstreept nogmaals, mocht daaraan behoefte zijn, de tijdelijke en opschortende aard van de maatregelen tot tenuitvoerlegging van de schuldvorderingen in een duidelijk omschreven fase.
Algemeen gesteld lijkt het standpunt van eiser dat de weigering om een bevoorrechte schuldvordering bij voorrang te betalen, beschouwd moet worden als een weigering van het genot van dat voorrecht, aldus niet verzoenbaar met de bepalingen van
de wet van 5 juli 1998.
5. Het middel voert bovendien aan dat "art. 1675/12, § 1, 3°, Ger.W. weliswaar bepaalt dat de gerechtelijke aanzuiveringsregeling, voor de duur ervan, de opschorting van de gevolgen van de zakelijke zekerheden kan bevatten, maar die maatregel hun grondslag niet mag schaden".
5.1. Zoals de verweerders terecht erop wijzen, preciseert het middel niet hoe het Hof
die regel zou miskennen door haar voorrecht op te schorten en door te weigeren haar
schuldvordering met voorrang op die van de overige schuldeisers te behandelen.
Mijns inziens is het middel derhalve, in die mate, niet ontvankelijk.

(13) Met dien verstande evenwel dat die opschorting overigens niet het gevolg is van de weigering om de schuldvordering bij voorrang te betalen, maar wel van de beschikking van toelaatbaarheid van het verzoekschrift tot collectieve regeling die een opschorting van de middelen van
tenuitvoerlegging ten gevolge heeft (art. 1675/7 Ger.W.).
(14) Zie de in art. 1675/15, § 1, Ger.W. bedoelde gevallen.
(15) Behalve in de in art. 1675/13 Ger.W. bedoelde bijzondere toestand waarin de door de rechter genomen maatregelen niet volstaan om de in de aanzuiveringsregeling bedoelde doelstelling
te bereiken.
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5.2. In de onderstelling dat het Hofvan oordeel is dat het middel in die zin moet worden gelezen dat het bestreden arrest, alleen al door de vaststelling van de aanzuiveringsregeling, de grondslag van het voorrecht van de Schatkist heeft miskend (16),
verzoekt het uw Hof de bijzondere toestand van de fiscale schuldvorderingen te onderzoeken en uit te maken of de betaling ervan voorrang mag hebben in het kader van
een collectieve schuldenregeling.
Het standpunt van eiser werd met name door de leden van zijn administratie verdedigd tijdens een opleidingscyclus in december 1999 in Luik (17).
Het komt erop neer dat geen enkele bepaling van de wet van 5 juli 1998 afwijkt van
de redenen van voorrang die bij de Hypotheekwet zijn ingesteld, dat de wet, integendeel, uitdrukkelijk ernaar verwijst, en dat de specificiteit van het voorrecht van
de fiscus hierin bestaat dat het, in tegenstelling tot de schuldvorderingen met een bijzonder voorrecht, een algemeen voorrecht op de roerende goederen is (artt. 422 en 423
W.l.B. l992) en dus het aandeel van de inkomsten bevat waarvan de verdeling wordt
voorgesteld. Bijgevolg mag, aldus de administratie, de aanzuiveringsregeling pas uitgevoerd worden nadat de bevoorrechte schuldvorderingen op de inkomsten naar gelang van hun rang betaald zijn.
Dat standpunt strookt niet met het onderzoek van de wet waarvan ik net melding heb gemaakt. Hoewel inderdaad gezegd mag worden dat de wet niet afwijkt van
de redenen van voorrang, moeten we evenwel voor ogen houden dat zij die redenen
opschort.
Trouwens, de aanspraak op een bevoorrechte betaling is, wegens die hierboven uiteengezette redenen, niet verenigbaar met de procedure van schuldenregeling.
Voorts kunnen we uit de rechtsleer m.b.t. de rechten in een geschil waarin verscheidene schuldeisers van een zelfde schuldenaar met elkaar zijn geconfronteerd, opmaken dat het kenmerk van persoonlijk recht dat inherent is aan een schuldvordering belet dat de schuldeisers van een zelfde schuldenaar in conflict treden (18).
Enkel door een gebeurtenis die zou kunnen leiden tot de tegeldemaking van het recht
van de schuldvordering (d.w.z. zijn omvorming van persoonlijk recht jegens de schuldenaar naar zakelijk recht op diens vermogen) zouden de rechten van die schuldenaars op hun gemeenschappelijk pand aan elkaar tegenstelbaar kunnen worden en
aldus een toestand van samenloop kunnen doen ontstaan (19) die de eerbiediging van
de gelijkheid tussen de schuldeisers impliceert, onder voorbehoud van de voorrang die
sommigen onder hen genieten ingevolge wettelijke redenen van voorrang.
In zoverre er geen conflict kan zijn tussen de schuldeisers van een zelfde schuldenaar zolang het gaat om persoonlijke rechten en de collectieve schuldenregeling optreedt in de verhoudingen tussen een schuldenaar en zijn schuldeisers op een ogenblik dat er geenszins sprake is van de tegeldemaking van het vermogen van die
schuldenaar, kan de opvatting van een betaling bij voorrang van bepaalde schuldvorderingen bijgevolg niet in aanmerking worden genomen.
Bovendien moet erop gewezen worden dat uit de parlementaire voorbereiding blijkt
dat de wetgever de belastingadministratie nooit een bijzondere status heeft willen voorbehouden.
(16) "Le demandeur croit pouvoir soutenir que, par la mesure critiquee, l'arret compromet l'assiette
de son privilege. Le privilege revendique par le demandeur est enonce aux articles 422 et 423 du
Code des impots sur les revenus (1992). Il s'agit d'un privilege general, qui greve notamment les
revenus du debiteur. En ce sens, il est clair que )'adoption d'un plan de reglement judiciaire qui
prevoit la repartition au marc le franc des revenus disponibles du debiteur equivaut a soustraire ces memes revenus a l'assiette du privilege pour les exposer aux pretentious communes et
indifferenciees de tousles creanciers en presence et que pareille operation, plus que suspendre l'effet
d'un privilege existant, revient a en compromettre l'assiette" (Verzoekschrift tot cassatie - uiteelizetting, p. 9-10).
(17) A. DESMONS, M.-P. TASSET et P. HouLLEZ, "Le recouvrement de l'impot et le surendettement ", C.U.P., dec. 1999, p. 157 en 158.
(1~)

M.

GREGOIRE,

op.cit., nr. 4, p. 6, en nr. 13, p. 12-13.

(19) M. GREGOIRE, op. cit., nr. 24, p. 18.
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Zoals de verweerders terecht beklemtonen, vormde precies die wil de verantwoording om, in art. 167517, het recht te schrappen van de belastingadministratie om haar
wettelijke hypotheek in te schrijven ondanks de beschikking tot toelaatbaarheid van
het verzoek tot collectieve schuldenregeling (20), en die zelfde wil bracht de wetgever ertoe de belastingschulden niet te vermelden bij de in art. 1675/13, § 3, Ger.W. vastgestelde limitatieve opsomming van de schulden waarvoor de rechter geen kwijtschelding kan verlenen (21).
Ten slotte zou het betalen bij voorrang van een schuld aan de Schatkist door het voorrecht dat eraan verbonden is, buiten iedere context van tegeldemaking van het vermogen, erop neerkomen dat het "normale" verloop van de verhoudingen tussen een
schuldenaar en zijn schuldeisers bezwaard zou worden met het gewicht van zekerheden die aldus een kenmerken zouden krijgen waaraan de opstellers van de
Hypotheekwet zeker niet aan zouden hebben gedacht.
Zoals de verweerders terecht erop wijzen, is de grondslag van het voorrecht van de
Schatkist immers, per definitie, schommelend, precies omdat hij afhankelijk is van de
inkomsten en lopende uitgaven van de schuldenaar.
Wanneer we eisers argumentatie zouden volgen, is de schuldvordering van de Schatkist reeds bevoorrecht voordat een procedure van tenuitvoerlegging wordt ingezet en
bei:nvloedt zij aldus de vrije beschikking van de belastingplichtige over zijn inkomsten, aangezien hij, om die grondslag niet te beperken, die inkomsten bij voorrang zou
moeten aanwenden om zijn belastingschulden te betalen.
6. Uit al die overwegingen volgt dat zowel de doelstellingen van de procedure van
collectieve schuldenregeling als haar kenmerken aantonen dat de door de wetgever
ingestelde procedure optreedt in een fase van de verhoudingen tussen de schuldenaar en zijn schuldeisers waarin, in elk geval, de voorrechten hun effecten niet kunnen sorteren : die voorrechten kunnen dan ook niet aan de schuldeisers worden
ontnomen.
Bovendien bieden de mechanismen waarin de wet van 5 juli 1998 voorziet, alle
schuldeisers de mogelijkheid om zich in te dekken tegen de risico's die inherent zijn
aan sommige gedragingen van de schuldenaar en waardoor hij zijn vermogen zou kunnen aantasten en, bijgevolg, hun later gemeenschappelijk pand aan te spreken.
Het bestreden arrest, dat een correcte toepassing van de wet maakt, doet mijns inziens het voorrecht dat verbonden is aan de schuldvordering van eiser dus helemaal niet teniet en lijkt mij, bijgevolg, de aangevoerde bepalingen niet te schenden.
7. Besluit: verwerping.
ARREST

(vertaling)

(A.R. C.00.030l.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 maart 2000 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik;
'

Over het middel: schending van de artikelen 7, 8, 9 van de wet van 16 december 1851,
zijnde de hypotheekwet, die Boek III, titel XVIII van het Burgerlijk Wetboek heeft vervangen, 422, 423 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, 1675/7, 1657/
11, 1675/12 en 1675/13 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest, met bevestiging van de bestreden beschikking waarbij de beslagrechter uitspraak had gedaan over de gegrondheid van het verzoek van de verweerder H. dat ertoe strekt een collectieve schuldenregeling te verkrijgen, met toepassing van de artikelen 1675/11 en 1675/12 van het Gerechtelijk Wetboek, voor de duur
van achtenvijftig maanden een gerechtelijke aanzuiveringsregeling oplegt waarin wordt
(20) Gedr. St., Kamer, nr. 1073/11, p. 46.
(21) Gedr. St., Kamer, nr. 1073/11, p. 128.
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bepaald dat alle op de dag van de neerlegging van het verzoekschrift bestaande schuldvorderingen, met inbegrip van de schuldvordering van eiser, naar rato van het bedrag ervan, in achtenvijftig maandelijkse stortingen zullen worden betaald, en doordat het arrest de beslissing om in de opgelegde gerechtelijke aanzuiveringsregeling
geen rekening te houden met het door eiser aangevoerde voorrecht, bedoeld in de artikelen 422 en 423 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 waardoor eiser in dezelfde mate als de gewone schuldeisers, onderworpen wordt aan de regel van
de gelijkheid, hierdoor verantwoordt dat "het voorrecht dat kleeft aan een schuldvordering, ingeval de rechter die kennisneemt van een verzoek tot collectieve schuldenregeling, een gerechtelijke aanzuiveringsregeling opmaakt, het aan een schuldvordering verbonden voorrecht enkel "geldt" met toepassing van artikel1675/13 van het
Gerechtelijk Wetboek", dat is wanneer, op zijn verzoek, alle voor beslag vatbare goederen van de schuldenaar, op initiatief van de schuldbemiddelaar, te gelde worden gemaakt, maar niet wanneer de gerechtelijke aanzuiveringsregeling, zoals te dezen, aileen "maatregelen bevat als bedoeld in de artikelen 1675/11 en 1675/12 van het
Gerechtelijk Wetboek, namelijk" maatregelen "die elke tegeldemaking van de goederen van de schuldenaar uitsluiten" en die "de gelijkheid tussen de schuldeisers in
ieder geval moeten eerbiedigen", en dat de wetgever door de wet van 5 juli 1998 waarbij het Gerechtelijk Wetboek wordt aangevuld door invoeging van de artikelen 1675/2
tot 1675/19 met betrekking tot de procedure van de collectieve schuldenregeling, "de
Schatkist niet heeft willen bevoordelen", te meer daar de aangenomen regel niet in
strijd is met artikel 172 van de Grondwet,

terwijl, hoewel artikel1675/7, § 1, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de beschikking waarbij de rechter het verzoek tot het verkrijgen van een collectieve schuldenregeling toelaatbaar verklaart "een toestand van samenloop doet ontstaan tussen de schuldeisers" van de verzoeker en de aldus ontstane samenloop
weliswaar de rechter, die een gerechtelijke aanzuiveringsregeling opmaakt, overeenkomstig artikel1675/12 van het Gerechtelijk Wetboek ertoe verplicht "de gelijkheid
onder schuldeisers" te eerbiedigen, met toepassing van de artikelen 8 en 9 van de
hypotheekwet van die regel toch wordt afgeweken, wanneer er tussen de schuldeisers "wettige redenen van voorrang" bestaan, dat is onder meer het geval wanneer aan een of meer schuldvorderingen een voorrecht verbonden is; dat voorrecht tot
gevolg heeft dat de schuldeiser niet in samenloop komt met de andere schuldeisers en
dat de regel van de gelijkheid niet geldt; de rechter, wanneer hij een gerechtelijke aanzuiveringsregeling opmaakt, verplicht is aan dat voorrecht uitwerking te verlenen en
de regel van de gelijkheid niet kan opleggen aan de schuldeiser die dat voorrecht bezit; zulks het geval is, zelfs als de gerechtelijke aanzuiveringsregeling niet bepaalt dat,
op vraag van de schuldenaar, al zijn voor beslag vatbare goederen, op initiatiefvan
de schuldbemiddelaar, met toepassing van artikel1675/13 van het Gerechtelijk Wetboek te gelde zullen worden gemaakt; hoewel naar luid van artikel1675/12, § 1, 3°,
van het Gerechtelijk Wetboek, de gerechtelijke aanzuiveringsregeling kan bepalen dat
voor de duur ervan "de gevolgen van de zakelijke zekerheden worden opgeschort", "die
maatregel de grondslag ervan niet kan schaden"; hoewel de beschikking waarbij een
verzoek tot gerechtelijke aanzuiveringsregeling toelaatbaar verklaard wordt, tot gevolg heeft dat tijdens de procedure, zowel ten aanzien van de schuldeiser die een voorrecht bezit, als ten aanzien van alle schuldeisers de loop van de interesten op zijn
schuldvordering (artikel1675/7, § 1) en zijn recht van tenuitvoerlegging (artikel1675/7,
§ 2) opgeschort worden, de door de rechter opgelegde gerechtelijke aanzuiveringsregeling toch niet tot gevolg kan hebben dat na afloop van die procedure, de schuldeiser zijn voorrecht verliest en het niet kan uitoefenen; uit de omstandigheid dat de
wetgever de rechter niet verboden heeft de belastingschulden ten dele in kapitaal kwijt
te schelden niet kan worden afgeleid dat het recht van voorrang dat, krachtens de artikelen 422 en 423 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 wettelijk verbonden is aan de belastingschuld, niet langer zou bestaan voor het saldo; het arrest
bijgevolg, nu het, met bevestiging van de beroepen beschikking, voor de duur van
achtenvijftig maanden, een gerechtelijke aanzuiveringsregeling oplegt, waarin wordt
bepaald dat alle op de dag van de neerlegging van het verzoekschrift bestaande schuldvorderingen, met inbegrip van de schuldvordering van eiser, naar rato van het bedrag ervan, in achtenvijftig maandelijkse stortingen zullen worden betaald, geen uitwerking verleent aan het door eiser aangevoerde voorrecht, waarvan het nochtans het
bestaan niet ontkent, en bijgevolg de aangegeven wetsbepalingen schendt :
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Overwegende dat uit het arrest volgt dat de heslagrechter het verzoekschrift van de eerste verweerder tot het verkrijgen van een collectieve
schuldenregeling, met toepassing van artikel1675/6 van het Gerechtelijk Wethoek toelaathaar heeft verklaard en de tweede verweerder als schuldhemiddelaar heeft aangewezen;
Dat de heslagrechter vervolgens, met toepassing van de artikelen 1675/11
en 1675/12 van het Gerechtelijk Wethoek, een gerechtelijke aanzuiveringsregeling heeft opgelegd waarin wordt hepaald dat de op de dag van de neerlegging van het verzoekschrift hestaande schuldvorderingen, met inhegrip
van de schuldvorderingen van eiser die zich heriep op een algemeen voorrecht op de inkomsten en de roerende goederen van alle aard, naar rata van
het hedrag ervan, in achtenvijftig maandelijkse stortingen zullen worden
hetaald;
Overwegende dat krachtens artikel 167517 van het Gerechtelijk Wethoek, de heschikking van toelaathaarheid van de vordering tot collectieve
schuldenregeling een toestand van samenloop doet ontstaan tussen de schuldeisers en de opschorting van hun recht om de hetaling persoonlijk te vorderen tot gevolg heeft;
Overwegende dat in geval van samenloop, het in de artikelen 7 en 8 van
de hypotheekwet neergelegde heginsel van de gelijkheid onder de schuldeisers de regel is;
Dat naar luid van laatstgenoemde hepaling, de goederen van de schuldenaar strekken tot gemeenschappelijke waarhorg voor zijn schuldeisers, en
de prijs ervan onder hen wordt-verdeeld naar evenredigheid van hun vordering, tenzij er tussen de schuldeisers wettige nidenen van voorrang
hestaan;
Overwegende dat, hij ontstentenis van een minnelijke schuldenregeling,
de rechter, overeenkomstig artikel1675/12, § 1, van het Gerechtelijk Wethoek, mits eerhiediging van de gelijkheid onder schuldeisers, een gerechtelijke aanzuiveringsregeling kan opleggen die de volgende maatregelen kan
hevatten : uitstel of herschikking van hetaling van de schulden in hoofdsom, interesten en kosten, alsook de opschorting, voor de duur van de gerechtelijke aanzuiveringsregeling, van de gevolgen van de zakelijke zekerheden, zonder dat deze maatregel de grondslag kan schaden, evenals
opschorting van de uitwerking van de overdrachten van schuldvordering;
Overwegende dat artikel 1675/13, § 1, eerste lid, eerste streepje, van dit
wethoek weliswaar hepaalt dat de rechter hij de verdeling van de goederen van de schuldenaar rekening moet houden met de redenen van voorrang hij de verdeling van de goederen van de schuldenaar, maar dat artikel de rechter niet verhiedt aan een voorrecht geen uitwerking te verlenen,
zolang de tegeldemaking van die goederen niet wordt overwogen;
Overwegende dat uit het onderling verhand tussen die hepalingen en uit
de opzet van de wet volgt dat, ook al kan de op grand van artikel1675/12,
§ 1, van het Gerechtelijk Wethoek hevolen opschorting van de gevolgen van
de zakelijke zekerheden de grondslag van die zekerheden niet in het gedrang hrengen, dat voorhehoud enkel ertoe strekt de gemeenschappelijke
waarhorg voor de schuldeisers intact te laten;
Dat, wanneer er een voorrecht hestaat dat, zoals het hij artikel 422, eerste lid, van het Wethoek van de Inkomstenhelastingen 1992 aan eiser toegekende voorrecht, slaat op de inkomsten en de roerende goederen van alle
aard van de schuldenaar, de rechter, teneinde de hetaling van de schulden
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zonder tegeldemaking van die waarborg te verzekeren, een aanzuiveringsregeling kan opleggen waarin wordt voorzien in de evenredige verdeling van
de beschikbare inkomsten van de schuldenaar;
Overwegende dat de wet door aan de rechter die mogelijkheid toe te kennen, het doel van de aanzuiveringsregeling wil bevorderen dat, blijkens artikel1675/3, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek erin bestaat de financiele toestand van de schuldenaar weer in orde te brengen door hem, in de
mate van het mogelijke, in staat te stellen zijn schulden te betalen en tegelijkertijd hem en zijn gezin de mogelijkheid te bieden een menswaardig bestaan te leiden;
Dat het arrest, dat het krachtens artikel1675/12, § 1, van het Gerechtelijk Wetboek de aanzuiveringsregeling oplegt waartegen het middel opkomt, geen van de aangevoerde wetsbepalingen schendt;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
31 mei 2001- Voltallige 1e kamer- Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter
- Verslaggever : de h. Echement - Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. T'Kint en Van Ommeslaghe.
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1e KAMER - 31 mei 2001

1o CAS SATIE- BEVOEGDHEID VAN RET HOF- ALGEMEEN- RECHTERLIJKE TUCHT- GEEN
TUCHTPROCEDURE- VERMOMDE TUCHTSTRAF- CASSATIEBEROEP- BEVOEGDHEID VAN RET
HOF.

2° RECHTERLIJKE TUCHT- GEEN TUCHTPROCEDURE- VERMOMDE TUCHTSTRAFCASSATIEBEROEP- BEVOEGDHEID VAN RET HOF.

3° RECHTERLIJKE ORGANISATIE- ALGEMEEN- DIENSTORDER VAN

DE RECHT-

BANK- DRAAGWIJDTE.

4 o CASSATIEBEROEP- BURGERLIJKE ZAKEN- BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP- BESLISSINGEN UIT HUN AARD NIET VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP- DIENSTORDER VAN DE RECHTBANK.

5° MACHTSOVERSCHRIJDING- NIETIGVERKLARINl;

1.\:--i HANDELINGEN DIE MACHTS-

OVERSCHRIJDING OPLEVEREN- VERZOEKENDE PARTIJ.

6° ARBITRAGEHOF- PREJUDICIELE VRAAG- VERPLICHTING VOOR RET HOF VAN CASSATIE- GRENZEN.

7o PREJUDICIEEL GESCHIL- ARBITRAGEROF- VERPLICHTING VOOR RET HOF VAN CASSATIE - GRENZEN.
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1 o en 2° Wanneer tegen eiseres geen enkele tuchtprocedure is ingesteld en de voorzitter van de rechtbank haar geen van de op beperkende wijze in art. 405, eerste lid,
Ger. W. opgesomde tuchtstraffen heeft opgelegd, vermag het Hof niet de feiten te onderzoeken waaruit eiseres beweert af te leiden dat haar een vermomde tuchtstraf zou
zijn opgelegd (1).
3° De handeling waarbij de voorzitter van de rechtbank de dienstregeling van de rechtbank voor het gerechtelijkjaar opmaakt, is een maatregel van inwendige aard (2).
(Art. 316 Ger.W.)
4 o De handeling waarbij de voorzitter van de rechtbank de dienstregeling voor het gerechtelijk jaar opmaakt is een maatregel van inwendige aard die niet de kenmerken vertoont van de in artt. 608 en 609, 1°, Ger. W. bedoelde beslissingen die vatbaar zijn voor cassatieberoep (3). (Artt. 316, 608 en 609, 1°, Ger.W.)
5° Geen enkele wetsbepaling voorziet in een andere vordering tot nietigverklaring van

de handelingen waarbij de rechters en de ambtenaren van het openbaar ministerie, alsmede de tuchtoverheid van de openbare en ministeriele ambtenaren of van de
balie hun bevoegdheid zouden hebben overschreden, dan die waarbij die handelingen door de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie, op voorschrift van de Minister van Justitie, aangebracht worden bij dat Hof (4). (Artt. 610 en 1088, eerste
lid, Ger.W.)
6° en 7o Het Hof van Cassatie is niet verplicht het Arbitrageliof een prejudiciele vraag
te stellen wanneer de aangevoerde discriminatie niet veroorzaakt wordt door de wetsbepalingen waarop de prejudiciele vraag betrekking heeft maar in het feit dat de wet
niet voorziet in een welbepaalde procedure (5). (Art. 26, § 2, tweede lid, Bijzondere
Wet Arbitragehof.)
(D ... T. BELGISCHE STAAT- MINISTER VAN JUSTITIE)

Conclusie van advocaat-generaal De Riemaecker :
Naar luid van haar verzoekschrift dat op 17 augustus 2000 ter griffie van het Hof
is neergelegd, stelt eiseres en verzoekster, die ondervoorzitter is bij de Rechtbank van
Koophandel te Brussel, enerzijds, cassatieberoep in tegen de handeling waarbij de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel de dienstregeling van die rechtbank heeft vastgesteld voor het gerechtelijk jaar 2000-2001, die op 28 juni 2000 bezorgd is aan de ondervoorzitters en de rechters in die rechtbank en vordert zij,
anderzijds, de nietigverklaring van die akte wegens machtsoverschrijding.
1. Wat het cassatieberoep betreft :
1.1. Mijn ambt heeft dienaangaande voor zoveel als nodig een grond van nietontvankelijkheid ter kennis gebracht aangezien de vrijwillig in cassatie tussengekomen partij een identieke grond van niet-ontvankelijkheid heeft opgeworpen, die
gelet op haar hoedanigheid, voor betwisting vatbaar kan zijn.
Die, op de hieronder uiteengezette redenen gebaseerde grond van niet-ontvankelijkheid is hieruit afgeleid dat de bestreden handeling geen beslissing is waartegen
cassatieberoep kan worden ingesteld in de zin van de artt. 608 en 609, 1°, Ger.W.
(1) Zie concl. O.M.
(2) Zie concl. O.M.
(3) Zie concl. O.M.
(4) Zie concl. O.M.
(5) Zie concl. O.M.
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1.2. In de dienstregeling voor het gerechtelijk jaar 2000-2001 werd eiseres, in strijd
met hetgeen zij uitdrukkelijk had gevraagd, niet toegewezen aan de dienst van de terechtzittingen van de kamer van de Rechtbank van Koophandel te Brussel betreffende de staking van daden van oneerlijke mededing, die op maandag in het Frans worden gehouden en wordt zij toegewezen aan de dienst van de terechtzittingen van de
kamer in kart geding die voor de beide taalrollen van die rechtbank op dinsdags worden gehouden.
1.3. Eiseres voert aan dat de bestreden beslissing, die weigert rekening te houden met haar keuze van kamer en van zittingen, aldus de regeling van de dienst van
de terechtzittingen aanwendt om haar een tuchtstraf op te leggen waarin de wet niet
voorziet en zonder de daartoe in het Gerechtelijk Wetboek vastgelegde voorwaarden en procedures te volgen. Bijgevolg schendt die beslissing alle in het middel aangewezen bepalingen die de dienst van de terechtzittingen regelen en de bepalingen m.b.t.
de tuchtmaatregelen en -procedures.
In casu moet, aldus eiseres, de beslissing van de voorzitter van de rechtbank van
koophandel om de dienst van de kamers van de rechtbank voor het gerechtelijkjaar
2000-2001 te regelen, worden gelijkgesteld met een vermomde tuchtstraf die haar wordt
opgelegd, hetgeen de ontvankelijkheid van het cassatieberoep rechtvaardigt.
1.4. Aan uw Hofwordt dus gevraagd of een handeling waarbij de voorzitter van de
rechtbank de dienstregeling opmaakt zonder rekening te houden met het uitdrukkelijk verzoek van de magistraat met de hoogste dienstancienniteit een vermomde tuchtstraf kan zijn, en, zo niet, wat de draagwijdte van een dergelijke handeling is.
1.4.1. Het antwoord wordt mijns inziens door eiseres zelf gegeven wanneer zij, heel
terecht, schrijft dat de tuchtstraffen op beperkende wijze worden opgesomd in art. 405
Ger.W.
Inzake gerechtelijke tucht is er immers volgens mij geen plaats voor andere, zelfs
vermomde, straffen dan die welke wettelijk en op beperkende wijze zijn vastgelegd.
In casu mag de voorzitter van de rechtbank van koophandel maar een enkele straf
opleggen, namelijk de waarschuwing, bedoeld in art. 412, 2°, Ger.W.
1.4.2. De handeling waarbij de voorzitter van de rechtbank de dienstregeling opmaakt zonder te letten op de uitdrukkelijke wensen van een magistraat met meer
dienstancienniteit is mijns inziens geenszins verenigbaar met de tuchtstrafvan de waarschuwing.
In die handeling wordt enkel, conform art. 316 Ger.W., de dienst van de terechtzittingen onder de rechters van dezelfde rechtbank verdeeld.
Overeenkomstig voornoemde bepaling is alleen de voorzitter van de rechtbank bevoegd om die dienstregeling op te maken. Hij dient zich enkel te schikken naar de wetsbepalingen inzake taalgebruik in gerechtszaken en "voor de samenstelling van de kamers" rekening te houden met de rang van de leden die zitting moeten houden.
Laatstgenoemde bepaling lijkt mij overigens betrekking te hebben op de samenstelling van de kamer en op de naleving van de rang voor het voorzitterschap van de
kamer (6).
1.4.3. Als de voorzitter van de rechtbank dienaangaande een fout begaat, kan tegen die handeling, in de onderstelling dat zij foutief is, een vordering tot nietigverklaring wegens machtsoverschrijding, waarover later sprake zal zijn, of zelfs een vordering tot burgerlijke aansprakelijkheid, worden ingesteld (7).
(6) Cass., 4 okt. 2000, P.00.0718.F, J.L.M.B., p. 456; K. MOENS, "Democratie interne : rang preseance - hierarchie", in "Statut et &!ontologie du magistrat", La Charte, 2000, p. 117.
(7) J. LAENENS, "Responsabilite professionnelle", in "Statut et deontologie du magistrat", op. cit.,
p. 391, en de aldaar vermelde verwijzingen.
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1.5. Zoals de tussenkomende partij in haar memorie van antwoord terecht aanvoert en daarbij verwijst naar een arrest van uw Hofvan 9 februari 1972, is de door
de voorzitter van de rechtbank opgemaakte dienstregeling een maatregel van inwendige aard, die niets uitstaande heeft met de beslissingen bedoeld in de artt. 608 en 609,
1°, Ger.W.
In het voornoemde arrest heeft uw Hof immers geoordeeld dat de beschikking van
de voorzitter van de arbeidsrechtbank tot samenstelling van een tijdelijke kamer een
maatregel van inwendige aard is, waartegen geen cassatieberoep openstaat (8).
Dat arrest kan in verband worden gebracht met de arresten die uw Hof gewezen heeft
inzake het begrip ordemaatregelen waarvan art. 1046 Ger.W. een niet beperkende opsomming geeft. In die arresten oordeelt uw Hof dat een beslissing die een betwiste
rechtsvraag beslecht geen maatregel van inwendige aard is. (9).
Bovendien stelt de rechtsleer dat enkel de handelingen van de rechterlijke overheid die de aard van een vonnis hebben, d.w.z. een beslissing die een geschil beslecht, voor cassatie vatbaar zijn (10). Zulks is hier niet het geval.
In het onderhavige geval gaat het immers om de handeling waarbij de voorzitter van
de rechtbank de dienst van de terechtzittingen onder de rechters van een zelfde rechtbank verdeelt.
Het betreft dus wel degelijk een "algemene" maatregel van inwendige aard, die overigens niet anders met reden moet worden omkleed dan door een verwijzing naar het
belang van de dienst.
1.6. De voorziening lijkt mij dus, op grond van de bovenstaande redenen, niet ontvankelijk.
2. Wat de vordering tot nietigverklaring betreft :
2.1. De vraag of de handeling waarbij de voorzitter de dienst van de terechtzittingen verdeelt tussen de rechters van een zelfde rechtbank (die, op grond van de hierboven uiteengezette redenen, geen tuchtsanctie is) vatbaar is voor nietigverklaring wegens machtsoverschrijding, kan bevestigend worden beantwoord.
Nietigverklaring wegens machtsoverschrijding kan immers gevorderd worden tegen alle handelingen van de rechterlijke overheid, ongeacht of ze de aard hebben van
een beslissing die een geschil beslecht, en zelfs wanneer het slechts gaat om handelingen van gerechtelijke administratie (11).
2.2. Verweerder heeft evenwel een grond van niet-ontvankelijkheid opgeworpen die
hieruit is afgeleid dat verzoekster de vereiste hoedanigheid niet bezit. Mijns inziens moet die grond van niet-ontvankelijkheid aangenomen worden.
2.2.1. De vordering tot nietigverklaring wordt geregeld door de artt. 1088 en 1091
.Ger.W.

Art. 1088 bepaalt in hoofdzaak dat de handelingen waarbij de rechters en de ambtenaren van het openbaar ministerie, alsmede de tuchtoverheid van de ministeriele
ambtenaren of van de balie hun bevoegdheid mochten hebben overschreden, door de
procureur-generaal bij het Hofvan Cassatie aangebracht worden bij dit Hof, op voorschrift van de Minister van Justitie.
(8) Cass., 9 feb. 1972 (A. C., 1972, I, 530), en de noot die verwijst naar de arresten van 23 juni
1969 (ibid., 1969, 1066) en 9 feb. 1970 (ibid., 1970, 528).
(9) Zie internetsite Hofvan Cassatie: Cass., 18 mei 2000, A.R. C.99.0185.N.
(10) E. FAYE, "La Gaur de cassation", Parijs, 1903, nr. 31; R.P.D.B., Trefwoord "Pourvoi en cassation en matiere civile", nr. 2.
(11) E. FAYE, op. cit., nr. 31 en 457; C. ScHEYVEN, "Traite pratique des pourvois en cassation", 2e
uitg., Bruylant, 1885, nr. 321 ; R. HAYOIT DE TERMICOURT, "Les pourvois dans /'interet de la loi et
les denonciations sur ordre du Ministre de la Justice", Bruylant, 1964, nr. 13; C. GAMBIER, "Droit
judiciaire civil", Dl. II, Larcier, 1981, 745.
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Art. 1091 bepaalt in hoofdzaak dat de voorziening van de procureur-generaal wegens machtsoverschrijding wordt ingesteld in de vorm van een ter griffie in te dienen vordering.
2.2.2. Zoals verweerder terecht erop wijst is die aangifte bij het Hofvan Cassatie
de uitoefening van een bevoegdheid van de regering waartoe de Minister van Justitie het initiatief neemt. Die bevoegdheid kan dus noch door de procureur-generaal, noch
door het Hof worden uitgeoefend (12).
Het gaat om een rechtsmiddel waarmee de uitvoerende macht het Hof kan verzoeken bepaalde beslissingen die het algemeen belang uitermate schaden, teniet te doen
zodat ze geen verdere rechtsgevolgen hebben (13). Dat rechtsmiddel is een handeling is waardoor wordt deelgenomen aan de rechterlijke activiteit (14).
Wanneer de Minister van Justitie de procureur-generaal bij het Hofvan Cassatie
vraagt, nadat hij hem overigens heeft geraadpleegd, om bij het Hof aangifte te doen
van de handeling van een ambtenaar van het openbaar ministerie, verleent die minister zijn medewerking aan de uitlegging van de wet, die het voorrecht van de rechterlijke macht is; hij neemt deel aan de uitoefening van die macht (15).
Hoewel een bepaalde rechtsleer blijkbaar van oordeel is dat op grond van art. 610
Ger.W. ook anderen dan de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie, die handelt op voorschrift van de Minister van Justitie (16), een beroep tot nietigverklaring wegens machtsoverschrijding kunnen instellen, blijft die minoritaire rechtsleer
strijdig met art. 1088 Ger.W. in zoverre het om een bepaling gaat op grond waarvan
bevoegdheden worden toegewezen.
Die rechtsleer is ook in strijd met de rechtspraak van uw Hof dat, in een arrest van
26 maart 1997, de door een partij op grond van art. 610 Ger.W. ingestelde vordering tot nietigverklaring van een beslissing van de procureur-generaal bij het Hofvan
Beroep te Luik, waarbij de mededeling van een strafdossier geweigerd werd, niet ontvankelijk heeft verklaard (17). Voorts valt het moeilijk te begrijpen hoe art. 610 Ger.W.
door een algemene draagwijdte eraan toe te kennen, verenigbaar kan zijn met art. 1091
Ger.W. dat de rechtspleging regelt.
2.2.3. Verzoekster steunt tevergeefs op een arrest van het Arbitragehofvan 26 april
1994 om de ontvankelijkheid te verantwoorden van haar vordering tot nietigverklaring wegens machtsoverschrijding van de handeling waarbij de voorzitter van de rechtbank de dienst van de terechtzittingen onder de rechters van een zelfde rechtbank verdeelt (18) .
. Het Arbitragehof neemt immers een uitlegging over van de raad van State volgens welke tegen de beslissing waarbij de procureur-generaal bij een hof van beroep een griffier waarschuwt en censureert, overeenkomstig de artt. 610 en 1088 Ger.W.,
geen ander beroep mogelijk is dan een vordering tot nietigverklaring ingesteld door
de procureur-generaal bij het Hofvan Cassatie op voorschrift van de Minister van Justitie en oordeelt dat, volgens die interpretatie, de griffier, enerzijds, zijn zaak niet voor
de raad van State kan brengen en, anderzijds, niet de hoedanigheid heeft om ze bij
het Hofvan Cassatie aanhangig te maken. Hij wordt dus beroofd van de rechtsbe(12) R.

HAYOIT DE TERMICOURT,

op cit., nr. 16.

(13) R.P.D.B., Trefwoord "Pourvoi en cassation en matiere civile", nr. 638.
(14) Concl. adv.-gen. Piret v66r Cass., 17 nov. 1994, Verenigde kamers, A.R. C.93.0420.F, in Bull.
en Pas., 1994, I, nr. 497.
(15) Concl. adv.-gen. Piret, op. cit., p. 975.
(16) M.

LEROY,

Contentieux administratif, Bruylant, 1996, p. 223, noot 3.

(17) Cass., 26 maart 1997, A.R. P.97.0249.F, nr. 164.
(18) Arrest nr. 33/94, B.S. 22 juni 1994, p. 17038.
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scherming die aan andere ambtenaren wordt toegekend. Het Arbitragehof besluit dat
"aldus opgevat, de artikelen 415, tweede lid en 610 van het Gerechtelijk Wetboek, in
samenhang gelezen met artikel1088 van hetzelfde wetboek, de artikelen 10 en 11 van
de Grondwet schenden".
Evenwel stelt het Arbitragehof verder vast dat het Hof van Cassatie een voorziening nm een magistraat ontvankelijk verklaart tegen de beslissing van een procureurgeneraal, waarbij hem de tuchtstrafvan de schriftelijke waarschuwing opgelegd werd
(Cass., 21 nov. 1991, A. C., 1991-1992, p. 254) en bijgevolg heeft het Arbitragehof de
ontvankelijkheid van die voorziening gezocht in art. 608 Ger.W., dat in tegenstelling tot art. 609, 1°, niet doelt op de beslissingen "van de hoven en de rechtbanken".
Dat arrest heeft dus maar een beperkte draagwijdte aangezien het betrekking heeft
op beroepen die in tuchtzaken kunnen worden ingesteld tegen een beslissing van een
korpschef ten aanzien van een lid van de griffie. Het kan dus niet als grondslag dienen om de vordering tot nietigverklaring ontvankelijk te verklaren die eiseres heeft
ingesteld wegens machtsoverschrijding van de handeling waarbij de voorzitter van de
rechtbank de dienst van de terechtzittingen verdeelt onder de rechters van een zelfde
rechtbank; die handeling is immers, wegens de bovenstaande redenen, geen tuchtrechtelijke beslissing.
2.3.1. Verzoekster voert aan dat "een met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet
verenigbare uitlegging van artikel 610 van het Gerechtelijk Wetboek, in samenhang gelezen met artikel 1088 van het Gerechtelijk Wetboek, bijgevolg noodzakelijk betekent dat haar voorziening niet onontvankelijk kan worden verklaard" en dat,
"ingeval uw Hof een dergelijke uitlegging niet zou aannemen, dan, overeenkomstig art.
26 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, de onderstaande vraag
aan het Arbitragehof zou moeten worden gesteld: "schenden de artikelen 316 en 610
van het Gerechtelijk Wetboek, in samenhang gelezen met artikel 1088 van het Gerechtelijk Wetboek, in die zin uitgelegd dat aileen de procureur-generaal bij het Hof
van Cassatie, op voorschrift van de Minister van Justitie, bij het Hofvan Cassatie een
vordering mag indienen tot nietigverklaring van de dienstregeling die door de voorzitter van de rechtbank van koophandel is opgemaakt en die een van de magistraten in die rechtbank nadeel berokkent, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre ze, zonder redelijke verantwoording, aan die magistraat de rechtsbescherming
zouden ontzeggen die de Rijksambtenaren genieten aangezien zij een jurisdictioneel rechtsmiddel kunnen aanvoeren tegen voor hen nadelige beslissingen inzake wijziging van hun dienst of mutatie?".
2.3.2. Die vraag berust op de stelling dat verzoekster geen enkel rechtsmiddel kan
instellen tegen de aangevochten dienstregeling. Ik wijs erop dat, in de veronderstelling dat die toestand de vermeende discriminatie oplevert, wat niet het geval is, die
discriminatie niet gegrond is op de artt. 610 en 1088 Ger.W. waarop de prejudicii:\le vraag
betrekking heeft, maar wel op het feit dat de wet tegen de handelingen waarbij de rechters en de ambtenaren van het openbaar ministerie, alsmede de tuchtoverheid van de
ministeriele ambtenaren of van de balie hun bevoegdheid (bedoeld in art. 610 Ger.W.)
zouden hebben overschreden, niet voorziet in andere vorderingen tot nietigverklaring dan die welke op beperkende wijze zijn opgesomd in art. 1088. Ger.W.
In de onderstelling dat het Arbitragehof oordeelt dat er discriminatie is, dan kan die
beslissing geen gevolg hebben voor de ontvankelijkheid van de vordering tot nietigverklaring waarover uw Hof uitspraak moet doen. Met het antwoord op de prejudiciele vraag zou uw Hofimmers verzoekster geen rechtsmiddel tot nietigverklaring kunnen bieden dat door de wet niet is ingesteld.
2.3.3. Aangezien de oorzaak van de aangevoerde discriminatie niet te vinden is in
de artt. 610 en 1088 Ger.W. waarop de prejudiciele vraag betrekking heeft maar in het
feit dat de wet niet voorziet in eeh rechtsmiddel tegen de gelaakte dienstregeling, is
er mijn inziens geen grond om de prejudiciele vraag aan het Arbitragehof te stellen.
3. Besluit : verwerping van het cassatieberoep en van de vordering tot nietigverklaring.
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(vertaling)

(A.R. C.00.0383.F)

HET HOF;- Gelet op de bestreden handeling, namelijk de dienstregeling van de Rechtbank van Koophandel te Brussel voor het gerechtelijk jaar
2000-2001 die op 28 juni 2000 door de voorzitter van die rechtbank bezorgd is aan de ondervoorzitters en de rechters in die rechtbank;
Overwegende dat N.D., ondervoorzitter in de rechtbank van koophandel
te Brussel, met haar verzoekschrift cassatieberoep heeft ingesteld tegen de
bestreden handeling, in zoverre deze haar toewijst aan de dienst van de terechtzittingen van de kamer in kortgeding die op dinsdag in het Frans en
in het Nederlands worden gehouden, veeleer dan aan de dienst van de terechtzittingen van de kamer die op maandag kennisneemt van Franstalige zaken m.b.t. staking van daden van oneerlijke mededinging; dat haar
cassatieberoep gericht is tegen de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de
minister van Justitie; dat zij met dat verzoekschrift tevens een vordering tot
nietigverklaring wegens machtsoverschrijding instelt, die gericht is aan voornoemde, aldus vertegenwoordigde, partij en aan A.S., voorzitter van voornoemde rechtbank, in hun hoedanigheid van betrokken partijen in de zin van
artikel1091 van het Gerechtelijk Wetboek;
Op het cassatieberoep :
Over de door het openbaar ministerie overeenkomstig artikel 1097 van het
Gerechtelijk Wetboek ambtshalve opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid : de bestreden handeling is geen beslissing in de zin van de artikelen 608 en 609, 1°, van dat wetboek, waartegen cassatieberoep kan worden ingesteld :
Overwegende dat, enerzijds, de bestreden handeling ertoe strekt, overeenkomstig artikel 316 van het Gerechtelijk Wetboek, de dienst van de Rechtbank van Koophandel te Brussel te regelen voor het gerechtelijk jaar 20002001;
Dat, anderzijds, geen enkele tuchtprocedure is ingesteld tegen eiseres en
dat de voorzitter van de rechtbank van koophandel haar, bij de bestreden handeling, geen verwittiging, die van de in artikel 405, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, op beperkende wijze opgesomde tuchtstraffen, de enige
is die krachtens artikel412, 2°, van dat wetboek onder haar bevoegdheid valt,
evenmin als een van die overige straffen, heeft opgelegd;
Overwegende dat het Hof niet bevoegd is de feiten na te gaan waaruit
eiseres beweert af te lei den dat haar een vermomde tuchtstraf zou zijn
opgelegd;
Overwegende dat de bestreden handeling een maatregel van inwendige aard
is die niet de kenmerken heeft van de in de artikelen 608 en 609, 1o, van het
Gerechtelijk Wetboek bedoelde beslissingen waartegen cassatieberoep kan
worden ingesteld;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid moet worden aangenomen;
Op de vordering tot nietigverklaring :
Overwegende dat luidens artikel 610 van het Gerechtelijk Wetboek, onverminderd artikel14, § 1, van de wetten op de Raad van State, gecoi.irdineerd op 12 januari 1973, het Hofvan Cassatie kennisneemt van vorderin-
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gen tot nietigverklaring van handelingen waardoor rechters en ambtenaren van het openbaar ministerie, alsook tuchtrechterlijke overheden van openbare en ministeriele ambtenaren en van de balie hun bevoegdheid mochten hebben overschreden;
Dat ingevolge artikel1088, eerste lid, van dat wetboek, die handelingen
door de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie worden aangebracht bij
dat hof, op voorschrift van de Minister van Justitie, zelfs wanneer de wettelijke termijn voor de voorziening in cassatie verstreken is en geen enkele partij in voorziening is gekomen;
Overwegende dat geen enkele andere wetsbepaling zegt dat een andere vordering tot nietigverklaring van dergelijke handelingen bij het Hofvan Cassatie aanhangig kan worden gemaakt;
Overwegende dat verzoekster staande houdt dat, "ingeval artikel 610 van
het Gerechtelijk Wetboek, in samenhang gelezen met artikel 1088 van dat
wetboek, aldus zou worden uitgelegd dat (haar) wordt geweigerd (... ) een vordering tot nietigverklaring tegen de aangevochten beslissing in te stellen,
(haar) dan zonder redelijke grond, de gerechtelijke bescherming zou worden ontzegd die de Rijksambtenaren genieten aangezien zij een rechtsmiddel kunnen aanvoeren tegen voor hen nadelige beslissingen inzake wijziging van hun dienst of mutatie", dat, "in die uitlegging, artikel 610 (... ), in
samenhang gelezen met artikel1088 (... ), de artikelen 10 en 11 van de Grondwet zou schenden" en dat "een met (die grondwettelijke bepalingen) verenigbare uitlegging van artikel610 (... ),in samenhang gelezen met artikel1088
(... ), bijgevolg betekent dat (haar) voorziening (... ) niet onontvankelijk kan
worden verklaard";
Dat, "ingeval een dergelijke uitlegging niet zou worden aangenomen",
verzoekster vraagt om de onderstaande vraag aan het Arbitragehof te laten stellen: "schenden de artikel 316 en 610 van het Gerechtelijk Wethoek, in samenhang gelezen met artikel1088 (van dat) wetboek ( ... ),in
die zin uitgelegd dat alleen de procureur-generaal bij het Hof van Cassa tie, op voorschrift van de Minister van Justitie, bij het Hofvan Cassatie een vordering mag indienen tot nietigverklaring van de dienstregeling die door de voorzitter van de rechtbank van koophandel is opgemaakt
en die een van de magistraten (van) die rechtbank nadeel berokkent, de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre ze, zonder redelijke verantwoording die magistraat de gerechtelijke bescherming ontzeggen die de
Rijksambtenaren genieten aangezien zij een jurisdictioneel rechtsmiddel kunnen aanvoeren tegen voor hen nadelige beslissingen inzake wijziging van hun dienst of mutatie?";
Overwegende dat, indien verzoekster over geen enkel rechtsmiddel tegen de aangevochten dienstregeling beschikt, die toestand, in de veronderstelling dat hij de aangevoerde discriminatie zou opleveren, niet gegrond is
op artikel 610 van het Gerechtelijk Wetboek, in samenhang gelezen met artikel 1088 van dat wetboek, waarop de prejudiciele vraag betrekking heeft,
maar wel op het feit dat de wet, behoudens de vordering tot nietigverklaring in artikel1088 van dat wetboek, tegen de in artikel 610 van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde handelingen niet voorziet in andere vorderingen tot nietigverklaring die ingevolge die bepaling bij het Hof van Cassatie
aanhangig kunnen worden gemaakt;
Dat, bijgevolg, de prejudiciele vraag aan het Arbitragehof niet dient te worden gesteld;
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Dat het verzoekschrift tot nietigverklaring, zoals verweerder en de tussengekomen partij aanvoeren, niet ontvankelijk is;
Om die redenen, ongeacht de memorie van antwoord van de tussengekomen partij, in zoverre zij antwoordt op het cassatieberoep waarmee die
partij niets uitstaande heeft; verwerpt het cassatieberoep en de vordering tot
nietigverklaring; veroordeelt de tussengekomen partij tot de helft van de kosten en tot de kosten van de tegen haar gerichte memorie van wederantwoord;
veroordeelt eiseres in de overige kosten.
31 mei 2001 - 1e kamer- Voorzitter : de h. Echement, waarnemend voorzitterVerslaggever : de h. Storck - Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Gerard, Wouters en De Bruyn.

Nr. 329
1e KAMER - 1 juni 2001

1o RECHTBANKEN- BURGERLIJKE ZAKEN -ALGEMEEN- GERECHTERLIJKE TERMIJNREGELING- CONVENTIONELE CONCLUSIETERMIJNEN- MISKENNING- SANCTIE.

2° VONNISSEN EN ARRESTEN- BURGERLIJKE

ZAKEN- ALGEMEEN- GERECHTERLIJKE TERMIJNREGELING- CONVENTIONELE CONCLUSIETERMIJNEN- MISKENNING- SANGTIE.

1 o en 2° De sane tie bepaald bij art. 742, § 2, zesde lid, Ger. W., sluit niet uit dat de partijen zelf een overeenkomst kunnen sluiten betreffende de conclusietermijnen en dat
de partij tegen wie wordt geconcludeerd in strijd met die conventionele regeling, het
verwijderen van die conclusie uit het debat kan eisen (1). (Art. 747, § 2, Ger.W.)
(D ... E.A. T. GEMEENTE OVERIJSE E.A.)
ARREST

(A.R. C.98.0405.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 januari 1997 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 49, 51, 735, inzonderheid § 3, tweede lid, 741, 747, § 1
en § 2, inzonderheid eerste en laatste lid, 860, derde lid, 1040, inzonderheid lid 3, 1042,
1064, 1066, eerste lid en tweede lid, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek, en van dealgemene rechtsbeginselen dat afstand van een recht op strikte wijze dient uitgelegd en
van het recht van verdediging van partijen,
(1) Zie Cass., 8 juni 1995, A.R. C.94.0469.F, nr. 284.
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doordat het bestreden arrest, na te hebben vastgesteld dat "ter zitting van 8 mei
1996 conclusietermijnen werden geregeld" en waarbij de eisers "slechts eenmaal machten concluderen", de tweede conclusie van de eisers uit de debatten weert bij toepassing van artikel 747, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek (arrest p. 2, I. 3), en vervolgens de vordering van de eisers strekkende tot ophe:ffing van de zegels zonder voorwerp
verklaart en hun vordering strekkende tot ophe:ffing van de stopzettingsbevelen ongegrond verklaart,
terwijl artikel 741 van het Gerechtelijk Wetboek stelt dat "in de zaken die op de inleidende zitting niet behandeld zijn, de partijen conclusie nemen op de wijze in deze
afdeling bepaald";
de algemene regel voor het nemen van conclusie vervat is in artikel 74 7, § 1, van
het Gerechtelijk Wetboek; voormelde bepaling in haar eerste drie leden een wettelijke termijnregeling bevat en in haar derde lid, laatste zin een minnelijke afwijking van die regeling toelaat; artikel1064 van het Gerechtelijk Wetboek een gelijkaardige niet-dwingende termijnregeling voorziet; deze wettelijke of minnelijke termijnen
niet dwingend zijn nu zij niet op straffe van verval zijn voorgeschreven (artikel 860,
derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek); de rechter deze aldus niet op dwingende wijze
kan bepalen (artikel 49 van het Gerechtelijk Wetboek); hij ze bij toepassing van
artikel 51 van het Gerechtelijk Wetboek op niet dwingende wijze kan verlengen of
verkorten;
in de mate artikel 747, § 1, wegens de aard van kortgedingzaken in die zaken geen
toepassing zou vinden, de in kortgedingzaken geldende termijnregeling in principe evenmin dwingend is van aard, zoals blijkt uit de artikelen 735, inzonderheid § 3, tweede
lid en 1066, eerste lid en tweede lid, 1", van het Gerechtelijk Wetboek;
het hoger beroep tegen een beslissing van de voorzitter in kort geding krachtens artikel 1066, lid 1 en 2, 1o, van het Gerechtelijk Wetboek in de regel wordt behandeld
zoals een zaak waarvoor slechts korte debatten nodig zijn en aldus in principe wordt
aangehouden en bepleit op de inleidingszitting ofbinnen ten hoogste drie maanden; artikel 1040, derde lid, nogmaals uitdrukkelijk verwijst naar artikel1066 van het
Gerechtelijk Wetboek; uit artikel 735, § 3, tweede lid, van het Gerechtelijk Wethoek, dat krachtens artikel1042 van het Gerechtelijk Wetboek ook toepasselijk is in
hoger beroep voortvloeit dat het in de koste debattenprocedure toegelaten is conclusie te nemen tot op de dag waarop de zaak wordt bepleit; artikel 735, § 3, aldus evenmin enige dwingende termijnregeling bevat,

en terwijl er op bovenstaande in de artikelen 735, § 3, 747, § 1, en 1064 vervatte principiele regel van niet-dwingende conclusietermijnen uitzondering wordt gemaakt in
o.m. artikel 747, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek;
krachtens artikel 747, § 2, inzonderheid eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek de
voorzitter of de door hem aangewezen rechter, op verzoek van tenminste een van de
partijen, de termijnen om conclusies te nemen kan bepalen; dezelfde wetsbepaling in
haar laatste lid bepaalt dat de na de vastgestelde termijnen neergelegde conclusies
ambtshalve uit de debatten worden geweerd; de in toepassing van artikel 747, § 2, van
het Gerechtelijk Wetboek bepaalde termijnen derhalve dwingend zijn;
de omstandigheid dat het partijen toegelaten zou zijn ook buiten de in artikel 747,
§ 2, voorgeschreven procedure om de dwingende termijnregeling van voormelde wets-

bepaling na te streven, niet toelaat te besluiten dat elke procedure-agenda die op de
inleidende zitting of op een latere zitting wordt vastgesteld aan de sanctie van artikel 747, § 2, laatste lid, van het Gerechtelijk Wetboek is onderworpen;
hiertoe vereist is dat uitdrukkelijk op die inleidende zitting of latere zitting wordt
vastgesteld dat de door de rechter geacteerde termijnregeling gebeurt in toepassing
van artikel 747, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek; voormelde bepaling als uitzonderingsbepaling immers op strikte wijze client uitgelegd op de enkele omstandigheid dat op verzoek van partijen een rechterlijke vaststelling van conclusietermijnen
gebeurt niet toelaat te besluiten dat partijen afstand deden van de hoger beschreven algemene regel van de niet-dwingende wettelijke of minnelijke termijnregeling;
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op de sanctie van het laatste lid van artikel 74 7, § 2, bovendien uitzondering kan
worden gemaakt bij toe passing van artikel 748, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek wanneer een nieuw stuk of feit door de conclusienemende partij wordt ontdekt,

en terwijl in huidige zaak, die een kortgedingzaak betreft in hoger beroep (zie artikel 68, vierde lid, van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw), op de inleidingszitting van 8 mei 1996 conclusietermijnen werden geregeld waarbij de eisers slechts eenmaal mochten concluderen en
de verweerders het laatste woord kregen en de zaak voor pleidooien werd vastgesteld op 8 oktober 1996 (zie het proces-verbaal van de openbare terechtzittingen en
de vastsstelling in het arrest op p. 2, I. 3);
uit het zittingsblad noch uit enig ander procedurestuk blijkt dat deze rechterlijk vastgestelde termijnregeling in toe passing van artikel 74 7, § 2, van het Gerechtelijk Wethoek is gebeurd of aan de sanctie van voormelde wetsbepaling werd onderworpen;
het bestreden arrest, op grond van de enkele vaststelling dat ter zitting van 8 mei
1996 conclusietermijnen werden geregeld waarbij de eisers slechts een maal machten concluderen en zonder na te gaan of de eisers van een nieuw stuk of feit gewag
maakten, bij toepassing van artikel 747, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek de tweede
appelconclusie van de eisers uit de debatten weert,

zodat het bestreden arrest, door aldus de op het zittingsblad vastgestelde termijnregeling aan de sanctie van artikel 747, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek te onderwerpen, zonder dat uit enig procedurestuk blijkt dat de termijnregeling gebeurde in
afwijking van de algemene niet-dwingende regeling van toepassing in gewone zowel als in kortgedingzaken en zonder te onderzoeken of de eisers een nieuw stuk of
feit inriepen, de artikelen 49, 51, 735, § 3, tweede lid, 741, 747, § 1 en§ 2, 748, § 2,
860, derde lid, 1040, inzonderheid lid 3, 1042, 1064, 1066, lid 1 en 2, 1o, van het Gerechtelijk Wetboek schendt en het algemeen rechtsbeginsel dat afstand van een recht
op strikte wijze dient uitgelegd, miskent; het arrest tegelijk, door aldus op onwettige wijze de tweede appelconclusie van de eisers uit de debatten te weren, het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging van partijen miskent:

Overwegende dat, krachtens artikel 74 7, § 2, zesde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, de conclusie die is overgelegd na het verstrijken van de termijnen bepaald op grand van dit artikel, ambtshalve uit het debat wordt geweerd, onverminderd de toepassing van de uitzonderingen bedoeld in artikel
7 48, §§ 1 en 2, van dit wetboek;
Overwegende dat die bepaling niet uitsluit dat de partijen zelf een overeenkomst kunnen sluiten betreffende de conclusietermijnen en dat de partij tegen wie wordt geconcludeerd in strijd met die conventionele regeling,
het verwijderen van die conclusie uit het debat kan eisen;
Overwegende dat uit het proces-verbaal van de openbare terechtzitting van
8 mei 1996 blijkt dat:
1. de raadslieden van alle partijen aanwezig waren;
2. de verweerders verklaarden ten laatste op 28 juni 1996 hun besluiten
te zullen mededelen en neerleggen;
3. de eisers verklaarden ten laatste op 4 september 1996 hun besluiten zullen mededelen en neerleggen;
4. de verweerders verklaarden ten laatste op 25 september 1996 hun repliek te zullen neerleggen;
5. het hof de zaak uitstelde op 8 oktober 1996 te 14 uur voor pleidooien;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de eisers op de terechtzitting van
8 oktober 1996 een aanvullende conclusie hebben neergelegd en dat de eerste verweerder zich tegen die neerlegging heeft verzet;
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Overwegende dat de appelrechters, zonder schending van de aangevoerde wetsbepalingen, vermochten de tweede conclusie van de eisers uit het
debat te weren;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de eisers in de
kosten.
1 juni 2001- 1e kamer- Voorzitter :de h. Verougstraete, voorzitter- Verslaggever : mevr. Bourgeois - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. De Gryse en Geinger.

Nr. 330
1e KAMER- 1 juni 2001

1 o HOGER BEROEP- BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN)- INCIDENTEEL BEROEP- GEDAAGDE IN HOGER BEROEP- BEGRIP.

2° HOGER BEROEP- BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) - INCIDENTEEL BEROEP- GEDAAGDE IN HOGER BEROEP- DRAAGWIJDTE.

3° HOGER BEROEP- BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN)- BESLISSINGEN EN PARTIJEN- GEDING- INCIDENTEEL BEROEP- GEDAAGDE IN HOGER BEROEP- DRAAGWIJDTE.

4o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- SAMENLOOP VAN AANSPRAKELIJKHEID- AANSPRAKELIJKHEID UIT EN BUITEN OVEREENKOMST- UITVOERINGSAGENT
- BUITENCONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID- VOORWAARDEN.

5° SCRIP. SCHEEPVAART- ZEEVERVOER- UITVOERINGSAGENT- SAMENLOOP VAN AANSPRAKELIJKHEID - AANSPRAKELIJKHEID UIT EN BUITEN OVEREENKOMST CONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID- VOORWAARDEN.

BUITEN-

1o Een partij van wie door diegene die het hager beroep heeft ingesteld niets wordt ge-

vorderd, kan niet worden beschouwd als een gedaagde in hager beroep die incidenteel beroep kan instellen (1). (Art. 1054, eerste lid, Ger.W.)

2° en 3° Kan als gedaagde in hager beroep beschouwd worden, zowel de gedaagde tegen wie een hoofdberoep is gericht als degene die gedaagd werd door een appellant op incidenteel beroep, waarbij in elk geval vereist is dat van de gedaagde in hager beroep die incidenteel beroep instelt iets wordt gevorderd. (Art. 1054, eerste lid,
Ger.W.)
4 o en 5° De uitvoeringsagent die optreedt om een contractuele verbintenis van een partij uit te voeren kan door een medecontractant van die partij op extra-contractuele
grands lag enkel aansprakelijk worden gesteld indien de hem ten laste gelegde fout
een tekortkoming uitmaakt, niet aan de contractueel aangegane verbintenis, maar
(1) Cass., 24 dec. 1990, A.R. 7070, nr. 220.
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aan de algemene zorgvuldigheidsnorm en indien deze {out andere dan aan de slechte
uitvoering te wijten schade heeft veroorzaakt (2). (Artt. 1382, 1383 en 1384 B.W.)
(MURFITT INTERNATIONAL FREIGHT LTD E.A. T. ZEEMAR N.V. E.A.)
ARREST

(A.R. C.98.0540.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 mei 1998 gewezen door
het Hof van Beroep te Gent;
Over het door de verweersters sub 4 tot 8 opgeworpen middel van nietontvankelijkheid van de voorziening : de voorziening kan geen gevolgen hebben voor de rechten van de verweersters :
Overwegende dat geen van beide middelen gericht zijn tegen beslissingen die die verweersters aanbelangen;
Dat de voorziening evenwel kan gelden als vordering tot bindendverklaring;
Over de feiten:
Overwegende dat het Hof uitgaat van de volgende feiten die uit het arrest en uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijken :
1. Het geschil vloeit voort uit de diefstal in februari 1988 in Zeebrugge van
een trailer met een lading tapijten op de terreinen van de N.V. Sea Ro Terminal, stuwadoor, derde verweerster.
2. De N.V. Associated Weavers Europe, de verzender, achtste verweerster,
beoogde een lading tapijten te versturen naar de firma Harris in Swanley
(Groot-Brittannie) en deed daarvoor een beroep op Murfitt International Ltd.,
eerste eiseres, hoofdvervoerder, die hiervoor een trailer huurde van Murfitt's
Transport Ely Ltd., tweede eiseres.
3. Voor het vervoer van Ronse naar Zeebrugge, waar de lading moest worden verscheept, deed de hoofdvervoerder een beroep op de N.V. Zeemar, commissionair expediteur, eerste verweerster, die hiervoor de N.V. Macotruck,
tweede verweerster, aansprak.
4. Voor het zeevervoer deed eerste eiseres beroep op de N.V. Kent Lines voor
wie de N.V. Sea Terminal als stuwadoor optrad.
5. De N.V. Macotruck bracht de trailer met zijn lading op 16 februari 1988
naar Zeebrugge en plaatste die in afwachting van inscheping op het m.s. "Finn
Fellow" van de rederij Kent Lines op de terreinen van de N.V. Sea Ro Terminal. De terreinen werden bewaakt door de N.V. Group 4 Securitas (negende verweerster).
6. Op 14 februari 1989 dagvaardden de eiseressen de eerste, de tweede en
de derde verweersters (de vennootschappen Zeemar, Macotruck en Sea Ro
Terminal) voor de Rechtbank van Koophandel te Brugge in betaling van de
waarde van de verdwenen lading en trailer. De N.V. Macotruck dagvaardde
de N.V. Group 4 Securitas daarop in tussenkomst en vrijwaring.
(2) Cass., 7 dec. 1973, A. C. 1974, p. 395, met concl. adv.-gen. P. Mahaux; 8 april1983, A. C., 198283, nr. 427; 25 old. 1990, A.R. 8728, nr. 107; 23 mei 1997, A.R. C.95.0053.N, nr. 236; 20 juni 1997,
A.R. C.94.0324.N-C.95.0042.N, nr. 286; 7 nov. 1997, A.R. C.96.0272.N, nr. 457.
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7. Daarnaast dagvaardden de verzender (Associated Weavers Europe N.V)
en zijn verzekeraars (vierde t.e.m. zevende verweersters) eerste eiseres voor
de Rechtbank van Koophandel te Oudenaarde teneinde betaling te bekomen van de waarde van de verdwenen lading. Eerste eiseres liet daarop overgaan tot dagvaarding in tussenkomst en vrijwaring van de eerste, de tweede
en de derde verweersters.
8. Beide zaken werden bij vonnis van de Rechtbank van Koophandel te
Oudenaarde van 20 juni 1989 wegens samenhang verzonden naar de Rechtbank van Koophandel te Brugge.
9. Bij vonnis van 9 maart 1993 veroordeelde de Rechtbank van Koophandel te Brugge eerste eiseres tot betaling aan de N.V Associated Weavers Europe en haar verzekeraars van het bedrag van 21.491,15 Engelse Pond, vermeerderd met de interest. De N.V Sea Ro Terminal werd veroordeeld tot
integrale vrijwaring van eerste eiseres en daarnaast tot betaling van het bedrag van 16.186,25 Engelse Pond, te vermeerderen met de interest, aan
tweede eiseres. Tenslotte werd de N.V Group 4 Securitas veroordeeld tot integrale vrijwaring van de N.V Sea Ro Terminal.
10. De N.V Group 4 Securitas tekende hoger beroep aan tegen dit vonnis bij verzoekschrift van 17 juni 1993. Alle partijen die in het geding waren voor de eerste rechter worden bij de akte van hoger beroep betrokken.
11. De N.V Sea Ro Terminal, als gei:ntimeerde ten opzichte van dit hoofdberoep van de N.V. Group 4 Securitas, stelde bij conclusie incidenteel beroep in tegen de eiseressen en tegen de N.V. Zeemar. De eiseressen stelden bij conclusie op hun beurt incidenteel beroep in tegen eerste en tweede
verweerster (N.V Zeemar en N.V Macotruck).
Eerste eiseres tekende bovendien hoofdberoep aan bij exploot van 1 juni
1993 tegen de N.V Associated Weavers Europe en haar verzekeraars.
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 774, tweede lid, 1054, eerste lid, 1056, 4°, en 1138, zo,
van het Gerechtelijk Wetboek, waarin het algemeen rechtsbeginsel van de autonomie van de procespartijen is neergelegd, en van het algemeen rechtsbeginsel van het
recht van verdediging,
doordat het Hofvan Beroep te Gent het incidenteel beroep van de eiseressen gericht tegen eerste en tweede verweersters niet ontvankelijk verklaart op grand van
de volgende redengeving :
"4. (Derde verweerster) is gedaagde in hager beroep en kan derhalve incidenteel beroep instellen tegen de andere partijen die in het geding in hager beroep zijn en die
jegens haar uit het bestreden vonnis een recht putten dat haar belangen krenkt.
Het incidenteel beroep van deze partij t.a.v. de Engelse hoofdvervoerder en de verhuurder van de verdwenen trailer is dienvolgens ontvankelijk.
5. Het incidenteel beroep van zelfde t.a.v. (eerste verweerster), wiens tussenvordering jegens haar door de eerste rechter werd afgewezen, is niet ontvankelijk.
De afwijzing van de tegen haar gerichte tussenvordering van (eerste verweerster)
ontneemt haar immers het vereiste belang om tegen deze laatste hager beroep bij wijze
van incidenteel beroep in te stellen.
6. Daar waar de partij die hager beroep heeft ingesteld t.a.v. de Engelse hoofdvervoerder en de Engelse verhuurder van de verdwenen trailer niets vordert, zijn ze
niet te aanzien als gedaagden in hager beroep, waaruit meteen volgt dat hun inci-
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denteel beroep t.a.v. (eerste verweerster) en (tweede verweerster) niet ontvankelijk
is (Cass. 24 december 1990, A. C. 1990-91, 459; Cass. 24 april 1987, R. W. 1987-88,
p. 806 e.v.).
Bovenstaande, meer hetgeen hiervoor sub 5 werd gesteld, heeft tot gevolg dat het
hof de mogelijke aansprakelijkheid voor het verdwijnen van de trailer en de lading t.a.v.
(eerste verweerster) en (tweede verweerster) niet vermag te onderzoeken" (bestreden arrest, blz 6-7),
terwijl, eerste onderdeel, overeenkomstig artikel 1054 van het Gerechtelijk Wethoek de gedaagde in hoger beroep te allen tijde incidenteel beroep kan instellen tegen alle partijen die in het geding zijn voor de rechter in hoger beroep, zelfs indien hij
het vonnis zonder voorbehoud heeft betekend of er voor de betekening in berust heeft;
deze wetsbepaling de mogelijkheid om incidenteel beroep in te stellen niet voorbehoudt aan de partij tegen wie een hoofdberoep is gericht;
de partij tegen wie een incidenteel beroep is gericht, de hoedanigheid krijgt van gedaagde in hoger beroep en bijgevolg zelf op haar beurt incidenteel beroep kan instellen tegen alle partijen die in het geding zijn voor de rechter in hoger beroep;
te dezen op 17 juni 1993 hoofdberoep werd ingesteld door de N.V. Group 4 Securitas, dit hoofdberoep gericht was tegen derde verweerster, en eiseressen, eerste en
tweede verweersters alsmede vierde t.e.m. negende verweersters in de zaak werden
betrokken;
derde verweerster incidenteel beroep instelde tegen de eiseressen ("beroepsconclusie" van derde verweerster van 27 juli 1993, blz. 5 en 14; "syntheseberoepsconclusies" van derde verweerster van 31 december 1997, blz. 5-6 en 19);
de eiseressen, aldus de hoedanigheid kregen van gedaagden in hoger beroep, vervolgens in hun syntheseconclusie incidenteel beroep instelden tegen eerste en tweede
verweerster, zoals de appelrechters overigens vaststellen (bestreden arrest, blz. 7, eerste alinea en blz. 10. vijfde alinea),
zodat de appelrechters, door het incidenteel beroep van de eiseressen gericht tegen eerste en tweede verweersters niet ontvankelijk te verklaren omdat de eiseressen niet als gedaagden in hoger beroep zouden kunnen worden beschouwd, artikel1054,
eerste lid, en artikel 1056, 4°, van het Gerechtelijk Wetboek schenden;
en terwijl, tweede onderdeel, de rechter de door de partijen aangevoerde redenen
ambtshalve mag aanvullen, op voorwaarde echter dat hij geen betwisting opwerpt waarvan de partijen bij conclusie het bestaan hebben uitgesloten, dat hij enkel steunt op
elementen die hem regelmatig zijn voorgelegd, dat hij het voorwerp, noch de oorzaak van de vordering wijzigt en dat hij daarbij het recht van verdediging van de partijen eerbiedigt;
de ontvankelijkheid van het incidenteel beroep van de eiseressen gericht tegen eerste en tweede verweersters door tweede verweerster slechts werd betwist in zoverre het ging om het incidenteel beroep ingesteld door eerste eiseres, en door eerste verweerster in het geheel niet werd betwist;
zodat de appelrechters, door hun beslissing te steunen op deze ambtshalve opgeworpen rechtsgrond, minstens in zoverre het ging om eerste verweerster, zonder de
debatten te heropenen om de eiseressen in de gelegenheid te stellen hierover verweer te voeren, het recht van verdediging van de eiseressen miskennen (schending van
het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging) en artikel 774, tweede lid,
van het Gerechtelijk Wetboek schenden, alsmede artikell138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, waarin het algemeen rechtsbeginsel van de autonomie van de procespartijen is neergelegd volgens hetwelk de partijen de grenzen van het burgerlijk geschil bepalen :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, krachtens artikel 1054, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, de gedaagde in hager beroep te allen tijde incidenteel beroep
kan instellen tegen alle partijen die in het geding zijn voor de rechter in hager beroep;
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Dat een partij van wie door diegene die het hoger beroep heeft ingesteld
niets wordt gevorderd, niet kan worden beschouwd als een gedaagde in hager beroep die incidenteel beroep kan instellen;
Dat evenwel als gedaagde in hoger beroep kan beschouwd worden zowel
de gedaagde tegen wie een hoofdberoep is gericht als degene die gedaagd werd
door een andere gedaagde in hoger beroep, appellant op incidenteel beroep; dat in elk geval vereist is dat van de gedaagde in hager beroep die incidenteel beroep instelt iets wordt gevorderd;
Overwegende dat uit het arrest blijkt dat het hoofdberoep van de
bewakingsfirma N.V. Group 4 Securitas werd ingesteld tegen alle procespartijen in eerste aanleg, waaronder de beide eiseressen, maar dit enkel tot
strekking had de tegen haar gerichte vordering tot vrijwaring van de stuwadoor N.V Sea Ro Terminal te horen afwijzen; dat uit het arrest evenwel eveneens blijkt dat de N.V. Sea Ro Terminal een ontvankelijk incidenteel beroep instelde tegen de beide eiseressen, met wie zij een geschil had;
Overwegende dat de appelrechters hun oordeel dat het incidenteel hager beroep van de eiseressen tegen de N.V Zeemar en tegen de N.V Macotruck niet ontvankelijk is uitsluitend laten rusten, zonder op dit punt te
worden bekritiseerd, op de zelfstandige reden dat de hoofdappellant, de N.V
Group 4 Securitas, niets had gevorderd in de akte van hager beroep tegen
de eiseressen;
Overwegende dat het onderdeel vermeldt dat de eiseressen de hoedanigheid kregen van gedaagde in hager beroep, niet door het hager beroep tegen hen ingesteld door de N.V Group 4 Securitas, maar wel door het incidenteel beroep van de N.V Sea Ro Terminal; dat het geen kritiek uitoefent
op het feit dat de appelrechters ten onrechte hun beoordeling beperkt hebben tot de reeds vermelde processuele relatie;
·
Dat het onderdeel ook al was het gegrond, niet ontvankelijk is;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan,
blijkt dat enkel Murfitt International Freight Ltd. incidenteel beroep instelde tegen het bestreden vonnis voor zover het de rechtstreekse initiele
vordering tegen de N.V. Macotruck en de N.V. Zeemar ongegrond heeft
verklaard;
Dat hieruit ook blijkt dat de ontvankelijkheid van het incidenteel beroep aileen betwist werd door de N.V. Macotruck;
Overwegende dat het onderdeel in zoverre het ervan uitgaat dat beide eiseressen een incidenteel beroep hebben ingesteld, feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat voor het overige, de appelrechters op grand van de voren vermelde beoordeling die in het debat was, dat aileen het incidenteel beroep van de N.V. Sea Ro Terminal tegen Murfitt International Freight ontvankelijk was, het incidenteel beroep van Murfitt International Freight niet
ontvankelijk verklaren;
Dat het onderdeel dat ervan uitgaat dat de appelrechters uitspraak hebben gedaan op grand van het incidenteel beroep van eerste eiseres in haar
hoedanigheid van gedaagde door de N.V. Sea Ro Terminal, feitelijke grandslag mist;
Over het tweede middel, gesteld als volgt :
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schending van de artikelen 1121, 1134, 1135, 1136, 1137, 1142, 1146, 1147, 1165, 1382,
1383 en 1384 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat de appelrechters de vordering van de eiseressen tegen de derde verweerster niet ontvankelijk verklaren op grond van de volgende overwegingen :
"7. Rijst de vraag naar de ontvankelijkheid van de vordering van de hoofdvervoerder
jegens (derde verweerster).
Laatstgenoemde heeft ten deze gehandeld als stuwadoor van en voor rekening van
de rederij Kent Lines, hetgeen blijkt en bewezen wordt door de voorliggende stukken (cf. o.m. stuk 2 dossier (derde verweerster)).
Eens de 'interchange receipt' door de stuwadoor afgeleverd voor rekening van de zeevervoerder, eens de trailer met zijn lading met het oog op verscheping gestationeerd op het daartoe door de stuwadoor voorbehouden terrein, is de stuwadoor als enige
aansprakelijk voor de trailer en de lading en dit tot op het ogenblik dat deze in het
aangewezen schip gestuwd zijn.
De stuwadoor, die in afwachting van de stuwing instaat voor de lading, is de
uitvoeringsagent van de zeevervoerder (Kent Lines) en kan enkel door derden worden aangesproken in de mate dat de fout en de schade niet louter contractueel zijn.
Zelfs aannemend dat de fout niet louter contractueel zou zijn, dan nog veroorzaakt het verlies van de trailer met zijn lading een schade die geen andere kan zijn
dan deze die volgt uit de contractuele tekortkoming van de stuwadoor, vermits die predes contractueel instaat voor het behoud van de trailer en de lading.
De vordering van de hoofdvervoerder (eerste eiseres) jegens de stuwadoor is ten deze
derhalve niet ontvankelijk.
8. De eigenares van de verdwenen trailer (tweede eiseres) stelt dat zij als derde,
vreemd aan de vervoerovereenkomst, een rechtstreekse aquiliaanse vordering heeft
t.a.v. (derde verweerster).
Het valt op dat deze procespartij optreedt samen met en naast de hoofdvervoerder,
door dezelfde raadsman wordt bijgestaan en vertegenwoordigd, daar waar zij als verhuurster van de verdwenen trailer een rechtstreekse vordering heeft tegen de huurder, de hoofdvervoerder...
Hiervoor sub 7 werd reeds gesteld dat (derde verweerster) de trailer in ontvangst
genomen heeft in haar hoedanigheid van stuwadoor, uitvoeringsagent van de N.V. Kent
Lines, en voor de trailer moest instaan tot de stuwing ervan op het haar aangewezen schip.
Ook hier dient dan ook besloten dat deze vordering niet toelaatbaar is vermits niet
aangetoond wordt en ook niet kan worden aangetoond dat de schade, die de eigenaarverhuurder van de trailer als derde lijdt, een andere schade is dan deze die het gevolg is van de contractuele fout die de stuwadoor t.a.v. de zeevervoerder heeft begaan" (bestreden arrest, blz. 7-8),
terwijl het feit dat het niet naleven van de voorzichtigheidsplicht die rust op iedere burger, ook een inbreuk uitmaakt op een contractuele verplichting, niet uitsluit dat de aansprakelijke een buitencontractuele aansprakelijkheid oploopt voor de
schade veroorzaakt aan derden met wie hij niet contracteerde;
het feit dat de schade van de derde voortvloeit uit een contractuele wanprestatie,
zij het als toevallig gevolg, niet belet dat de aansprakelijke hiervoor tegenover de derde
aansprakelijk kan worden gesteld;
de uitvoeringsagent, die optreedt om een contractuele verbintenis van een partij uit
te voeren, weliswaar enkel buitencontractueel aansprakelijk kan gesteld worden, indien de hem verweten fout de schending uitmaakt, niet van de contractueel aangegane verbintenis, doch van de eenieder opgelegde zorgvuldigheidsverplichting, en indien die fouten andere dan een louter uit de gebrekkige uitvoering van het contract
ontstane schade heeft veroorzaakt;
laatstgenoemde beperkingen evenwel slechts gelden wanneer de uitvoeringsagent wordt aangesproken door de wederpartij van zijn opdrachtgever;
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de eiseressen te dezen derde verweerster in hun conclusie aansprakelijk stelden op
grond van de regels van buitencontractuele aansprakelijkheid;
de eiseressen betoogden dat derde verweerster niet de uitvoeringsagent was van hun
medecontractant (syntheseconclusie van de eiseressen, biz. 8-9);
door de appelrechters wordt vastgesteld dat derde verweerster optrad als uitvoeringsagent van de zeevervoerder, de N.V. Kent Lines;
de appelrechters echter niet vaststellen dat de N.V. Kent Lines de medecontractant
zou zijn van de eiseressen of van een van de eiseressen, wat overigens ook niet het geval was; zij integendeel vaststellen dat de eiseressen een beroep deden op eerste verweerster, de commissionair expediteur, die zelfvoor het vervoer tweede verweerster
aansprak (bestreden arrest, biz. 4, derde laatste alinea),
zodat de appelrechters, door te beslissen dat derde verweerster slechts door "derden"- met inbegrip van derden die niet de medecontractant waren van de opdrachtgever van derde verweerster, zoals de eiseressen - zou kunnen worden aangesproken "in de mate dat de fout en de schade niet !outer contractueel zijn", zowel de regels
betreffende de buiten contractuele aansprakelijkheid (de artikelen 1382, 1283 en 1384
B.W.) als die van de contractuele aansprakelijkheid (schending van de andere in het
middel aangehaalde wetsbepalingen) schenden :

Overwegende dat het middel aanvoert dat de stuwadoor, de N.V. Sea Ro
Terminal, optrad als uitvoeringsagent van de zeevervoerder, N.V. Kent Lines, maar dat het arrest niet vaststelt dat de N.V. Kent Lines de medecontractant zou zijn van de eiseressen of van een van hen;
Overwegende dat evenwel uit de stukken waarop het Hof vermag acht te
slaan, inzonderheid de syntheseconclusie van de eiseres, blijkt dat eiseres aannam dat de eiseres sub 1 met de andere vervoerders met inbegrip van de zeevervoerder had gecontracteerd;
Dat het middel in zoverre het betrekking heeft op de vordering van de eerste eiseres, nieuw is, mitsdien niet ontvankelijk is;
Overwegende dat de uitvoeringsagent die optreedt om een contractuele verbintenis van een partij uit te voeren, door de medecontractant van die partij op extra-contractuele grondslag enkel aansprakelijk kan worden gesteld indien de hem ten laste gelegde fout een tekortkoming uitmaakt, niet
van de contractueel aangegane verbintenis, maar aan de algemene
zorgvuldigheidsnorm en indien deze fout andere dan aan de slechte uitvoering te wijten schade heeft veroorzaakt;
Overwegende dat de appelrechters vaststellen dat :
1. Murfitt Transport Ely een trailer verhuurde aan Murfitt International Freight;
2. Murfitt International Freight deze trailer toevertrouwde aan de N.V. Zeemar, commissionair-expediteur;
3. de N.V. Sea Ro Terminal optrad als uitvoeringsagent van de zeevervoerder;
Dat de eiseressen in appelconclusie elke contractuele band ter zake van
het vervoer ontkend hadden tussen Murfitt Transport Ely en de vervoerders, waaronder de zeevervoerder;
Overwegende dat de appelrechters op grand van de door hen gedane vaststellingen niet vermochten te oordelen dat de N.V. Sea Ro Terminal een
uitvoeringsagent was tegenover wie de tweede eiseres niet kan beschikken over een buiten-contractueel vorderingsrecht tegen de derde verweerster;
Dat het middel in zoverre gegrond is;
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Overwegende dat de vernietiging van de beslissing zich uitstrekt tot de beslissing over de vordering van de derde verweerster gericht tegen de negende verweerster;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de vordering van de tweede eiseres tegenover de derde verweerster en uitspraak doet over de vordering tot tussenkomst van de derde
verweerster tegenover de negende verweerster; verklaart het arrest bindend voor de verweersters sub 4 tot 8; verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt de eiseressen in de helft van
de kosten; houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan
de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hofvan Beroep te Antwerpen.
1 juni 2001- 1e kamer- Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter- Verslag·
gever : de h. Dirix- Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaatgeneraal-Advocaten :mrs. Nelissen Grade, Kirkpatrick en Gerard.

Nr. 331

2e KAMER - 5 juni 2001

1 o CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN- BELANG- MIDDEL VAN BEKLAAGDE TEN BE·
TOGE DAT DE RECHTER ONWETTIG NAGELATEN HEEFT EEN MAATREGEL TEGEN HEM UIT TE
SPREKEN- ONTVANKELIJKHEID.

2° STEDENBOUW- HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. BETALING VAN EEN MEERWAARDE- BEVEL OM DE PLAATS IN DE VORIGE STAAT TE HERSTELLEN- VORIGE STAAT- BEGRIP.

3° ARBITRAGER OF- PREJUDICIELE VRAAG- VERPLICHTING VAN HET HOF VAN CASSATIE - VRAAG DIE GEGROND IS OP EEN ONJUISTE JURIDISCHE ONDERSTELLING- GEVOLG.

4 o PREJUDICIEEL GESCHIL- ARBITRAGEHOF- VERPLICHTING VAN HET HOF VAN CASSATIE - VRAAG DIE GEGROND IS OP EEN ONJUISTE JURIDISCHE ONDERSTELLING- GEVOLG.

1o Niet ontvankelijk wegens gebrek aan be lang is het middel van beklaagde dat aan-

voert dat de rechter onwettig nagelaten heeft, benevens de afbraak van de wederrechtelijk opgerichte bouwwerken, ook de heroprichting van de eerder op die plaats
bestaande maar afgebroken gebouwen te bevelen (1) (2). (Art. 68, § 1, a, Gecoord. Dedreet Vl. Parlement 22 okt. 1996.)

2° De herstelmaatregel bedoeld in artikel 68, § 1, a, van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening houdt niet in dat de plaats moet worden hersteld in een materiele
(1) Zie Cass., 3 maart, A.R. 1563, nr. 537.
(2) De strafbepalingen (artt. 66-72) van het gecotirdineerd decreet Vlaams Parlement 22 oktober 1996 betreffende de ruimtelijke ordening, werden opgeheven bij art. 171, lid 1, decreet Vlaams
Parlement 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening (B.S. 8 juni 1999)
met inwerkingtreding op 1 mei 2000 (art. 204) en zij maken thans de artikelen 146-159 van laatstgenoemd decreet uit.
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toestand die identiek is aan de toestand die v66r de bouwovertreding hestand; het herstellen van de plaats in de vorige toe stand kan oak inhouden dat de illegale construe tie volledig of gedeeltelijk wordt afgebroken oak al stand er v66r de bouwovertreding op die plaats een andere constructie (3). (Art. 68, § 1, a, Gecoord. Decreet
Vl. Parlement 22 okt. 1996.)
3° en 4 o Wanneer de juridische onderstelling van eiser onjuist is, is er geen aanleiding tot het stellen van een daarop gegronde prejudiciele vraag aan het Arbitragehof(4). (Art. 26, § 1, 3°, Bijzondere WetArbitragehof.)
(V. .. E.A.)

ARREST

(A.R. P.99.1455.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 14 september 1999 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Gelet op de memorie die aan dit arrest is gehecht en daarvan deel uitmaakt;
Overwegende dat het Hof geen acht slaat op de stukken die buiten de termijn van artikel 420bis, tweede lid, Wetboek van StrafVordering zijn neergelegd;

B. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissing op de vordering tot herstel van de plaats in de vorige toestand :
Over het middel :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel, in zoverre het aanvoert dat de appelrechters onwettig nagelaten hebben, benevens de afbraak van de wederrechtelijk opgerichte bouwwerken, ook de heroprichting van de eerder op die
plaats bestaande maar afgebroken gebouwen te bevelen, bij gebrek aan belang niet ontvankelijk is;
Overwegende, voor het overige, dat de herstelmaatregel bedoeld in artikel 68, § 1, a, van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, niet inhoudt dat de plaats moet worden hersteld in een materiele toestand die identiek is aan de toestand die v66r de bouwovertreding bestond; dat het herstellen
van de plaats in de vorige toestand ook kan inhouden dat de illegale constructie volledig of gedeeltelijk wordt afgebroken ook al stond er v66r de bouwovertreding op die plaats een andere constructie;
Dat het onderdeel in zoverre faalt naar recht :
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, gelet op het antwoord op het eerste onderdeel, de juridische onderstelling van de eisers onjuist is;
Dater geen aanleiding is tot het stellen van een daarop gegronde prejudiciele vraag aan het Arbitragehof;
(3) Cass., 4 april 2000, A.R. P.98.0697.N, nr. 221.
(4) Zie Cass., 24 sept. 1997, A.R. P.97.0610.F, nr. 366; 17 juni 1998, A.R. P.98.0567.F, nr. 322.
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En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt de eisers in de
kosten.
5 juni 2001 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Farrier, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Debruyne - Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaatgeneraal- Advocaten : mrs. M. Boes en W. Mertens, Hasselt; S. Mary, Brussel.

Nr. 332

2e

KAMER-

5 juni 2001

1o VERZET- STRAFZAKEN- DEVOLUTIEVE WERKING- VEROORDELING BIJ VERSTEK TOT EEN
ENKELE STRAF VOOR MEERDERE MISDRIJVEN- VEROORDELING OP VERZET VOOR SLECHTS EEN
ENKEL BEWEZEN VERKLAARD MISDRIJF- HANDHAVING VAN DE BIJ VERSTEK UITGESPROKEN ENIGE STRAF- TOEPASSING.

2° GERECHTSKOSTEN- STRAFZAKEN- PROCEDURE VOOR DE FEITENRECHTER- STRAFVORDERING- VEROORDELING BIJ VERSTEK VOOR MEERDERE MISDRIJVEN- VEROORDELING OP VERZET VOOR SLECHTS EEN ENKEL BEWEZEN VERKLAARD MISDRIJF- VEROORDELING TOT ALLE KOSTEN VAN DE STRAFVORDERING- VOORWAARDE.

1o Het behoud van de bij verstek voor meerdere misdrijven uitgesproken enige straf als

bestraffing van het enige op verzet nog bewezen verklaarde misdrijf levert geen strafverzwaring op en miskent de devolutieve werking van het verzet niet (1). (Artt. 187
en 188 Sv.)

2° De regel dat de beklaagde niet wordt veroordeeld tot de kosten van de telastlegging waarvoor hij wordt vrijgesproken sluit niet uit dat hij tot alle kosten wordt veroordeeld, mits de rechter vaststelt dat zij allen door het bewezen verklaarde misdrijf werden veroorzaakt (2). (Artt. 162 en 176 Sv.)
(V... )

ARREST

(A.R. P.99.1474.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 16 september 1999 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Gelet op het verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht en daarvan deel
uitmaakt;

(1) Zie Cass., 28 mei 1986, A.R. 4829, nr. 604.
(2) Zie Cass., 21 feb. 1989, A.R. 2742, nr. 346; 21 maart 1989, A.R. 2778, nr. 413.
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B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing over de telastlegging B en over de kosten :
Over het derde middel :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het behoud van de bij verstek voor meerdere misdrijven uitgesproken enige straf, als bestraffing van het enige op verzet nog bewezen verklaarde misdrijf, geen strafverzwaring oplevert, en de devolutieve werking van dit verzet niet miskent;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel, in zoverre het aanvoert dat wel afzonderlijke kosten bestaan voor de telastlegging waarvoor eiser wordt vrijgesproken, het Hofverplicht tot een onderzoek van feiten waarvoor het niet bevoegd is;
Dat het onderdeel in zoverre niet ontvankelijk is;
Overwegende dat, voor het overige, de regel dat de beklaagde niet wordt
veroordeeld tot de kosten van de telastlegging waarvoor hij wordt vrijgesproken niet uitsluit dat hij tot alle kosten wordt veroordeeld mits de rechter vaststelt dat zij allen door het bewezen verklaarde misdrijf werden veroorzaakt;
Dat het onderdeel in zoverre faalt naar recht;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
Om die redenen, verleent akte van de afstand; verwerpt de voorziening voor
het overige; veroordeelt eiser in de kosten.
5 juni 2001 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Farrier, afdelingsvoorzitter- Verslaggeuer : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. P. Mortier, Gent

Nr. 333
2e

KAMER -

5 juni 2001

1 o STEDENBOUW- HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. BETALING VAN EEN MEER~
WAARDE- HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT- VORDERING VAN DE GEMACHTIGD AMBTENAAR OF VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN - MAATREGEL BEVOLEN DOOR DE STRAFRECHTER- AARD VAN DE VORDERING.

2° STEDENBOUW- HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. BETALING VAN EEN MEERWAARDE- HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT- VORDERING VAN DE GEMACHTIGD AMBTENAAR OF VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN- MAATREGEL BEVOLEN DOOR DE STRAFRECHTER- MAATREGEL DIE EEN DERDE IN ZIJN RECHTEN KRENKT- EIGEN
BELANG VAN DE BENADEELDE DERDE- AARD VAN DE BESLISSING- GEVOLG.
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3° DERDENVERZET- STRAFZAKEN- STEDENBOUW- HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT- VORDERING VAN DE GEMACHTIGD AMBTENAAR OF VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN- MAATREGEL BEVOLEN DOOR DE STRAFRECHTER- MAATREGEL DIE EEN DERDE IN ZIJN RECHTEN KRENKT- EIGEN BELANG VAN DE BENADEELDE DERDE
- AARD VAN DE BESLISSING- GEVOLG.

1 o Hoewel de vordering van de gemachtigde ambtenaar of van het college van bur-

gemeester en schepenen tot herstel in de vorige toestand, die er toe strekt in het algemeen belang de handhaving van de stedenbouwkundige regelgeving te verzekeren door een einde te doen stellen aan de delictuele toestand die door het bouwmisdrijf
is ontstaan, behoort tot de strafvordering, heeft zij niettemin een civielrechtelijk karakter (1) (2). (Art. 68, § 1, a, Gecotird. Decreet Vl. Parlement 22 okt. 1996.)
2° en 3° Wanneer de in toepassing van artikel 68, § 1, a, van het decreet betreffende de
ruimtelijke ordening bevolen maatregel tot herstel in de vorige toestand een derde in
zijn rechten krenkt, heeft deze derde een eigen belang in de zin van artikel 17 Gerechtelijk Wetboek, dat zich van het door de gemachtigde ambtenaar of van het college van burgemeester en schepenen beoogde belang onderscheidt; het aldus ontstane geschil tussen be ide belangen is van civielrechtelijke aard en het strafgerecht,
dat in dit verband een herstelmaatregel beveelt, doet uitspraak over burgerlijke belangen, zodat deze derde, wanneer hij niet behoorlijk is opgeroepen of niet in dezelfde hoedanigheid in de zaak is tussengekomen, overeenkomstig de bepalingen van
artikel 1122 Gerechtelijk Wetboek, derdenverzet kan doen tegen deze uitspraak die
hem in zijn rechten benadeelt (3) (4). (Artt. 17 en 1122 Ger.W.; 68, § 1, a, Gecotird.
Decreet Vl. Parlement 2 okt. 1996.)
(V .. )

ARREST

(A.R. P.99.1489.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 17 september 1999 door
het Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 6, § 1, § 2, litterae a en c, 14, van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentale Vrijheden,
1, van het Eerste Protocol gevoegd bij dit Verdrag, gesloten te Rome op 4 november
1950, goedgekeurd bij de Wet van 13 mei 1955, 544, 546, 557-2, van het Burgerlijk Wethoek, 17, 18, 1122, 1385bis, 1385quinquies, van het Gerechtelijk Wetboek, 65, van de
Wet van 29 maart 1962 op de ruimtelijke ordening en de stedenbouw, 68, 70, van het
(1) Cass., 26 apri.l1989, A.R. 5930, nr. 486, met concl. van advocaat-generaal Liekendael; 20 jan.
1993, 3 arresten A.R. 9672, 9817, 9894, nr. 39, 39bis, 39ter; 21 sept. 1993, A.R. 6277, nr. 359; 3
dec. 1996, A.R. P.95.0287.N, nr. 474; 19 mei 1999, A.R. P.98.1393.F, nr. 292.
(2) De strafbepalingen (artt. 66-72) van het gecoordineerd decreet Vlaams Parlement 22 oktober 1996 betreffende de ruimtelijke ordening, werden opgeheven bij art. 171, lid 1, decreet Vlaams
Parlement 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening (B.S. 8 juni 1999)
met inwerkingtreding op 1 mei 2000 (art. 204) en zij maken thans de artikelen 146-159 van laatstgenoemd decreet uit.
(3) Zie noot 2.
(4) Voor een andere toepassing zie Cass., 9 feb. 1988, nr. 352; R. VERSTRAETEN, "De teruggave
en het derdenverzet in strafzaken", noot onder Cass., 9 feb. 1988, R. W, 1988-1989, p. 157-159.
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Vlaams Decreet van 4 maart 1997 betreffende de ruimtelijke ordening gecoordineerd op 22 oktober 1996, 149, van het Vlaams Decreet van 6 mei 1999 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening, en van het communautair algemeen rechtsbeginsel betreffende de eerbied voor de rechten van de verdediging,

doordat het bestreden arrest het door eiseres ingestelde derdenverzet tegen het arrest van 29 juni 1994 van het Hofvan Beroep te Antwerpen, waarbij bevolen werd dat
de plaats gelegen te Z., Holsteenweg 57, gekadastreerd sectie D nr. 82P7, 82RZ, eigendom van A.B., in de vorige staat zal worden hersteld, dit wil zeggen afbraak van
de woning, en dit binnen het jaar na het in kracht van gewijsde gaan van het arrest, niet ontvankelijk verklaart zowel in zoverre ingesteld tegen het Vlaams Gewest, als tegen beklaagde en/of het openbaar ministerie, op volgende gronden : dat,
krachtens artikel 1122, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, voor een strafgerecht enkel derdenverzet kan gedaan worden in zoverre het over burgerlijke belangen uitspraak heeft gedaan; dat het derdenverzet gericht is tegen de bij arrest van
24 juni 1994 bevolen herstelmaatregel; dat de herstelmaatregel werd bevolen ingevolge de geschreven vordering van de gemachtigde ambtenaar die zich in het dossier bevindt (stuk nr. 5w-y); dat de vordering van de gemachtigde ambtenaar, weliswaar van civielrechtelijke aard is, doch behoort tot de strafvordering en zich aldus
integreert in de vordering van het openbaar ministerie; dat de vordering van de gemachtigde ambtenaar enkel op initiatief van het openbaar ministerie aan de strafrechter wordt voorgelegd (gewoonlijk door een dagvaarding die op bevel van de procureur des Konings aan de beklaagde wordt betekend); dat bij stilzitten van het
openbaar ministerie, de gemachtigde ambtenaar of het college van burgemeester en
schepenen zelf de zaak voor de burgerlijke rechtbank kunnen brengen, doch niet voor
de correctionele rechtbank (zie artikel 70 van het Decreet van 22 oktober 1996); dat
op de terechtzitting van het strafgerecht, het openbaar en algemeen belang, waartoe de bescherming van een goede ruimtelijke ordening behoort, niet door een burgerlijke partij, maar door het openbaar ministerie wordt verdedigd; dat het openbaar ministerie zowel met betrekking tot het herstel in de vorige staat als met
betrekking tot de dwangsom, het recht heeft hoger beroep in te stellen; dat een door
de gemachtigde ambtenaar of het college van burgemeester en schepenen gevorderde herstel in de vorige staat een maatregel is die de strafrechter (behoudens
wettigheidscontrole), benevens de straf, verplicht is uit te spreken, zelfs wanneer er
geen burgerlijke belangen bij die rechter aanhangig werden gemaakt; dat de door het
hof (van beroep) bevolen herstelmaatregel de vrijwaring van het algemeen belang beoogt; dat het hof(van beroep) door de herstelmaatregel te bevelen en door er een dwangsom aan te verbinden, geen uitspraak deed over burgerlijke belangen, zoals bedoeld
in artikel 1122 van het Gerechtelijk Wetboek; dat het derdenverzet derhalve ook in
dit onderdeel onontvankelijk is,
terwijl, eerste onderdeel, het feit dat de door het bestreden arrest op vraag van de
gemachtigde ambtenaar bevolen herstelmaatregel behoort tot de strafvordering, de vrijwaring van het algemeen belang beoogt en er een dwangsom aan verbonden werd, niet
verhindert dat daardoor eveneens uitspraak werd gedaan over de burgerlijke belangen van eiseres, en een dictum werd uitgesproken rakende haar burgerlijke belangen; dat daardoor eiseres gegriefd wordt en zij persoonlijk nadeellijdt zodat het door
haar ingestelde derdenverzet wel ontvankelijk is (schending van de artikelen 17, 18,
1122, Gerechtelijk Wetboek); dat inderdaad de aan A.B. opgelegde herstelmaatregelen
weliswaar behoren tot de strafvordering maar evenzeer de burgerlijke belangen van
eiseres betreffen; dat deze maatregelen immers inhouden dat de woning, waarvan eiseres zonder tegenspraak door het arrest stelt mede-eigenaar te zijn, dient afgebroken te worden, waardoor de burgerlijke belangen van eiseres ten zeerste geschaad worden; dat artikel 1122 Gerechtelijk Wetboek enkel vereist dat de bestreden uitspraak
de burgerlijke belangen betreft en het derdenverzet niet uitsluit wanneer de beoogde maatregelen ook tot de penale vordering zouden behoren; (schending van artikel1122, Gerechtelijk Wetboek, 544, 546, 557-2, Burgerlijk Wetboek, 65, van de Wet
van 29 maart 1962, 68, 70, van het Decreet van 4 maart 1997, 149, van het Decreet
van 6 mei 1999); dat het feit dat aan de bevolen herstelmaatregelen een dwangsom
verbonden werd niet verhindert dat de bevolen herstelmaatregelen de burgerlijke belangen van eiseres betreffen waardoor zij gegriefd wordt en persoonlijk nadeellijdt
(schending van de artikelen 17, 18, 1122, Gerechtelijk Wetboek, 544, 546, 557-2, Bur-
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gerlijk Wetboek, 65, van de Wet van 29 maart 1962, 68, 70, van het Decreet van 4 maart
1997, 149, van het Decreet van 6 mei 1999); dat de dwangsom slechts een drukkingsmiddel is die aan de aard der uitspraak over de burgerlijke belangen van eiseres niets
wijzigt en trouwens kan opgeheven of geschorst worden op vraag van A.B. in geval van
onmogelijkheid van uitvoering (schending van artikel 1385bis, 1385quinquies Gerechtelijk Wetboek);

tweede onderdeel, de tegen A.B. uitgesproken herstelmaatregel de afbraak van de
woning inhoudt, en eiseres (. .. ) steunde op haar burgerlijke en patrimonale rechten
erkend in artikel 544, 546, 577-2 Burgerlijk Wetboek, om zich tegen deze maatregel, die een aanslag is op haar patrimoniale rechten, te verzetten; dat ten gevolge van
de onontvankelijkverklaring op grond van artikel1122 Gerechtelijk Wetboek van het
door eiseres ingestelde derdenverzet, de grond van haar verweer door het bestreden
arrest niet onderzocht is geworden, zodat eiseres geen effectieve toegang tot een rechtbank heeft gehad om haar patrimoniale rechten te verdedigen; dat het feit dat de
herstelmaatregel de verplichte aanvulling is van de strafrechtelijke veroordeling van
B. daaraan geen afbreuk doet, gezien de zwaarte van de sanctie ten aanzien van de
burgerlijke patrimoniale rechten van eiseres, die door de afbraak harer woning in haar
patrimonium wordt aangetast en gezien het dissuasief karakter van de maatregel
(schending van artikel 6, § 1, van het Verdrag van 4 november 1950); dat het bestreden arrest daarbij het rustig genot van eiseres op haar eigendom gestoord heeft door
de bevolen herstelmaatregel te laten doorgaan (schending van artikel 6, § 1, van het
Verdrag van 4 november 1950, 1, van het Eerste Protocol); dat door het derdenverzet van eiseres afte wijzen op grond van de integratie van de herstelmaatregel in
de penale vordering, het bestreden arrest tegen eiseres de strafrechtelijke kant van
de herstelmaatregel inroept, zonder dat eiseres daarvoor gei:ncrimineerd werd en zich
ter zake heeft kunnen verdedigen; dat zij daardoor gediscrimineerd wordt ten opzichte van haar echtgenoot, die zich wel voor zijn eigendom heeft kunnen verdedigen; dat deze dis criminatie op geen redelijke grond berust (schending van artikel 6,
§ 1, § 3, litterae a en c, 14, van het Verdrag van 4 november 1950, 1, van het Eerste
Protocol en van het communautair algemeen rechtsbeginsel van de eerbied voor de rechten van de verdediging) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de vordering van de gemachtigde ambtenaar of van het
college van burgemeester en schepenen tot herstel in de vorige toestand ertoe strekt in het algemeen belang de handhaving van de stedenbouwkundige
regelgeving te verzekeren door een einde te doen stellen aan de delictuele toestand die door het bouwmisdrijf is ontstaan; dat deze vordering, hoewel ze
behoort tot de strafvordering, niettemin een civielrechtelijk karakter heeft;
Overwegende dat wanneer de toepassing van de aldus bevolen maatregel een derde in zijn rechten krenkt, deze persoon een eigen belang heeft in
de zin van artikel 17 Gerechtelijk Wetboek dat zich van het door de gemachtigde ambtenaar of van het college van burgemeester en schepenen beoogde belang onderscheidt; dat het aldus ontstane geschil tussen beide belangen van civielrechtelijke aard is, en het strafgerecht dat in dit verband
een herstelmaatregel beveelt, uitspraak doet over burgerlijke belangen;
Overwegende dat wanneer die derde niet behoorlijk is opgeroepen of niet
in dezelfde hoedanigheid in de zaak is tussengekomen, hij overeenkomstig
de bepalingen van artikel 1122 Gerechtelijk Wetboek derdenverzet kan doen
tegen deze uitspraak die hem in zijn rechten benadeelt;
Overwegende dat de appelrechters het derdenverzet van eiseres niet ontvankelijk verklaren om reden van de bijzondere aard van de vordering van
de gemachtigde ambtenaar of van het college van burgemeester en schepenen en het hierbij beoogde openbaar en algemeen belang, namelijk de bescherming van een goede ruimtelijke ordening, op grond waarvan zij oordelen geen uitspraak te hebben gedaan over burgerlijke belangen;

-
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Dat zij zodoende hun beslissing niet naar recht verantwoorden;
Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat het tweede onderdeel niet tot ruimere cassatie kan
leiden;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, wat eiseres betreft, behoudens in zoverre dit beslist over haar vordering tegen de verweerder Vlaams
Gewest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt eiseres in een derde van
de kosten; laat de overige twee derden ten laste van de Staat; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Gent.
5 juni 2001- ze kamer- Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter- Verslaggever: de h. Goethals- Gedeeltelijk andersluidende conclusie (4) van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Houtekier en Geinger.

Nr. 334
2 8 KAMER - 5 juni 2001

1o STRAF -

ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID- STRAF EN MAATREGEL- SOCIALE ZEKERHEID- WERKROOSTER VOOR DE DEELTIJDSE WERKNEMERS- ONTSTENTENIS AAN
OPENBAARMAKING- BEREKENING VAN DE SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGE- VERMOEDEN DAT
DE WERKNEMERS VOLTIJDS ARBEIDSPRESTATIES HEBBEN VERRICHT- WETTELIJK VERMOEDEN -AARD.

zo

SOCIALE ZEKERHEID- WERKNEMERS - DEELTIJDSE WERKNEMERS- WERKROOSTER
- ONTSTENTENIS VAN OPENBAARMAKING- BEREKENING VAN DE SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGE- VERMOEDEN DAT DE WERKNEMERS VOLTIJDS ARBEIDSPRESTATIES HEBBEN VERRICHT- WETTELIJK VERMOEDEN- AARD.

(5) Het O.M. had, in zoverre de voorziening gericht was tegen de eerste en de derde verweerder en tegen het openbaar ministerie, geconcludeerd tot de verwerping. Het verdedigde het standpunt dat het eerste onderdeel van het middel niet tot cassatie kon leiden omdat het dispositiefvan
het bestreden arrest, dat het derdenverzet niet ontvankelijk verklaarde, op een andere rechtsgrond naar recht verantwoord was, met name omwille van het gegeven dat uit de stukken waarop
het Hofvermocht acht te slaan en uit de aard van de reglementering inzake ruimtelijke ordening, die van openbare orde is (Cass., 31 mei 1990, A.R. 8634, nr. 574), moest blijken dat eiseres, die door haar derdenverzet de vernietiging beoogde van de beslissing tot herstel van de plaats
in de vorige toestand door de afbraak van de wederrechtelijk opgerichte bouwwerken waarvan zij
mede-eigenares was, enkel het behoud van een wederrechtelijke toestand of van een toestand in
strijd met de openbare orde nastreefde, zodat het derdenverzet niet voldeed aan de vereiste van
het rechtmatig belang. Bijkomend oordeelde het O.M. dat het onderzoek van het eerste onderdee! het Hof verplichtte tot een onderzoek van feiten, waarvoor het niet bevoegd is, aangezien het
onderdeel weliswaar als zuiver juridische regel vooropstelde dat het feit dat de herstelmaatregel
tot de strafvordering behoort, niet uitsluit dat ook de burgerlijke belangen van derden kunnen geschaad worden, maar bij het formuleren van deze regel vertrok van de zuiver feitelijke aanvoering dat aan de door artikel 1122 Ger. W. voor het derdenverzet gestelde voorwaarde voldaan was
"omdat (eiseres) persoonlijk nadeel (leed) en haar burgerlijke belangen ten zeerste geschaad (werdenl''.
Het tweede onderdeel van het middel kon volgens het O.M. niet aangenomen worden omdat de
niet-ontvankelijkheid van het derdenverzet, omdat eiser niet aan alle wettelijke voorwaarden voor
het instellen van dit rechtsmiddel voldeed, geen schending van de in het onderdeel aangewezen
verdragsbepalingen oplevert.
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1°en 2° Ret verschuldigd zijn van de sociale zekerheid_sbijdragen op het loon voor een
voltijdse tewerkstelling ten gevolge van de toepassing van het wettelijk vermoeden bepaald in artikell71 van de Programmawet van 22 december 1989 is geen straf(1).
(Artt. 157, 159 en 171 Programmawet 22 dec. 1989 .)
CS ... )

ARREST

(A.R. P.99.1501.N)

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 19 september 1999 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Gelet op de memorie die aan dit arrest is gehecht en daarvan deel uitmaakt;
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de strafvordering:
Over het middel :
Overwegende dat het verschuldigd zijn van sociale zekerheidsbijdragen op
het loon voor een voltijdse tewerkstelling ten gevolge van de toepassing van
het wettelijk vermoeden, bepaald in artikel 171 van de Programmawet van
22 december 1989, geen straf is;
Dat het middel faalt naar recht;
En overwegende dat de §ubstantiele 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 waarbij eiser
wordt veroordeeld tot het betalen van bijdragen met intrest en een vergoeding aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid :
Overwegende dat eiser geen middel aanvoert;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
5 juni 2001 - 28 kamer- Voorzitter : de h. Farrier, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Dhaeyer - Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. L. De Meyere, Gent.

Nr. 335
28 KAMER - 5 juni 2001

1° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN- INTERNATIONALE AMBTELIJKE

OPDRACHT- ONDERZOEK VAN DE ONTVANKELIJKHEID- BEVOEGDHEID VAN DE AANGEZOCHTE STAAT- TOEPASSELIJKE WET.

(1) Zie Cass. 24 juni 1998, A.R. P.98.0227.F, nr. 335; 30 mei 2000, A.R. P.98.0405.N, nr. 329.
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2° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN- INTERNATIONALE AMBTELIJKE OPDRACHT- TOELATING TOT UITVOERING VERLEEND DOOR DE AANGEZOCHTE STAAT- BEVOEGDHEID VAN DE
BELGISCHE RECHTER - GRENZEN.

3° INTERNATIONALE VERDRAGEN- EUROPEES VERDRAG AANGAANDE DE

WEDERZIJDSE RECHTSHULP IN STRAFZAKEN- INTERNATIONALE AMBTELIJKE OPDRACHT- ONDERZOEK VAN DE ONTVANKELIJKHEID- BEVOEGDHEID VAN DE AANGEZOCHTE STAAT- TOEPASSELIJKE WET.

4 ° INTERNATIONALE VERDRAGEN- EUROPEES VERDRAG AANGAANDE DE

WEDERZIJDSE RECHTSHULP IN STRAFZAKEN- INTERNATIONALE AMBTELIJKE OPDRACHT- TOELATING TOT UITVOERING VERLEEND DOOR DE AANGEZOCHTE STAAT - BEVOEGDHEID VAN DE BELGISCHE RECHTER- GRENZEN.

5° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN- INTERNATIONALE AMBTELIJKE OPDRACHT- VOORBEHOUD VANWEGE DE AANGEZOCHTE STAAT- VOORWAARDE VAN DUBBELE STRAFBAARSTELLING- DRAAGWIJDTE.

6° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN- INTERNATIONALE AMBTELIJKE OPDRACHT- VOORBEHOUD VANWEGE DE AANGEZOCHTE STAAT- ONDERZOEK VAN DE NALEVING VAN DE VOORWAARDEN VAN HET VOORBEHOUD- BEVOEGDHEID VAN DE BELGISCHE RECHTER- TOEPASSELIJKE WET.

7o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN- INTERNATIONALE AMBTELIJKE OPDRACHT- VOORBEHOUD VANWEGE DE AANGEZOCHTE STAAT- ONDERZOEK VAN DE NALEVING VAN DE VOORWAARDEN VAN HET VOORBEHOUD- BEVOEGDHEID VAN DE BELGISCHE RECHTER- GRENZEN.

8° INTERNATIONALE VERDRAGEN- EUROPEES VERDRAG AANGAANDE DE WEDERZIJDSE RECHTSHULP IN STRAFZAKEN- INTERNATIONALE AMBTELIJKE OPDRACHT- VOORBEHOUD VANWEGE DE AANGEZOCHTE STAAT- VOORWAARDE VAN DUBBELE STRAFBAARSTELLING- DRAAGWIJDTE.

go INTERNATIONALE VERDRAGEN- EUROPEES VERDRAG AANGAANDE DE WEDERZIJDSE RECHTSHULP IN STRAFZAKEN- INTERNATIONALE AMBTELIJKE OPDRACHT- VOORBEHOUD VANWEGE DE AANGEZOCHTE STAAT- ONDERZOEK VAN DE NALEVING VAN DE VOORWAARDEN VAN HET VOORBEHOUD - BEVOEGDHEID VAN DE BELGISCHE RECHTER TOEPASSELIJKE WET.

10° INTERNATIONALE VERDRAGEN- EUROPEES VERDRAG AANGAANDE DE WEDERZIJDSE RECHTSHULP IN STRAFZAKEN- INTERNATIONALE AMBTELIJKE OPDRACHT- VOORBEHOUD VANWEGE DE AANGEZOCHTE STAAT- ONDERZOEK VAN DE NALEVING VAN DE VOORWAARDEN VAN HET VOORBEHOUD- BEVOEGDHEID VAN DE BELGISCHE RECHTER- GRENZEN.

P, 2°, 3°en 4° De regel dat de rechter in het kader van de bewijsvoering de regelmatigheid van de in het buitenland uitgevoerde onderzoeksdaden overeenkomstig de
procedureregels van de aangezochte Staat moet onderzoeken, is niet toepasselijk op
het onderzoek, door de aangezochte Staat, van de ontvankelijkheid van een verzoek tot rechtshulp, aangezien uitsluitend die Staat, krachtens zijn staatssoevereiniteit en overeenkomstig artikel 3.1 van het Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken, beslist of aan de eventuele voorwaarde van
strafbaarstelling, bepaald met toepassing van artikel 5.1 van het Verdrag, volgens
zijn nationale recht is voldaan en of de ambtelijke opdracht op zijn grondgebied mag
worden uitgevoerd; de Belgische rechter gaat alleen na of die toelating op regelmatige wijze is verleend zonder op zijn beurt die toelating aan het recht van de
aangezochte Staat, inzonderheid inzake wettelijke strafbaarstelling, te kunnen toet-
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sen (1). (Artt. 3.1 en 5.1 Europees Verdrag van 20 april1959 aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken.)
5°, 6°,7°, 8°, go en 10° De Belgische rechter moet waken voor de naleving van het voorbehoud dat de aangezochte Staat op grand van de artikelen 2 en 23.1 van het Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken bij de overdracht van de bewijselementen formuleert, maar de in de artikelen 1.1 en 5.1.a van
het Verdrag vervatte voorwaarde van dubbele strafbaarstelling houdt niet in dat deze
strafbaarheid in de verzoekende Staat en in de aangezochte Staat dezelfde moet zijn;
wanneer de Belgische rechter onder meer de aard van de telastleggingen, die als voorwaarde tot de aanwending van het overgedragen bewijsmateriaal is bepaald, moet
onderzoeken, geschiedt dit overeenkomstig het interne recht zonder verder onderzoek naar de strafbaarheid volgens het recht van de aangezochte Staat (2). (Artt. 1.1,
2, 5.1.a en 23.1 Europees Verdrag van 20 april 1959 aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken.)
(V... E.A.)

ARREST

(A.R. P.01.0274.N)

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 11 januari 2001 gewezen door het Hof van Beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling;
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing waarbij uitspraak gedaan wordt over de regelmatigheid van de bewijsverkrijging en van
de rechtspleging :
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van art. 2, 3.1, 4, 5 en 23 van het Europees Verdrag van 20 april1959
aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken, art. 149 van de Grondwet, art.
131 en 235 bis van het Wetboek van StrafVordering, het rechtsbeginsel '1ocus regit actum", het recht op tegenspraak en de regels betreffende de uitsluiting van bewijzen
in strafzaken, alsook art. 251 van het Zwitsers strafwetboek, de artikelen 3.3, 8 en 64
van de Zwitserse "Loi federale sur l'entraide internationale en matiere penale" van
20 maart 1981 en het in Zwitserland gehuldigd voorbehoud op de specialiteit inzake aan andere staten overgedragen gegevens,
doordat in het bestreden arrest wordt gesteld : "Het (hof van beroep), K.l. beaamt in dit opzicht de motieven zoals aangehaald in de hieraan gehechte schriftelijke vordering van de procureur-generaal, inzonderheid waar wordt verwezen naar
het "locus regit actum" beginsel, op grond waarvan de aangezochte staat (i.e. Zwitserland) gevolg geeft aan de rogatoire commissies volgens de procedure voorzien in zijn
eigen wetgeving. Aan deze regelligt niet enkel de staatssoevereiniteit ten grandslag, doch ook een praktische reden, meer bepaald de kennis van het eigen interne recht
(1) Zie Cass., 26 sept. 1966, A. C., 1967, 95; 30 april1985, A.R. 9447, nr. 525; 3 nov. 1993, A.R.
P.93.0503.F, nr. 444; 23 dec. 1998, A.R. A.94.000l.F, nr. 534; P.E. TROUSSE, & J. VAN IlALEWIJN, Uitlevering en rechtshulp in strafzaken, A. P.R., 1970, nr. 565 en 567 : het door de auteurs geformuleerde principe dat de nakoming van de interne procedureregels van buitenlands recht enkel kan
worden nagegaan door de overheid van de aangezochte Staat is evenwel, zeker wat de regelmatigheid van het bewijs betreft, voorbijgestreefd (cfr. het hiervoor geciteerde arrest van 23 dec. 1998,
A.R. A.94.0001.F, nr. 534, en de verwijzingen in voetnoot 17). Anders is het evenwel gesteld wat
de kwalificering van het misdrijf betreft: dit behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de aangezochte Staat, zie hieromtrent F. THOMAS, Internationals rechtshulp in strafzaken, A. P.R., 1998,
nr. 145 en 165.
(2) F. THOMAS, op. cit., nr. 157; C. VAN DEN C. WIJNGAERT, Strafrecht en strafprocesrecht, 1994,
dl. II, p. 831, waar dezelfde regel wordt toegepast met betrekking tot het beginsel van de dubbele incriminatie inzake uitlevering.
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inhoofde van de uitvoerende autoriteiten (... ). Gebeurlijke vereisten van dubbele incriminatie, ed. dienen derhalve door de aangezochte Staat te worden beoordeeld, wat
in deze ook gebeurd is, en niet door de verzoekende Staat."; waarbij verder wordt gesteld dat 1) de vereiste van de wederkerigheid geen beletstel was voor de geleverde
rechtshulp, 2) het feit waarvoor de rechtshulp werd gevraagd "geenszins (mede) een
fiscaal misdrijf' betrof, waarbij "de loutere mededeling in het rechtshulpverzoek dat
de Belgische douanewetgeving eveneens in een bestraffing voorziet met de weergave ervan, (. .. ) in niets het gemeenrechtelijk karakter van het gekwalificeerde feit waarvoor rechtshulp wordt gevraagd (wijzigt)", en 3) ''het voorbehoud van de specialiteit
dat Zwitserland heeft doorgevoerd in het kader van artikel 2 (a) E.V.R. ... niet geschonden (is)", nu het rechthulpverzoek gemeenrechtelijke misdrijven betrof,
terwijl, eerste onderdeel, de strafrechter bevoegd en verplicht is na te gaan of de aan
zijn oordeel onderworpen bewijselementen zijn verkregen overeenkomstig de terzake toepasselijke wetsbepalingen en de algemene rechtsbeginselen; dat, waar het vaststaat dat de aangezochte Staat in het kader van een gevraagde rogatoire opdracht gevolg dient te geven aan deze opdracht volgens de procedure voorzien in zijn eigen
wetgeving, de rechter van de aanzoekende staat steeds bevoegd en verplicht is de regelmatigheid te beoordelen van een door een vreemde rechterlijke overheid ter uitvoering van een rogatoire opdracht uitgevoerde onderzoeksdaad, en meer bepaald om
te controleren of de rogatoire opdracht inderdaad al of niet is uitgevoerd in overeenstemming met de procedureregels van de aangezochte staat; dat het dan ook aan de
onderzoeksgerechten is om, in het kader van de regeling van rechtspleging te controleren, of deze procedureregels zijn gerespecteerd, om zo na te gaan of er geen nietigheden, onregelmatigheden of verzuimen of redenen van onontvankelijkheid aanwezig zijn in het kader van hun taak (op grond van) art. 131 en art. 235bis Sv.; dat
het (hof van beroep), door te stellen dat de verzoekende Staat de naleving van gebeurlijke vereisten van nationale en internationale regelgeving niet dient te controleren, de aangegeven artikelen van het E.R.V. van 20 april1959, alsook art. 131 en
235bis Sv. en de regels betreffende het uitsluiten van bewijzen in strafzaken schendt;
terwijl, tweede onderdeel, ten eerste, de vraag of de feiten waarvoor rechtshulp werd
gevraagd wel degelijk van fiscale aard waren, diende beoordeeld te worden volgens de
regels van het Zwitsers recht; dat, om na te gaan of de uitgevoerde onderzoeksdaden rechtsgeldig en regelmatig zijn verlopen immers de procedureregels van de aangezochte Staat gelden, op grond van het adagium "locus regit actum"; dat de kwalificatie gegeven aan de feiten door de aanzoekende Staat dan ook van geen belang zijn,
nu anders restricties van de internationale regelgeving of de nationale wetgeving van
de aangezochte Staat zouden kunnen omzeild worden; zodat het (hofvan beroep), door
uit te gaan van de kwalificaties, zoals gegeven volgens het Belgische recht het adagium '1ocus regit actum" heeft geschonden, door niet te onderzoeken of de feiten volgens het Zwitsers recht als fiscaalrechtelijke misdrijven werden bestempeld en zo niet
te onderzoeken of de geleverde rechtshulp voldeed aan de vereisten van de Zwitserse wet;
terwijl, tweede onderdeel, ten tweede, de betrokken feiten volgens het Zwitsers recht
zeker een fiscaal misdrijf uitmaakten; dat volgens de vaste rechtspraak van het Federaal Hofvan Zwitserland een valsheid, louter gepleegd om schade toe te brengen
aan de fiscus (met name door een ongerechtvaardigde vermindering van de fiscale
schuld te bewerkstellingen) onder de toepassing valt van het fiscaal strafrecht, en niet
onder toepassing van het gemeenrechtelijk strafrecht (art. 251 C.P.), en dat een dergelijke fout uitsluitend wordt gesanctioneerd door het fiscaal recht; dat het fiscaalrechtelijk karakter van de feiten overigens ten overvloede wordt aangetoond door het
overmaken van de conclusies van eisers, neergelegd voor de raadkamer door het O.M.
aan de administratie der douane & accijnzen; zodat de feiten, waarvoor de rechtshulp werd verzocht, wel degelijk als een fiscaal misdrijf dienden te worden bestempeld en het (hofvan beroep), louter uitgaand van de kwalificatie gegeven door de onderzoeksrechter te Brugge en derwijze aanvaardend dat het gemeenrechtelijke
misdrijven betrof, het principe '1ocus regit actmn'' en art. 251 van het Zwitsers StrafWetboek heeft geschonden;
terwijl, derde onderdeel, nu het vaststaat dat het een fiscaalrechtelijk misdrijf betreft, er geen geldige rechtshulp kon geleverd worden op grond van art. 2.a en 23 van
het E.R.V. van 20 april1959; dat art. 2.a van dit Verdrag immers voorziet dat rechts-
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hulp kan worden geweigerd voor fiscale inisdrijven; dat Zwitserland bij de ratificering van het Verdrag (op grand van) art. 23 van het Verdrag een voorbehoud heeft gemaakt dat het gebruik van op haar grondgebied ingewonnen inlichtingen en verzamelde documenten uitsluit voor de beteugeling van fiscale misdrijven, wat het
zogenaamde specialiteitsbeginsel inhoudt; dat, aangezien aangaande de betekenis van
de term "fiscale misdrijven" moet gekeken worden naar het intern Zwitsers recht, er
dan oak geen inlichtingen of documenten mochten worden overhandigd, nu volgens
dit intern recht de betrokken feiten, waarvoor rechtshulp werd gevraagd, zeker fiscale misdrijven waren, zodat de in dit onderdeel aangehaalde artikelen met bijhorend voorbehoud, zoals door Zwitserland geformuleerd en het specialiteitsbeginsel zijn geschonden, alsook art. 131 en 235bis Sv.;
terwijl, vierde onderdeel, nu het vaststaat dat het een fiscaalrechtelijk misdrijfbetreft, er geen geldige rechtshulp kon worden geleverd op grand van art. 5.1.a E.V.R.
van 20 april1959; dat Zwitserland immers voorbehoud heeft gemaakt, zowel m.b.t.
het Verdrag, als in haar interne wetgeving, meer bepaald in art. 64.1 van de "loi federale sur l'entraide internationale en matiere penale" (EIMP) van 20 maart 1981; dat
volgens deze bepaling bij rogatoire commissie gevraagde dwangmaatregelen, waaronder vallen verhoor van getuigen, fouillering, huiszoeking en beslag (zoals in casu),
enkel kunnen worden uitgevoerd als de feiten strafbaar zijn in Zwitserland; dat (. ..)
volgens de vaste rechtspraak van het Federaal Hofvan Zwitserland een valsheid, louter gepleegd om schade toe te brengen aan de fiscus (met name door een ongerechtvaardigde vermindering van de fiscale schuld te bewerkstelligen) onder de toepassing valt van het fiscaal strafrecht, en niet onder toepassing van het gemeenrechtelijk
strafrecht (art. 251 C.P.), en dat een dergelijke fout uitsluitend wordt gesanctioneerd door het fiscaal recht; dat sinds de inwerkingtreding van de Zwitserse "loi federale sur le droit penal administratif' van 22 maart 1974 dergelijke inbreuken niet
meer strafbaar zijn in Zwitserland, zodat zeker niet voldaan is aan de vereiste van strafbaarheid in Zwitserland; dat dus zeker niet is voldaan aan de dubbele strafbaarstelling; dat de bewijslast van dubbele strafbaarstelling overigens integraal bij het openbaar ministerie rust, en het (hofvan beroep), door niet te onderzoeken ofvolgens het
Zwitsers recht de dubbele strafbaarheid noodzakelijk was om de gevraagde rechtshulp te kunnen bieden of minstens of in Zwitserland een strafbaarheid van de betrokken feiten werd vereist om de gevraagde rechtshulp te kunnen bieden, en louter uitgaand van de veronderstelling dat dit niet zo was, en zo niet te onderzoeken of
de geleverde rechtshulp voldeed aan de vereisten van de Zwitserse wet, art. 5.1 E.V.R.,
art. 64 EIMP en het adagium "locus regit actum", alsook art. 131 en 235 bis Sv. heeft
geschonden;
terwijl, vijfde onderdeel, nu het vaststaat dat de rechtsgeldigheid van de uitvoering van de rogatoire commissie dient getoetst te worden aan de Zwitserse wetgeving, er geen geldige rechtshulp kon worden geleverd op grand van art. 8 van de "Loi
federale sur l'entraide internationale en matiere penale" (EIMP) van 20 maart 1981;
dat volgens art. 8.1 EIMP rechtshulp in het algemeen moet geweigerd worden als er
geen garantie van wederkerigheid bestaat; dat de uitzondering van art. 8.2.c. EIMP
niet van toepassing was, nu er geen Zwitserse staatsburgers in de zaak betrokken waren, nu geen der inverdenkinggestelden de Zwitserse nationaliteit had; dat er in casu
geen wederkerigheid voorhanden was, nu de Belgische Staat in gelijkaardige gevallen niet tot rechtshulp zou overgaan, aangezien zij een voorbehoud heeft gemaakt bij
art. 5.2 E.V.R. van 20 april1959, waarbij werd gesteld: "Zolang het Europees Uitleveringsverdrag niet door Belgie zal zijn bekrachtigd, zullen ambtelijke opdrachten slechts worden uitgevoerd wanneer zij betrekking hebben op feiten die volgens de
Belgische wetgeving aanleiding kunnen geven tot uitlevering"; dat op het moment van
de rogatoire commissie het Europees uitleveringsverdrag nog niet in werking was getreden in Belgie; (dat ook nadien dezelfde regel geldt voor zover het dwangmaatregelen betreft zoals een beslag); dat volgens art. 1, § 2 van de Uitleveringswet van 15
maart 1874 uitlevering slechts mogelijk is m.b.t. feiten "welke luidens de Belgische
en de buitenlandse wet strafbaar zijn met een vrijheidsstraf waarvan de maximumduur groter is dan een jaar"; dat, zoals gesteld in de vorige onderdelen, de betrokken feiten in Zwitserland niet meer strafbaar zijn, laat staan met gevangenisstraffen, zodat het (hof van beroep), door niet te onderzoeken of in Zwitserland een
wederkerigheid van rechtshulp van gelijkaardige feiten werd vereist, en louter uitgaand van de veronderstelling dat dit niet zo was, en zo niet te onderzoeken of de ge-
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leverde rechtshulp voldeed aan de vereisten van de Zwitserse wet, art. 8 EIMP en het
adagium "locus regit actum", alsook art. 131 en 235 his Sv. heeft geschonden;
terwijl, zesde onderdeel, nu het vaststaat dat de rechtsgeldigheid van de uitvoering van de rogatoire commissie dient getoetst te worden aan de Zwitserse wetgeving en de betrokken handelingen van eisers - voor zover als bewezen - als fiscale misdrijven dienden te worden beschouwd, er geen geldige rechtshulp kon worden
geleverd op grond van art. 3.3 van de "Loi federale sur l'entraide internationale en matiere penale" (EIMP) van 20 maart 1981; dat volgens deze bepaling een verzoek tot
rechtshulp onontvankelijk is, indien het verzoek een handeling betreft die ertoe strekt
om de fiscale inkomsten te verminderen of in strijd is met de monetaire, commerciiile of economische politiek van het aanzoekende land; dat aan eisers wordt verweten de economische contingentering t.a.v. Pakistan, met name het overtreden van het
invoerquotum van linnen uit dit land door het - beweerdelijk- gebruik van valse
stukken, te hebben overtreden, zodat de vervolging van de betrokken handelingen zeker kaderen in een economische politiek; dat Zwitserland rechtshulp uitsluit, indien de buitenlandse procedure een inbreuk betreft op protectionistische maatregelen of op duidelijke monopolierechten, voor zover deze een duidelijke economische
politiek inhouden; dat maatregelen binnen de Europese Gemeenschap m.b.t. economische contingentering duidelijk protectionistische maatregelen uitmaken, waaromtrent dus geen rechtshulp kan worden toegestaan; dat dit dan ook het geval is voor
een verzoek tot rechtshulp m.b.t. misdrijven, die ertoe hebben gestrekt om dergelijke maatregelen- beweerdelijk- te omzeilen; dat de handelingen, die aan eisers worden ten laste gelegd er in elk geval toe strekken om de fiscale inkomsten van
de Belgische Staat te verminderen; dat het (hofvan beroep) vooreerst niet heeft geantwoord op deze argumentatie, nochtans voorgehouden door eisers in hun beroepsconclusie dd. 19.10.2000, zodat zij haar arrest niet rechtsgeldig heeft gemotiveerd; dat
(motivering) immers noodzakelijk is, gezien het tegensprekelijk de bat dat wordt georganiseerd in het kader van art. 235bis Sv., zodat het (hofvan beroep) in elk geval
art. 149 van de Grondwet en het recht op tegenspraak heeft geschonden; dat het (hof
van beroep) minstens art. 8 EIMP heeft geschonden, alsook het adagium "locus regit actum.", en art. 131 en 235bis Sv. , door te aanvaarden dat de rogatoire commissie rechtsgeldig was uitgevoerd :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de appelrechters niet zeggen dat niet moet worden onderzocht of de onderzoeksdaden die ter uitvoering van een ambtelijke opdracht in het buitenland zijn gesteld, overeenkomstig de procedureregels van
de aangezochte Staat werden verricht;
Dat het onderdeel berust op een onjuiste lezing van het arrest, mitsdien
feitelijke grondslag mist;
Wat de overige onderdelen betreft :
Overwegende dat in de regel de rechter in het kader van de bewijsvoering de regelmatigheid van de in het buitenland uitgevoerde onderzoeksdaden overeenkomstig de procedureregels van de aangezochte Staat moet onderzoeken; dat die regel niet toepasselijk is op het onderzoek, door de
aangezochte Staat, van de ontvankelijkheid van een verzoek tot rechtshulp;
Dat immers uitsluitend die Staat, krachtens zijn staatssoevereiniteit en
overeenkomstig artikel3.1 van het Europese Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken, beslist of aan de eventuele voorwaarde van
strafbaarstelling, bepaald met toepassing van artikel 5.1 van het verdrag,
volgens zijn nationale recht is voldaan, en of de ambtelijke opdracht op zijn
grondgebied mag worden uitgevoerd; dat de Belgische rechter alleen nagaat of die toelating op regelmatige wijze is verleend zonder op zijn beurt die
toelating aan het recht van de aangezochte Staat inzonderheid inzake wettelijke strafbaarstelling te kunnen toetsen;
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Overwegende dat de Belgische rechter daarenboven moet waken op de naleving van het voorbehoud dat de aangezochte Staat op grond van de artikelen 2 en 23.1 van het verdrag bij de overdracht van de bewijselementen
formuleert;
Dat evenwel de in de artikelen 1.1 en 5.1.a van het verdrag vervatte voorwaarde van dubbele strafbaarstelling niet inhoudt dat deze strafbaarheid in
de verzoekende Staat en in de aangezochte Staat dezelfde moet zijn;
Dat wanneer de Belgische rechter onder meer de aard van de telastleggingen, die als voorwaarde tot de aanwending van het overgedragen bewijsmateriaal is bepaald, moet onderzoeken, dit geschiedt overeenkomstig het
interne recht zonder verder onderzoek naar de strafbaarheid volgens het recht
van de aangezochte Staat;
Dat het eerste punt van het tweede onderdeel dat aanvoert dat de vraag
of de feiten waarvoor rechtshulp werd gevraagd wel degelijk van fiscale aard
waren, dient beoordeeld te worden volgens de regels van het Zwitsers recht,
faalt naar recht;
Overwegende dat de overige grieven geheel afgeleid zijn uit de hiervoor vergeefs, aangevoerde onwettigheid;
Dat de grieven 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;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de overige beslissingen van
het bestreden arrest :
Overwegende dat de beslissingen geen eindbeslissingen zijn, noch uitspraak doen inzake bevoegdheid, noch met toepassing van artikel 135 en
235bis Wetboek van Strafvordering, noch over het beginsel van aansprakelijkheid inzake de burgerlijke rechtsvordering;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt de eisers in de
kosten.
5 juni 2001 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Farrier, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. L. Gheysens, Kortrijk.
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2e KAMER- 5 juni 2001
1o RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- VONNISGERECHT
EERLIJK PROCES VERKLARINGEN ONDER EDE AFGELEGD DOOR GEWEZEN
MEDEBEKLAAGDEN OF ANDERE PERSONEN DIE VOOR DEZELFDE FElTEN WERDEN VEROORDEELD - MOGELIJKHEID TOT TEGENSPRAAK- TOEPASSING.

2° RECHTEN VAN DE MENS -

VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - ARTIKEL 6 - ARTIKEL 6.1- EERLIJK PROCES- VERKLARINGEN ONDER EDE AFGELEGD DOOR GEWEZEN MEDE-
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BEKLAAGDEN OF ANDERE PERSONEN DIE VOOR DEZELFDE FElTEN WERDEN VEROORDEELDMOGELIJKHEID TOT TEGENSPRAAK- 'IDEPASSING.

oen zo

1

Bij de beoordeling of een zaak eerlijk is behandeld in de zin van artikel 6, lid
1, E. V.R.M. moet worden nagegaan of de zaak in haar geheel op een eerlijke wijze is
behandeld; uit de omstandigheid dat de beklaagde onder meer is veroordeeld op grand
van verklaringen onder eed van gewezen medebeklaagden of andere personen die voor
dezelfde feiten reeds waren veroordeeld, kan op zich niet worden afgeleid dat deze
beklaagde tegen wie de aldus verkregen verklaringen worden aangewend, geen recht
heeft gehad op een eerlijk proces of dat zijn recht van verdediging is miskend, wanneer blijkt dat hij voor het vonnisgerecht de mogelijkheid heeft gehad om vrij tegenspraak te voeren omtrent de geloofwaardigheid van deze verklaringen en de twijfel eraan te doen gelden (1). (Art.6.1. E.V.R.M.)
(G... )

ARREST

(A.R. P.Ol.0556.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 7 maart 2001 door het Hof
van Beroep te Antwerpen gewezen;
Gelet op de memorie die aan dit arrest is gehecht en daarvan deel uitmaakt;
Over het derde middel :
Overwegende dat bij de beoordeling of een zaak eerlijk is behandeld in de
zin van artikel 6, lid 1, E.V.R.M. moet worden nagegaan of de zaak in haar
geheel op een eerlijke wijze is behandeld;
Overwegende dat uit de omstandigheid dat de beklaagde onder meer is veroordeeld op grond van verklaringen onder eed van gewezen medebeklaagden
of andere personen die voor dezelfde feiten reeds waren veroordeeld, op zich
niet kan worden afgeleid dat deze beklaagde tegen wie de aldus verkregen
verklaringen worden aangewend, geen recht heeft gehad op een eerlijk proces of dat zijn recht van verdediging is miskend wanneer blijkt dat hij voor
het vonnisgerecht de mogelijkheid heeft gehad om vrij tegenspraak te voeren omtrent de geloofwaardigheid van deze verklaringen en de twijfel eraan te doen gelden;
Dat het middel niet aanvoert dat eiser geen gelegenheid heeft gehad om
onder meer deze verklaringen tegen te spreken;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
5 juni 2001 - ze kamer- Voorzitter : de h. Farrier, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. B. Spriet, Turnhout.
(1) Zie Cass., 23 jan. 1991, A.R. 8732, nr. 274; 11 maart 1992, A.R. 9477, nr. 362; 1 feb. 1995,
A.R. P.94.1545.F, nr. 62; 1 okt. 1997, A.R. P.97.0555.F, nr. 379; 16 juni 1999, A.R. P.98.0738.F, nr.
362.
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2" KAMER - 6 juni 2001
1 o CASSATIE- VERNIETIGING. OMVANG- STRAFZAKEN- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- BEKLAAGDE- BURGERLIJKE PARTIJ- MEDEBEKLAAGDE- VERNIETIGING VAN DE EINDBESLISSING OP EEN VAN DE RECHTSVORDERINGEN -ANDERE RECHTSVORDERING- GEEN EINDBESLISSING- BEGINSEL VAN DE AANSPRAKELIJKHEID - EINDBESLISSING- OMVANG VAN DE
SCHADE- VERNIETIGING- VOORWAARDEN.

2° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN- BELANG- BURGERLIJKE

RECHTSVORDERING- VERSCHEIDENE DADERS - VOLLEDIGE VERGOEDINGSPLICHT- GEVOLG.

3° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- HERSTELPLICHT- VERSCHEIDENE DADERS. HOOFDELIJKHEID - VERSCHEIDENE DADERS - VOLLEDIGE HERSTELPLICHT.

1o Vernietiging, op het cassatieberoep van eiser, beklaagde en burgerlijke partij, van de

eindbeslissing over zijn rechtsvordering als burgerlijke partij tegen een andere beklaagde, brengt vernietiging mee van de eindbeslissing over het beginsel van aansprakelijkheid en van de niet definitieve beslissing over de omvang van de schade,
die gewezen zijn op de rechtsvordering die tegen hem in zijn hoedanigheid van beklaagde is ingesteld door een andere burgerlijke party~ wanneer die beslissingen steunen op dezelfde onwettigheid, oak al is het cassatieberoep tegen de niet definitieve beslissing thans niet ontvankelijk en heeft eiser bijgevolg van het ertegen ingestelde
cassatieberoep afstand gedaan zonder erin te berusten (1).

2° Het door de beklaagde aangevoerde cassatiemiddel tot staving van zijn cassatieberoep dat gericht is tegen de beslissing over de tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering, is niet ontvankelijk wegens gemis aan belang, wanneer het kritiek oefent op
het feit dat alleen hij aansprakelijk is gesteld voor het ongeval en de schadelijke gevolgen ervan, aangezien hi}, oak al was hij slechts medeaansprakelijk, niettemin gehouden zou zijn tot volledige vergoeding van de door de burgerlijke partij geleden schade (2).
3° Wie door zijn {out schade heeft berokkend aan een slachtoffer dat zelf geen {out heeft
begaan, is gehouden tot volledige vergoeding, oak al werd die schade mede door een
derde veroorzaakt (3). (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
(L ... T. S ... E.A.l
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.Ol.0391.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 5 februari 2001 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Neufchateau;
I. Op de voorziening van eiser, beklaagde :
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de tegen hem
ingestelde strafvordering :

(1) Zie Cass., 6 sept. 2000, A.R. P.00.0539.F, nr. 445.
(2) Zie Cass., 7 dec. 1999, A.R. P.98.0076.N, nr. 665.
(3) Zie noot 2.
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B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de door verweerder J.S. tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering :
Overwegende dat eiser afstand doet van zijn voorziening, in zoverre zij gericht is tegen de beslissing over de omvang van de schade;
Overwegende dat, niettegenstaande die gedeeltelijke afstand die niet geldt
als berusting, de hierna uit te spreken vernietiging van de beslissing over
de door eiser tegen verweerder ingestelde burgerlijke rechtsvordering de vernietiging in de hierna omschreven omvang meebrengt van de eindbeslissing over het beginsel van de aansprakelijkheid en van de niet definitieve beslissing over de omvang van de schade, die gewezen zijn op de door verweerder
tegen hem ingestelde rechtsvordering en op dezelfde onwettigheid steunen, ook al is het cassatieberoep tegen de niet definitieve beslissing thans
niet ontvankelijk;
C. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen over de door
verweerster, de B.V.B.A. S., tegen eiser ingestelde burgerlijke rechtsvordering, met name :
1. die welke uitspraak doet over het beginsel van de aansprakelijkheid :
Over beide middelen samen :
Overwegende dat eiser geen belang heeft om tegen verweerster grieven aan
te voeren waarin hij kritiek oefent op het feit dat aileen hij voor het ongeval en de schadelijke gevolgen ervan aansprakelijk is gesteld, aangezien hij,
ook al was hij slechts medeaansprakelijk, niettemin gehouden zou zijn tot
volledige vergoeding van de door de burgerlijke partij geleden schade;
Overwegende dat de middelen, die tegen de voormelde beslissing zijn gericht, niet ontvankelijk zijn;
2. die welke over de omvang van de schade uitspraak doet :
Overwegende dat eiser afstand doet van zijn voorziening;
D. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing over de door
verweerster Waals Gewest tegen eiser ingestelde burgerlijke rechtsvordering:
Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert;
II. Over de voorziening van eiser, burgerlijke partij :
Over het tweede middel :
Overwegende dat het bestreden vonnis, door geen enkele overweging, antwoordt op eisers appelconclusie waarin hij de aansprakelijkheid van verweerder voor het ongeval en de schadelijke gevolgen ervan wou aantonen op
grond van "de overdreven snelheid waarmee (eiser) beslist reed";
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, verleent akte van de afstand van de voorziening, in zoverre zij gericht is tegen de beslissing die, op de door eiser tegen verweerster, de B.V.B.A. S., ingestelde burgerlijke rechtsvordering, uitspraak
doet over de omvang van de schade; vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het uitspraak doet over de door eiser tegen verweerder J.S. en de door
laatstgenoemde tegen eiser ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen, behalve in zoverre het beslist dat eiser een fout heeft begaan waarvoor hij aansprakelijk dient te worden gesteld; verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt eiser in twee derde van de
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kosten van zijn voorziening en verweerder J.S. in het overige derde; verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Aarlen, zitting houdende in hoger beroep.
6 juni 2001- 2e kamer- Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Fischer - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. De Bruyn.

Nr. 338
2e

KAMER -

6 juni 2001

1o CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKE·
NING- STRAFVORDERING- VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING)- RAADKAMER- 'IERMIJN VOOR INZAGE VAN HET DOSSIER- VERLENGING- WEIGERING- KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING- NIET ONTVANKELIJK HOGER BEROEP.

2° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN- RAADKAMER- 'IERMIJN VOOR INZAGE VAN HET DOS·
SIER- VERLENGING- WE!GERING- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- NIET ONT·
VANKELIJK HOGER BEROEP- CASSATIEBEROEP- ONTVANKELIJKHEID.

1o en 2° Het cassatieberoep van de verdachte is niet ontvankelijk, wanneer het v66r de
eindbeslissing ingesteld wordt tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling die zijn hager beroep niet ontvankelijk verklaart tegen de beschikking van
de raadkamer, waarbij zijn vordering tot verlenging van de bij art. 127, derde en vijfde
lid, Sv., bepaalde termijn voor inzage van het dossier ongegrond was verklaard, aangezien dat arrest geen eindbeslissing is in de zin van art. 416, eerste lid, Sv., en noch
over een geschil inzake bevoegdheid, noch met toepassing van de artt. 135 en 235bis
van dat wetboek, noch over het beginsel van aansprakelijkheid uitspraak doet (1). (Artt.
127, derde en vijfde lid, 135, 235bis en 416 Sv.)
(D ... )

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.Ol.0690.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 13 april2001 onder het
nummer 738 gewezen door de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof
van Beroep te Luik;
Overwegende dat het arrest het hoger beroep niet ontvankelijk verklaart dat eiser heeft ingesteld tegen de beschikking van 22 maart 2001 van
de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik, waarbij zijn vordering tot verlenging van de in artikel127, derde en vijfde lid, van het Wethoek van Strafvordering bepaalde termijn, niet gegrond was verklaard;
Dat een dergelijke beslissing geen eindbeslissing is in de zin van artikel
416 van dat wetboek en noch over een geschil inzake bevoegdheid, noch met
(1) Zie Cass., 16 feb. 1999, A.R. P.99.0015.N, nr. 89; 30 mei 2000, A.R. P.00.04 78.N, 13 juni 2000,
A.R. P.00.0547.N, nrs. 331 en 361.
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toepassing van de artikelen 135 en 235bis van dat wetboek, noch over het
beginsel van aansprakelijkheid uitspraak doet;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
6 juni 2001 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Fischer - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaatgeneraal.

Nr. 339
2e

KAMER-

6 juni 2001

WRAKING- STRAFZAKEN- RECHTSPLEGING.

De vordering tot wraking moet worden ingesteld bij een akte die neergelegd wordt ter
griffie van het rechtscollege waarbij de zaak aanhangig is gemaakt en niet ter griffie van het rechtscollege dat van de zaak moet kennisnemen (1). (Art. 835 Ger.W.)
(B ... )

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.Ol.082l.F)

HET HOF;- Gelet op het verzoekschrift tot wraking, op 31 mei 2001 neergelegd op de griffie van het Hof van Cassatie, waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht;
Overwegende dat, krachtens artikel 835 van het Gerechtelijk Wetboek, de
vordering tot wraking moet worden ingesteld bij een akte die neergelegd wordt
ter griffie van het rechtscollege waarbij de zaak aanhangig is gemaakt;
Dat de vordering tot wraking, die neergelegd is op de griffie van het rechtscollege dat van de zaak moet kennisnemen, niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt het verzoekschrift; wijst, op verzoek van de griffier, gerechtsdeurwaarder Pierre Crabbe, Generaal Wahislaan 20, te Schaerbeek aan, om het arrest binnen de vierentwintig uur aan verzoeker te betekenen; veroordeelt eiser in de kosten.
6 juni 2001 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Fettweis - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaatgeneraal.
(1) Zie Cass., 3 nov. 1982, A.R. 2603, nr. 148; 24 april1984, A.R. 8686, nr. 489; 11 juni 1998, A.R.
C.98.0235.N, nr. 305.
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1 o HUWELIJK- PERSOON EN GOEDEREN VAN DE ECHTGENOTEN EN VAN DE KINDERENDRINGENDE EN VOORLOPIGE MAATREGELEN - ONBEPERKT IN DE TIJD - DRAAGWIJDTE.

2° LEVENSONDERHOUD- FEITELIJKE SCHEIDING- PERSOON EN GOEDEREN VAN DE
ECHTGENOTEN EN VAN DE KINDEREN- DRINGENDE EN VOORLOPIGE MAATREGELEN- UITKERING TOT LEVENSONDERHOUD- TOEKENNING- VOORWAARDEN.

1 o De appelrechters die beslissen de op art. 223, tweede lid, B. W. gegronde voorlo-

pige maatregelen niet in tijd te beperken, verantwoorden die beslissing naar recht wanneer zij de gewone omgang van de partijen gedurende hun scheiding hebben willen regelen maar niet op een definitieve wijze (1). (Art. 223, tweede lid, B.W.)

2° De appelrechters die beslissen als voorlopige en dringende maatregel een onderhoudsuitkering toe te kennen voor de duur van de feitelijke scheiding die zij regelen, verantwoorden hun beslissing naar recht wanneer zij, zonder na te gaan of de echtgenoot die de onderhoudsuitkering vordert behoeftig is, zich ertoe beperken de
onderscheiden toestand van de partijen te vergelijken om het bedrag vast te stellen
van die uitkering waarvan niet wordt betwist dat zij verschuldigd is (2).
(D ... T.F... )

ARREST

(vertaling)

(A.R. C.99.0260.F)

HET HOF; - Gelet op de bestreden vonnissen, op 28 februari 1995 en 30
juni 1998 in hager beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste aanleg te
Brussel;
Over het middel: schending van de artikelen 149 van de Grondwet, 213, 221, 223,
1349 en 1353 van het burgerlijk Wetboek, alsook miskenning van het algemeen rechtsbeginsel, "beschikkingsbeginsel" genaamd,
doordat het bestreden vonnis van 28 februari 1995 het hoger beroep van verweerster ontvankelijk en gegrond verklaart, in zoverre het betrekking had op de duur
van de door de vrederechter te Ukkel bij vonnis van 24 februari 1993 bevolen maatregelen, dat vonnis teniet doet maar alleen in zoverre het de duur van de bevolen maatregelen had beperkt tot zes maanden, zegt dat de maatregelen in het kader van de toepassing van artikel 223 van het Burgerlijk Wetboek worden getroffen voor een
onbepaalde duur en de heropening van het debat beveelt, teneinde de partijen de gelegenheid te geven conclusies te nemen en te pleiten over het bedrag van de door eiser aan verweerster verschuldigde onderhoudsuitkering, op grond "dat het hoofdberoep van (verweerster) alsook haar incidenteel hoger beroep (... ) zowel betrekking hebben
op de (haar) toegekende bedragen als op de duur van de (beroepen) eerste beslissing; dat (verweerster) hierbij vordert dat de maatregelen van onbepaalde duur zouden zijn; dat (eiser) dat tweede incidenteel hoger beroep (over de onbepaalde duur van
(1) Over de draagwijdte van de feitelijke scheiding die door de rechter wordt geregeld en over
de toekenning van een onderhoudsuitkering als dringende en voorlopige maatregel in een door de
rechter geregelde feitelijke scheiding, zie Cass., 30 nov. 1995, A.R. C.93.0090.N, nr. 518.
(2) Zie noot 1.
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de maatregelen) niet ontvankelijk acht en daartoe aanvoert dat de krachtens artikel 223 van het Burgerlijk Wetboek getroffen maatregelen niet tot gevolg kunnen hebben dat de kantonrechter (een) feitelijke scheiding definitiefregelt; (... ) dat het standpunt (van eiser) in verband met de duur van de in het raam van artikel 223 van het
Burgerlijk Wetboek bevolen voorlopige maatregelen niet kan worden aangenomen; dat
het immers indruist tegen de huidige vaste rechtspraak; dat immers thans als algemene regel wordt aangenomen dat het begrip voorlopige maatregel niet samenvalt met
het begrip maatregel van bepaalde duur, aangezien de 'voorlopige' maatregelen, zelfs
als ze voor een onbepaalde tijd worden bevolen, altijd voor herziening vatbaar zijn op
grond van nieuwe gegevens; dat de kantonrechter of de appelrechter, als hij maatregelen voor een onbepaalde duur beveelt, dus geen blijvende feitelijke scheiding bewerkt; te dezen dus blijkt dat het incidenteel hoger beroep ontvankelijk is; (... ) dat uit
de huidige stand van het debat dat de partijen in persoon hebben bijgewoond blijkt
dat het einde van hun scheiding, ofwel een verzoening ofwel een poging tot verzoening, op middeilange termijn, of meer bepaald binnen afzienbare tijd, niet kan worden uitgesloten en evenmin in het vooruitzicht kan worden gesteld; dat de partijen er
derhalve bij belang hebben dat hun regelmatige omgang voor een onbepaalde tijd wordt
vastgesteld (onder voorbehoud van nieuwe gegevens die de insteiling van een nieuwe
vordering tot wijziging verantwoorden); dat, derhalve, het incidenteel hoger beroep van
(verweerster), dat ertoe strekt de krachtens artikel 223 van het Burgerlijk Wetboek
bevolen voorlopige maatregelen te doen vaststeilen voor een onbepaalde tijd, reeds nu
gegrond dient te worden verklaard; ( ... ) dat, derhalve, de vraag wie schuld heeft aan
de scheiding of aan het voortduren ervan, van alle belang blijkt te zijn ontbloot; (... )
dater geen grond bestaat tot toepassing van artikel 223, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek; (... ) dat het voortduren van die scheiding eveneens aan beide echtgenoten te wijten is, aangezien geen van beiden een hervatting van het samenleven gewenst of aanvaard heeft nadat het vonnis van 24 februari 1993 had opgehouden
gevolgen te hebben; dat er derhalve aileen dient te worden vastgesteld dat de verstandhouding tussen de echtgenoten ernstig verstoord is; dat ten slotte erop dient te
worden gewezen dat hun verstandhouding niet noodzakelijk voor altijd verstoord is,
aangezien de door (eiser) gesloten huurovereenkomst een clausule bevatte die hem het
recht gaf die huur binnen een betrekkelijk korte termijn op te zeggen"; dat het bestreden vonnis van 30 juni 1998 het beroepen vonnis van 24 februari 1993 bevestigt, behalve in zoverre het de door eiser verschuldigde onderheidsuitkering had vastgesteld op 80.000 BEF per maand en had gezegd dat voomoemd bedrag vanaf 1 februari
1993 op 90.000 BEF zou worden gebracht, op grand met name dat eiser "een rustpensioen geniet dat in 1993 98.057 BEF bedroeg; dat voomoemd bedrag in 1995 tot
101.295 BEF, in 1996 tot 103.075 BEF en in 1998 tot 104.646 BEF werd verhoogd; dat
hij sedert september 1991 bepaalde wetenschappelijke en academische werkzaamheden voortzet aan de Vrije Universiteit Brussel en uit dien hoofde uitgaven en kosten voor buitenlandse reizen terugbetaald krijgt; dat hij onder de dekmantel van een
B.V.B.A. Centre d'expertises professeur D., die in 1985 was gesticht en waarin hij samen met zijn echtgenote vennoot is, klinische deskundigenonderzoeken verricht; dat
die vennootschap na de scheiding haar activiteiten verminderde, maar dat (verweerster) zich tegen de vereffening ervan kantte; dat (eiser) toen in 1994 een B.V.B.A.
Neureval heeft opgericht waarvan het kapitaal van 750.000 BEF door hem aileen verstrekt en gestort werd met de opbrengst van zijn effectenportefeuille; dat het onaannemelijk is dat hij geen enkele winst zou halen uit zijn activiteiten in die B.V.B.A. die
hetzelfde doel heeft als de B.V.B.A. Centre d'expertises professeur D.;( ... ) dat de eerste rechter op goede gronden heeft beslist dat (eiser) onrechtstreeks inkomsten haalde
uit de voordelen in natura en de kostenaftrek die hij ook thans nog geniet; dat (eiser) bovendien eigenaar is van drie panden waarvan de gemiddelde huuropbrengsten
kunnen worden geraamd op 120.000 BEF per maand waarvan de helft moet worden afgetrokken voor belastingen, herstellingskosten en gerechtskosten, of 60.000 BEF
per maand; dat hij inkomsten haalt uit een omvangrijke effectenportefeuille waarvan het bedrag in 1992 in totaal 5.418.890 frank bedroeg; dat zijn portefeuille, belegd tegen 8 pet., hem maandelijks een interest van om en bij de 36.000 BEF oplevert; dat hij niet bewijst dat hij niet meer dan 2.000.000 BEF belegd heeft in sicavs;
(... ) dat uit de aanslagbiljetten blijkt dat het belastbaar netto-inkomen van (eiser) onophoudelijk stijgt : - aanslagjaar 1994, inkomsten 1993 : 1.833.962 BEF, dat is 150.000
BEF per maand;- aanslagjaar 1995, inkomsten 1994: 2.828.990 BEF of220.000 BEF
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per maand;- aanslagjaar 1996, inkomsten 1995: 2.795.020 BEF of 230.000 BEF per
maand;- aanslagjaar 1997, inkomsten 1996: 3.106.675 BEF of 260.000 BEF per
maand, het rustpensioen en de onroerende inkomsten meegerekend, maar niet de
beroepsactiviteiten in de B.V.B.A. Neureval en niet de inkomsten uit de effectenportefeuille; ( ... ) dat de totale maandelijkse netto-inkomsten van (eiser) na belasting derhalve op minimum 220.000 BEF kunnen worden geraamd, de voordelen in natura niet meegerekend ( ... ); dat, gelet op de totale inkomsten en lasten van beide
partijen, zoals hierboven uiteengezet, het bedrag van de onderhoudsuitkering, dat de
eerste rechter heeft vastgesteld in het kader van de toepassing van artikel 223 van
het Burgerlijk Wetboek (vonnis van 24 februari 1993) moet worden vastgesteld op het
bedrag van 90.000 frank per maand; dat voornoemd maandbedrag verschuldigd is vanaf
1 februari 1993; dat ( ... ) gelet op het feit dat de bevolen maatregelen voorlopig zijn,
de bijdrage niet diende te worden gei:ndexeerd",

terwijl, eerste onderdeel, de rechter, wanneer hij de plicht tot samenwonen van
de echtgenoten voorlopig opschort, krachtens artikel 223, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, tevens bij wijze van dringende en voorlopige maatregelen die met
die scheiding gepaard gaan, een onderhoudsuitkering of een machtiging tot het ontvangen van het loon kan toekennen, zonder dat hij zich dient uit te spreken over
de vraag wie van de echtgenoten schuld heeft aan de feitelijke scheiding; die maatregelen evenwel niet tot gevolg kunnen hebben dat de feitelijke scheiding van de
echtgenoten definitief geregeld wordt; het bestreden vonnis van 28 februari 1995
te dezen beslist dat de maatregelen die zijn bevolen of (door het daaropvolgend vonnis van 30 juni 1998) zullen worden bevolen in het kader van artikel 223 van het
Burgerlijk Wetboek, niet beperkt zijn tot zes maanden, zoals de vrederechter had
beslist, maar dat die maatregelen voor een onbepaalde duur zullen worden bevolen; de appelrechters, op grond van die beslissing, de krachtens artikel 223 van het
Burgerlijk Wetboek door eiser aan verweerster verschuldigde bijdrage hebben vastgesteld op 90.000 BEF per maand; uit het feit alleen dat de rechter de door hem bevolen maatregelen niet in de tijd beperkt weliswaar niet noodzakelijkerwijs volgt
dat hij de feitelijke scheiding van de echtgenoten definitief regelt, maar de appelrechters, afgezien van het feit dat ze de aan verweerster ten laste van eiser toegekende bijdrage niet beperkt hebben in de tijd, de feitelijke scheiding van de echtgenoten niettemin in werkelijkheid wel degelijk geregeld hebben, waardoor ze de
hun bij artikel 223 van het Burgerlijk Wetboek toegekende bevoegdheid te buiten zijn gegaan; zij aldus in hun vonnissen van 1995 en 1998 (... ) die bijdrage hebben doen ingaan op 1 februari 1993; zij hebben vastgesteld dat een verzoening of
zelfs een poging tot verzoening niet te verwachten viel of in het vooruitzicht kon worden gesteld; zij weliswaar ten overvloede hebben verklaard dat de verstandhouding tussen de partijen niet noodzakelijk voor altijd verstoord is, aangezien eiser
de huur van het door hem bewoonde huis binnen een korte termijn kon opzeggen, maar zij erop hebben gewezen dat eiser blijkbaar bepaalde lasten van het dagelijks leven deelt met de vrouw met wie hij samenleeft; verweerster, wat dat betreft, niet zinnens was het samenleven te hervatten, te meer daar zij het overspel
van haar man (eiser) heeft doen vaststellen en die vaststelling trouwens neerlegde in haar dossier als stuk 8 van de inventaris die bij haar conclusie was gevoegd na het vonnis tot heropening van het debat; de appelrechters ten slotte uitdrukkelijk hebben vastgesteld dat hun beslissing tot voorwerp en tot doel had hun
regelmatige omgang voor een onbepaalde tijd te regelen; de term regelmatig in dat
verband veelbetekenend is, daar hij betekent "wat van blijvende aard is"; de bestreden vonnissen daarenboven niet nagaan of verweerster dringend geld nodig had;
de appelrechters integendeel hebben vastgesteld dat "(verweerster) gelden en waarden krijgt die geheel often dele afkomstig zijn van de in 1990 opengevallen nalatenschap van haar moeder en waaromtrent zij bijzonder discreet blijft; het veelbetekenend is dat zij in staat is aanzienlijke belastingtoeslagen in eenmaal te
betalen"; de appelrechters tevens erop hebben gewezen dat verweerster sedert de
scheiding in het ruime pand van de partijen woont en geen huur betaalt; het bestreden vonnis van 28 februari 1995 en het daaropvolgende bestreden vonnis van
30 juni 1998 de feitelijke scheiding van de partijen definitief regelen; zij aldus artikel 223 van het Burgerlijk Wetboek schenden en, in zoverre zij eiser veroordelen tot de betaling van een maandelijkse bij-drage van 90.000 BEF aan verweerster, niet alleen die wetsbepaling, maar ook de artikelen 213 en 221 van het
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Burgerlijk Wetboek schenden; de bestreden vonnissen bovendien, in zoverre ze nalaten als reden voor de toekenning van de onderhoudsuitkering aan te geven dat
de echtgenoot die ze vordert - te dezen verweerster - dringend geld nodig had,
daar de vonnissen geen enkele overweging wijden aan de verhouding tussen de behoeften van verweerster en haar inkomsten, derhalve hun beslissing om bij wijze
van dringende en voorlopige maatregel aan verweerster ten laste van eiser een maandelijkse onderhoudsbijdrage zonder beperking in detijd toe te kennen, niet naar recht
verantwoorden en aldus eveneens artikel 223 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 213 en 221 van dat wetboek schenden:

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat de rechter, wanneer hij de plicht tot samenwonen van
de echtgenoten voorlopig opschort, krachtens artikel 223, tweede lid, van het
Burgerlijk Wetboek, tevens bij wijze van dringende en voorlopige maatregelen die met die feitelijke scheiding gepaard gaan, voor de duur ervan een
onderhoudsuitkering of een machtiging tot het ontvangen van het loon kan
toekennen, zonder dat hij client na te gaan wie van de echtgenoten schuld
heeft aan de scheiding;
Dat die maatregelen evenwel geen definitieve regeling van de feitelijke
scheiding van de echtgenoten mogen inhouden;
Overwegende dat uit het loutere feit dat de rechter de door hem bevolen
maatregelen niet in de tijd beperkt niet noodzakelijk volgt dat de rechter de
feitelijke scheiding van de echtgenoten definitief regelt;
Overwegende dat het bestreden vonnis van 28 februari 1995 vaststelt dat
de appelrechters onder meer uitspraak dienden te doen over het hager beroep van de partijen tegen het vonnis van 24 februari 1993 waarbij de eerste rechter, krachtens artikel 223 van het Burgerlijk Wetboek, aan verweerster een onderhoudsuitkering had toegekend van 1 februari tot 30
september 1993;
Dat de bestreden vonnissen, door die onderhoudsuitkering te doen ingaan vanaf 1 februari 1993, alleen maar rekening houden met het bij de
appelrechters ingestelde hager beroep;
Overwegende dat het bestreden vonnis van 28 februari 1995 beslist "dat
het einde van (de) scheiding (van de partijen), ofwel een verzoening ofwel een
paging tot verzoening, op middellange termijn of, meer bepaald binnen afzienbare tijd, niet kan worden uitgesloten en evenmin in het vooruitzicht kan
worden gesteld; dat de partijen er derhalve belang bij hebben dat hun regelmatige omgang geregeld wordt voor een onbepaalde tijd (onder voorbehoud van nieuwe gegevens die het instellen van een nieuwe vordering tot wijziging verantwoorden)";
Dat voornoemd vonnis weliswaar vaststelt dat "geen (van de echtgenoten) de hervatting van het samenleven gewenst of aanvaard heeft nadat het
(beroepen) vonnis van 24 februari 1993 had opgehouden gevolgen te hebben", maar eraan toevoegt "dat (hun) verstandhouding niet noodzakelijk voor
altijd verstoord is, aangezien de door (eiser) gesloten huurovereenkomst een
clausule bevatte die hem het recht gaf die huur binnen een betrekkelijk korte
termijn op te zeggen";
Dat uit die vermeldingen volgt dat de appelrechters, nu zij in het bestreden vonnis van 28 februari 1995 beslissen de op grand van artikel 223, tweede
lid, van het Burgerlijk Wetboek, bevolen voorlopige maatregelen niet te beperken in de tijd, de gewone omgang van de partijen gedurende hun scheiding hebben willen regelen maar niet op een definitieve wijze;

1102

HOF VAN CASSATIE

Nr. 341

Overwegende dat het bestreden vonnis van 30 juni 1998, waaruit niet blijkt
dat verweerster, daar ze overspel had doen vaststellen, niet zinnens was het
samenleven te hervatten, daarentegen vaststelt "dat (eiser) (. .. ) blijkbaar (bepaalde lasten) deelt met de vrouw met wie hij samenleeft";
Dat voornoemde vaststelling, die de appelrechters hebben gedaan tot staving van hun raming van het bedrag van de onderhoudsuitkering tot betaling waarvan zij eiser in dat vonnis hebben veroordeeld, geen weerslag heeft
op de wettigheid van hun in het vorige bestreden vonnis vervatte beslissing waarbij die maatregel wordt bevolen voor een onbepaalde duur; dat zij
niet impliceert dat zij, door eiser tot die uitkering te veroordelen, de feitelijke scheiding van de echtgenoten definitief hebben geregeld;
Overwegende dat het onderdeel daarenboven aan de bestreden vonnissen verwijt dat ze niet vaststellen dat verweerster zo dringend geld nodig had
dat haar een onderhoudsuitkering moest worden toegekend en dat ze evenmin onderzoeken of dat het geval was;
Overwegende dat, enerzijds, onverminderd de verplichting van de rechter om op de conclusies te antwoorden, een schending van een wetsbepaling niet voortvloeit uit het loutere feit dat de rechter, die ze toepast, niet vaststelt dat alle voorwaarden voor de toepassing ervan verenigd zijn;
Dat, anderzijds, het bestreden vonnis van 30 juni 1998, dat als enig vonnis de bekritiseerde beslissing bevat, vaststelt "dat (eiser) vraagt dat zijn aanbod om een maandelijks bedrag van achttienduizend frank te betalen voldoende zou worden bevonden";
Dat de appelrechters derhalve, nu zij, om het bedrag vast te stellen van
een uitkering waarvan niet werd betwist dat die verschuldigd was, zich ertoe hebben beperkt de onderscheiden materiele toestand van de partijen te
vergelijken, hun beslissing naar recht hebben verantwoord;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
7 juni 2001- 16 kamer- Voorzitter: de h. Parmentier, waarnemend voorzitterVerslaggeuer : de h. Storck- Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaatgeneraal - Aduocaten : mrs. Butzler en Simont.
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De beslissing van de appelrechters dat de voorranghebbende bestuurder volledig aansprakelijk is voor het ongeval, is naar recht verantwoord wanneer zij op grand van
feitelijke omstandigheden die zij op onaantastbare wijze hebben beoordeeld, impliciet oordelen dat de voorrangplichtige bestuurder, door het rijgedrag van de voorranghebbende bestuurder, in zijn redelijke verwachtingen was bedrogen en dat deze voor
hem een niet te voorziene hindernis had gevormd (1).
(M ... E.A. T. C ... )

ARREST

(uertaling)

(A.R. C.99.0308.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 13 januari 1999 in hager beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dinant;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 149 van de Grondwet, 1382, 1383 van het Burgerlijk Wethoek, 12.3.1, inzonderheid tweede lid a), 12.4 en 12.5 van het koninklijk besluit van
1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer,
doordat het bestreden vonnis voor recht zegt dat eiser aileen en volledig aansprakelijk is voor zijn schade en de vordering van de eisers tegen verweerder verwerpt op
de volgende gronden : "in werkelijkheid lijdt het geen enkele twijfel dat de voorranggerechtigde bestuurder, oak al beweert hij zijn overdreven snelheid (150 lun/u) te hebben gematigd om de bocht naar recht te kunnen nemen- wat onontbeerlijk is, dadelijk daarop opnieuw zo hard is gaan rijden dat hij zeer snel aankwam bij de Golf van
verweerder die dadelijk stopte, zoals het zijn plicht was, zodra de bestuurder de Toyota
opmerkte, ... ; het is uiteraard verweerder die alles gezien heeft en de meest volledige en meest objectieve, correcte weergave heeft kunnen geven van de - extreem korte
- fasen van het ongeval : zo geeft hij toe zijn voertuig opnieuw in beweging te hebben gebracht om de rijbaan vrij te maken toen hij zag hoe de stuurloze Toyota hem
in valle vaart links achteraan dreigde aan te rijden; te dezen blijkt dat geen enkele
fout bewezen kan worden verklaard aan de zijde van de voorrangschuldige bestuurder, die haast onmiddellijk gestopt is zoals hij verplicht was, zodra hij het voorranggerechtigde voertuig opmerkte, en zich slechts opnieuw in beweging heeft gezet om
de rijstrook vrij te maken, wat eiser zelfbevestigt. Eiser had evenwel reeds de controle over zijn voertuig verloren en heeft slechts op het allerlaatste ogenblik geremd - wat erop wijst dat zijn snelheid totaal onaangepast was in de nabijheid van
een kruispunt dat als gevaarlijk bekend staat en als zodanig is gesignaleerd; indien
de voorranggerechtigde bestuurder met een aangepaste snelheid had gereden, had hij
zonder problemen kunnen voortrijden ondanks het feit dat de voorrangschuldige bestuurder stilstond op zijn rijstrook, zelfs op een meter van het kruispunt, aangezien
er niet wordt aangevoerd dat er uit de tegenovergestelde richting een voertuig aankwam dat hem had kunnen beletten ietwat naar het midden uit te wijken. Overigens staat het zo goed als vast dat verweerder, indien hij zijn voertuig niet opnieuw
in beweging had gebracht, zou zijn aangereden; het beroepen vonnis moet worden gewijzigd en eiser moet volledig aansprakelijk worden verklaard- daar geen enkele fout
is bewezen aan de zijde van verweerder",
terwijl, eerste onderdeel, de eisers in hun aanvullende appelconclusie omstandig betoogden dat verweerder zonder enige grand en zonder enig bewijs het argument naar
voren brengt dat eiser (verweerder) heeft opgemerkt op een afstand van ongeveer 50
meter, op het ogenblik dat laatstgenoemde het kruispunt began over te steken; uit de
verslagen van de verbalisanten immers blijkt dat de weg tussen het einde van de bocht
en het kruispunt over een afstand van ongeveer 120 meter kan worden overzien; het
(1) Cass., 13 mei 1992, A.R. 9693, nr. 473.
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feit dat eiser met zijn voertuig (... ) is uitgeweken voldoende aantoont dat hij het kruispunt dicht genaderd was toen hij verweerder het zag oversteken; het wel moet worden toegegeven dat het zicht wederkerig is en voor beide bestuurders bestaat; verweerder aldus niet aileen artikel12.3 van het Wegverkeersreglement overtreedt door
geen voorrang te verlenen, maar bovendien bij de aanvang van zijn maneuver het voertuig ziet naderen en, in plaats van te stoppen, het kruispunt verder oversteekt waardoor de voorranggerechtigde eiser een tweede maal werd verrast; zijn rijgedrag aldus niet beantwoordde aan de gewettigde verwachtingen van de voorranggerechtigde
bestuurder die, toen hij het voertuig van de voorrangsplichtige bestuurder ziet stoppen, tot zijn ontzetting vaststelt dat de voorrangsplichtige bestuurder zijn maneuver herbegint; dat reeds werd beslist: (cfr. Politie Antwerpen, derde kamer, 28 januari 1996, Tijdschrift voor Verkeersrecht 1997, blz. 313: de voorrang wordt bepaald
op het ogenblik waarop de tot voorrang verplichte bestuurder het kruispunt of de hoofdweg bereikt, en niet op het ogenblik of op de plaats van de aanrijding. Voorrang geven betekent : de absolute vrije doorgang geven aan wie voorrang heeft, wat impliceert dat de voorrangsplichtige moet kunnen schatten op welke afstand en aan welke
snelheid de voorranghebbende bestuurder is en rijdt); eiser aldus en terecht, in navolging van de eerste rechter, betoogt dat verweerder de voile en voiledige aansprakelijkheid draagt voor het ongeval op de volgende gronden : - er wordt aangenomen dat (eiser) met de toegestane snelheid van 90 kin/u rijdt; overigens is het maar
al te evident dat (eiser), indien hij met een snelheid van 150 kin/u zou hebben gereden, weinig kans zou hebben gehad om het er heelhuids van af te brengen, daar zijn
voertuig tot stilstand kwam tegen een muur, - verweerder had moeten letten op de
knipperlichten en op de verkeersborden B5 die hem waarschuwden dat hij als voorrangsplichtige bestuurder bijzonder voorzichtig moest zijn op het kruispunt, - op het
kruispunt aangekomen, begint verweerder het over te steken en op het ogenblik dat
hij eiser op een afstand van ten minste 50 meter ziet aankomen, stopt hij en steekt
vervolgens het kruispunt verder over waardoor hij geen uitweg laat voor de voorranggerechtigde eiser; eiser in die omstandigheden geen enkele schuld treft; de mislukking van zijn uitwijkmaneuver meer in het bijzonder uitsluitend te wijten is aan de
fout van verweerder, die de voorrangsregels van het Wegverkeersreglement kennelijk overtreden heeft; de eisers aldus aan de hand van controleerbare objectieve gegevens- onder meer 1. het wederkerig zicht dat voor beide bestuurders bestaat, 2.
de wijze waarop verweerder gereden heeft (hij is de RW 40 beginnen over te steken,
is gestopt en het kruispunt verder opgereden) en 3. het feit dat de knipperlichten en
de verkeersborden B5 de tot voorrang verplichte verweerder waarschuwden dat op het
kruispunt bijzondere voorzichtigheid geboden was - hebben uitgelegd waarom aileen verweerder aansprakelijk was, daar de voorranggerechtigde eiser door verweerder zelf in zijn gewettigde verwachtingen werd bedrogen; het bestreden vonnis zich
in hoofdzaak ertoe beperkt de snelheid van verweerder te onderzoeken en deze onaangepast noemt, zonder op dat precieze en omstandige verweer van de eisers te antwoorden; het bestreden vonnis dus niet regelmatig met redenen is omkleed (scherrding van artikel 149 van de Grondwet);

tweede onderdeel, de bij artikel12.3.1 van het Wegverkeersreglement opgelegde verplichting om voorrang te verlenen een algemene strekking heeft en los staat van de
wijze waarop de voorranggerechtigde bestuurder rijdt, voor zover de nadering van laatstgenoemde kan worden voorzien; de nadering van een voorranggerechtigde bestuurder aldus niet kan worden voorzien in het geval onder meer dat die bestuurder een
fout begaat waardoor de tot voorrang verplichte bestuurder in zijn normale en/of redelijke verwachtingen kan worden bedrogen; de rechter derhalve de voorrangsplichtige bestuurder aileen van alle aansprakelijkheid kan ontslaan als hij vaststelt dat het
voertuig van de voorranggerechtigde bestuurder voor de voorrangsplichtige een niet
te voorziene hindernis vormde of, in andere woorden, dat de voorranggerechtigde een
fout heeft begaan waardoor de voorrangsplichtige in zijn normale en/of redelijke verwachtingen werd bedrogen; de appelrechters te dezen weliswaar, na te hebben bevestigd dat verweerder op het litigieuze kruispunt voorrang verschuldigd was weliswaar hebben beslist dat de voorranggerechtigde eiser een fout had begaan door vlakbij
een kruispunt, dat als gevaarlijk bekendstaat en als zodanig is gesignaleerd, met een
onaangepaste snelheid te rijden, maar nergens hebben vastgesteld dat die fout van
eiser van dien aard was dat verweerder erdoor in zijn normale en/of redelijke verwachtingen kon worden bedrogen, zodat laatstgenoemde als tot voorrang verplichte
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bestuurder geconfronteerd werd met een niet te voorziene hindernis; de appelrechters wat dat betreft- zonder zulks vast te stellen - eiser niet wettig volledig aansprakelijk konden verklaren op grond dat geen enkele fout bewezen was ten laste van
verweerder (schending van de artikelen 12.3.1, inzonderheid tweede lid, a), van het
koninklijk besluit van 1 december 1975, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek);

derde onderdeel, de voorrangsplicht die geldt voor de weggebruikers die een maneuver uitvoeren als bepaald in de artikelen 12.4 en 12.5 van het Wegverkeersreglement eveneens een algemene strekking heeft en los staat van de wijze waarop de
voorranggerechtigde bestuurder rijdt, voor zover de nadering van laatstgenoemde kan
worden voorzien; de nadering van een voorranggerechtigd bestuurder aldus niet kan
worden voorzien in het geval onder meer dat die bestuurder een fout begaat waardoor de tot voorrang verplichte bestuurder in zijn normale en/of redelijke verwachtingen kan worden bedrogen; de rechter derhalve de voorrangsplichtige bestuurder aileen van alle aansprakelijkheid kan ontslaan als hij vaststelt dat het voertuig van de
voorranggerechtige bestuurder voor de voorrangsplichtige een niet te voorziene hindernis vormde of, in andere woorden, dat de voorranggerechtigde een fout heeft begaan waardoor de voorrangsplichtige bestuurder in zijn normale en/of redelijke verwachtingen werd bedrogen; de appelrechters te dezen weliswaar, na te hebben bevestigd
dat verweerder op het litigieuze kruispunt voorrang diende te verlenen, hebben beslist dat de voorranggerechtigde eiser een fout had begaan door vlakbij een kruispunt, dat als gevaarlijk bekendstaat en als zodanig is gesignaleerd, met een onaangepaste snelheid te rijden, maar nergens hebben vastgesteld dat die fout van eiser van
dien aard was dat verweerder erdoor in zijn normale en/ofredelijke verwachtingen kon
worden bedrogen, zodat laatstgenoemde als voorrangsplichtig bestuurder te maken zou
hebben gehad met een niet te voorziene hindernis; de appelrechters, wat dat betreft, zonder zulks vast te stellen, niet wettig de vordering van de eisers tegen verweerder konden verwerpen na eiser volledig aansprakelijk te hebben verklaard op grond
dat geen fout bewezen was ten laste van verweerder (schending van de artikelen 12.4,
12.5 van het koninklijk besluit van 1 december 1975, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek):

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het bestreden vonnis vermeldt "dat de materiele gegevens (de) verklaringen (van beide weggebruikers) bevestigen : hoofdzakelijk wordt vastgesteld dat de enige remsporen op de grond (die op de situatieschets van de verbalisanten zijn aangegeven) zeer kort zijn en voor (eiser)
pas beginnen op ongeveer 6 meter van de grens van het kruispunt; dat bovendien de bocht waarvan sprake ligt op 120 meter voor het kruispunt; dat
op grond van die gegevens en meer bepaald op grond van de verklaringen van
beide weggebruikers het volgende dient te worden vastgesteld : - op het
kruispunt aangekomen, ziet (verweerder) noch links noch rechts enig voertuig naderen en hij rijdt zeer langzaam vooruit; hij heeft 50 em afgelegd op
het ogenblik dat hij de wagen (van eiser) met hoge snelheid ziet naderen en
hij stopt onmiddellijk,- (verweerder) ziet eisers voertuig 'haaks' op hem afkomen en, in een terechte reflex, rijdt hij vooruit in een poging om de doorgang vrij te maken, denkende dat eisers voertuig hem links achteraan zal
aanrijden, - de voorranghebbende bestuurder van zijn kant ziet slechts vanop
een afstand van ongeveer 50 meter de Golf (van verweerder) bij het kruispunt aankomen, vervolgens de rijksweg oversteken, hij beweert krachtig te
remmen om de wagen rechts voorbij te gaan zonder daarin te slagen; tevens beweert hij dat de Golf stilstaat op zijn rijstrook: hij komt er nochtans niet mee in botsing";
Dat het bestreden vonnis door die vermeldingen en door die welke in het
middel zijn overgenomen, op de conclusie van de eisers antwoordt door ze tegen te spreken;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
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Wat het tweede en het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat de bij artikelen 12.3.1, 12.4 en 12.5 van het Wegverkeersreglement opgelegde verplichting om voorrang te verlenen een algemene strekking heeft en los staat van de wijze waarop de voorranggerechtigde
weggebruiker rijdt, voor zover diens nadering kan worden voorzien;
Overwegende dat de appelrechters op grand van de feitelijke omstandigheden die zij op onaantastbare wijze hebben beoordeeld, impliciet beslissen dat verweerder, die voorrang diende te verlenen, door het rijgedrag van
eiser in zijn redelijke verwachtingen was bedrogen, en dat eiser voor hem een
niet te voorziene hindernis heeft gevormd;
Dat het bestreden vonnis, nu het derhalve beslist dat eiser volledig aansprakelijk is voor het ongeval, geen van de in het middel vermelde wettelijke bepalingen schendt;
Dat de onderdelen niet kunnen worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de eisers in de
kosten.
7 juni 2001 - 1e kamer- Voorzitter : de h. Parmentier, waarnemend voorzitterVerslaggever : de h. Mathieu - Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Houtekier en De Bruyn.
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KAMER -

7 juni 2001

ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED- GEVOLGEN T.A.V. DE PERSONEN- T.A.V: DE ECHTGENOTEN- UITKERING NA ECHTSCHEIDING- VASTSTELLING- VOORWAARDEN.

De rechter kan, om na een echtscheiding op grand van art. 232, eerste lid, B. W., overeenkomstig de artt. 301,306 en 307bis B.W. een uitkering toe te kennen, acht slaan
op de huidige mogelijkheden van de uitkeringsgerechtigde partij (1). (Art. 232, eerste lid, B.W.)
(L ... T. B. .. )

ARREST

(vertaling)

(A.R. C.99.0424.F)

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 7 december 1998 gewezen door het Hof van Beroep te Luik;
(1) Zie Cass., 26 sept. 1985, A.R. 7353, nr. 50.
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Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 149 van de Grondwet, 232, eerste lid, 301, § 1, 306 en
307bis van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest verweerder heeft veroordeeld om aan eiseres een gei:ndexeerde maandelijkse onderhoudsuitkering na echtscheiding (artikel301 van het Burgerlijk Wetboek) van 5.000 BEF te betalen vanaf 2 mei 1985; dat het aldus weigert
het bedrag van de uitkering vast te stellen op 16.000 BEF, zoals eiseres vroeg; dat het
aldus heeft beslist op de volgende gronden : "wanneer de echtscheiding wordt verkregen op grond van artikel232, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek (feitelijke scheiding van meer dan vijf jaar), moet de uitkering die wordt toegekend krachtens de artikelen 301, 306 en 307bis van dat wetboek de gerechtigde, rekening houdend met zijn
inkomsten en mogelijkheden, in staat stellen in zijn bestaan te voorzien op een gelijkwaardige wijze als tijdens het samenleven; (. .. ) wat dat betreft is (eiseres) geboren in 1934 en heeft zij nooit enig beroep uitgeoefend; uit de neergelegde stukken en
de opmerkingen in de conclusies van de partijen blijkt dat eiseres beperkte inkomsten had; daar zij nooit een beroep heeft uitgeoefend, heeft zij nooit andere inkomsten gehad dan inkomsten uit de gronden en bossen waarvan zij eigenares geworden is bij het overlijden van haar moeder in 1985; bij het overlijden van haar vader
in 1971 heeft zij immers alleen de blote eigendom verkregen van de goederen die haar
waren toegevallen; (. .. ) uit de neergelegde stukken blijkt dat (eiseres) nooit zeer hoge
inkomsten heeft gehad, noch tijdens het samenleven, noch nadien, ook alliggen de huidige inkomsten, zoals verklaard, meer dan waarschijnlijk lager dan de werkelijke inkomsten, gelet op het feit dat er geen aanslagbiljetten voor de inkomsten van 1996 en
1997 en geen stukken betreffende het uit onverdeeldheid treden zijn overgelegd; (verweerder) voorzag niettemin grotendeels in haar onderhoud; de omstandigheid dat (eiseres) nooit buiten het gezin heeft gewerkt, haar leeftijd en haar waarschijnlijk geringe scholing stellen haar bovendien nauwelijks in staat andere winstgevende arbeid
te verrichten dan huishoudelijk werk; (. .. ) uit die gegevens volgt dat (eiseres), die altijd onderdak heeft weten te vinden in ruil voor haar huishoudelijk werk, nog altijd
volgens haar mogelijkheden in haar behoeften voorziet door kosteloos een woonhuis
te betrekken in ruil voor klusjes en oppas van de woning; zowel tijdens het samenleven als op het huidig ogenblik ontving zij nauwelijks andere roerende inkomsten dan
ongeveer het huidige equivalent van ongeveer 5.000 BEF per maand; gelet op de hierboven uiteengezette gegevens, moet de door (verweerder) aangeboden uitkering van
5.000 BEF voldoende worden geacht",
terwijl, eerste onderdeel, die redengeving tegenstrijdig is; het arrest, na te hebben
vastgesteld dat (eiseres) "nooit buiten het gezin heeft gewerkt, en dat haar leeftijd en
haar geringe scholing haar nauwelijks in staat stellen andere winstgevende arbeid te
verrichten dan huishoudelijk werk" en dat "(verweerder) grotendeels in haar onderhoud voorzag", de door (verweerder) aangeboden uitkering van 5.000 BEF voldoende heeft geacht, onder meer op grond dat "(eiseres) altijd onderdak heeft weten
te vinden in ruil voor haar huishoudelijk werk (en) nog altijd in haar behoeften voorziet door kosteloos een woonhuis te betrekken"; het immers tegenstrijdig is vast te stellen, enerzijds, dat verweerder tijdens het samenleven grotendeels voorzag in het onderhoud van eiseres, omdat laatstgenoemde "nooit buiten het gezin heeft gewerkt, gelet
op haar leeftijd, haar opleiding, etc." en, anderzijds, te beslissen dat een uitkering van
5.000 BEF per maand na echtscheiding voldoende is, gelet op het feit dat eiseres "nog
altijd in haar behoeften voorziet in ruil voor haar huishoudelijk werk en de oppas van
een huis"; het bestreden arrest bijgevolg niet regelmatig met redenen is omkleed, in
zoverre het op tegenstrijdige gronden berust (schending van artikel149 van de Grondwet);
tweede onderdeel, artikel 301, § 1, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de rechtbank aan de echtgenoot die de echtscheiding heeft verkregen, uit de goederen en de
inkomsten van de andere echtgenoot, een uitkering kan toekennen die, rekening houdend met zijn inkomsten en mogelijkheden, hem in staat stellen kan in zijn bestaan te voorzien op een gelijkwaardige wijze als tijdens het samenleven; uit die bepaling, welke van toepassing is (artikel 306 van het Burgerlijk Wetboek) ingeval de
echtscheiding verkregen werd op grond van artikel 232, eerste lid, volgt dat de echtgenoot die de echtscheiding verkregen heeft, ten laste van zijn gewezen echtgenoot aanspraak kan maken op een uitkering die hem in staat stelt in zijn bestaan te voor-
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zien op een gelijkwaardige wijze als tijdens het samenleven; de rechter bij de vaststelling van die uitkering weliswaar rekening moet houden met "de huidige inkomsten en mogelijkheden" van de uitkeringsgerechtigde echtgenoot, maar zulks evenwei niet betekent dat de rechter rekening mag houden met het feit dat de
uitkeringsgerechtigde echtgenoot na de scheiding, ondanks zijn lage eigen inkomsten in zijn belangrijkste behoeften voorziet; de echtgenoot tegen wie de echtscheiding is uitgesproken, zoals gezegd, aan zijn gewezen echtgenoot, rekening houdend met
de onderscheiden mogelijkheden van heiden, een uitkering verschuldigd is die laatstgenoemde in staat stelt op dezelfde wijze in zijn levensonderhoud te voorzien als tijdens het samenleven; de omstandigheid dat de uitkering na echtscheiding een vergoedend karakter heeft, vormt de grondslag en de bestaansreden van die schuld; de
rechter, wat dat betreft, bij de vaststelling van het bedrag van de uitkering, geen rekening mag houden met de wijze waarop de uitkeringsgerechtigde echtgenoot na de
scheiding in zijn levensonderhoud heeft kunnen voorzien dankzij "huishoudelijke klusjes en de oppas van een woonhuis",of nog met de omstandigheid dat hij zoals tijdens het samenleven roerende inkomsten van ongeveer 5.000 BEF per maand ontvangt; de rechter te dezen uitsluitend acht diende te slaan op de wijze waarop eiseres
tijdens het samenleven in haar bestaan voorzag en, meer bepaald, op het feit dat "(verweerder) op dat ogenblik grotendeels in haar onderhoud voorzag", gelet onder meer
op het feit dat zij nooit enige winstgevende arbeid heeft verricht; het arrest bijgevolg, nu het, om het bedrag van de na de echtscheiding aan eiseres verschuldigde uitkering vast te stellen op niet meer dan 5.000 BEF per maand, hoofdzakelijk het feit
in aanmerking neemt dat zij "nog altijd volgens haar mogelijkheden in haar behoeften voorziet door een woonhuis te betrekken in ruil voor klusjes", ofschoon het elders erop wijst dat eiseres tijdens het samenleven "nooit buiten het gezin gewerkt heeft",
niet naar recht verantwoord is (schending van de bovenaan in het middel aangevoerde wetsbepalingen - met uitzondering van artikel 149 van de Grondwet - en meer
bepaald van artikel 301, § 1, van het Burgerlijk Wetboek):
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de appelrechters hebben vastgesteld dat eiseres tijdens het samenleven "nooit buiten het gezin had gewerkt" en dat voormeld feit alsook ''haar leeftijd en haar waarschijnlijk geringe scholing haar
nauwelijks (in staat stellen) andere winstgevende arbeid te verrichten dan
huishoudelijk werk";
Overwegende dat zij, zonder met zichzelfin tegenspraak te komen, vervolgens hebben vastgesteld dat eiseres, die voortaan in een huis woonde dat
haar ter beschikking was gesteld, aldus "onderdak heeft weten te vinden in
ruil voor haar huishoudelijk werk (en) nog altijd volgens haar mogelijkheden in haar behoeften voorzag door kosteloos een woonhuis te betrekken in
ruil voor klusjes en oppas";
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat, wanneer de echtscheiding werd verkregen op grond van
artikel 232, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, de rechter de uitkering die hij krachtens de artikelen 301, 306 en 307bis van dat wetboek kan
toekennen, client vast te stellen op een bedrag dat de gerechtigde, gelet op
zijn inkomsten en mogelijkheden, in staat stelt in zijn bestaan te voorzien
op een gelijkwaardige wijze als tijdens het samenleven;
Overwegende dat het onderdeel betoogt dat "de rechter, bij de vaststelling van het bedrag van de uitkering, geen rekening mag houden met de wijze
waarop de uitkeringsgerechtigde echtgenoot na de scheiding in zijn levensonderhoud heeft kunnen voorzien dankzij 'huishoudelijke klusjes en de oppas van een woonhuis' of, nog, met de omstandigheid dat hij zoals tijdens het
samenleven roerende inkomsten van ongeveer 5.000 BEF per maand ontvangt" en "dat de rechter uitsluitend acht diende te slaan op de wijze waarop
eiseres tijdens het samenleven in haar bestaan voorzag en, meer bepaald,
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hierop dat '(verweerder) grotendeels (in) haar onderhoud voorzag', gelet onder meer op het feit dat zij nooit enige winstgevende arbeid heeft verricht";
Dat het onderdeel, nu het aldus betoogt dat de rechter geen acht mag slaan
op de huidige mogelijkheden van de uitkeringsgerechtigde echtgenoot, faalt
naar recht;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de
kosten.
7 juni 2001- 1e kamer- Voorzitter: de h. Parmentier, waarnemend voorzitterVerslaggever : de h. Mathieu - Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. De Bruyn en Draps.

Nr. 343
1e KAMER -7 juni 2001

HUWELIJK- LASTEN VAN HET HUWELIJK- BIJDRAGE -

BEOORDELING DOOR DE RECH-
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De appelrechter, die, zonder te onderzoeken in hoeverre de andere partij in de lasten van
het huwelijk kan bijdragen, de vordering van een partij om een bijdrage te verkrijgen in de lasten van het huwelijk verwerpt op grand dat zij ruimschoots voldoende
inkomsten heeft om in welstand te leven, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.
(Art. 221, eerste lid, B.W.)
(G ... T.S ... )
ARREST

(vertaling)

(A.R. C.99.460.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 18 februari 1999 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik;
Over het tweede middel : schending van de artikelen 221 van het Burgerlijk Wethoek en 149 van de Grondwet,
doordat het bestreden vonnis, met wijziging van het beroepen vonnis, de rechtsvordering van eiseres die ertoe strekt verweerder te doen bijdragen in de lasten van
het huwelijk, afwijst op alle eigen gronden en op alle, daarmee niet strijdige gronden van de eerste rechter die geacht worden hier volledig overgenomen te zijn,
terwijl eiseres in haar appelconclusie de rechtbank voorstelde om bij de vaststelling van de lasten van het huwelijk rekening te houden met de kosten voor huisvesting en de bijkomende kosten voor de woning die de echtgenoten tezamen hadden gehuurd, de presentatiekosten van iedere echtgenoot en diverse kosten voor reis en
ontspanning; zij in verband met de mogelijkheid voor verweerder om daarin bij te dragen eraan herinnerde dat aileen de onschuldige echtgenoot aanspraak kon maken op
de bijdrage van de andere echtgenoot en aanvoerde dat het betoog van verweerder, die
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de voordien uitsluitend door mevrouw 8., zijn concubine, gedane uitgaworden afgetrokken als lasten van het huwelijk en dat zijn comfort op hetou blijven, het met de huwelijksverplichtingen onverenigbare gevolg had
aat e1seres de enige was die haar levensstandaard zag dalen; krachtens artikel 221
van het Burgerlijk Wetboek, de lasten van het huwelijk alle uitgaven omvatten die boorden bij de levensstijl van het gezin tijdens het samenleven, zoals de kosten voor huisvesting, persoonlijk onderhoud van iedere echtgenoot en de gedurende dat samenleven gemaakte kosten voor ontspanning; de echtgenoten, krachtens diezelfde bepaling
gehouden zijn in de lasten van het huwelijk bij te dragen naar hun vermogen; die verplichting in geval van feitelijke scheiding blijft bestaan doch alleen ten voordele van
de onschuldige echtgenoot; het, wat het beginsel van de bijdrage betreft, niet terzake doet dat de inkomsten van de onschuldige echtgenoot "ruimschoots volstaan om
een comfortabelleven te leiden", als de inkomsten en lasten van diens echtgenoot hem
in staat stellen bij te dragen in de lasten van het huwelijk; de rechter, bij wie een vordering tot bijdrage van die echtgenoot in de lasten van het huwelijk aanhangig is, bijgevolg de totale omvang van die lasten dient vast te stellen en daarbij dient te bepalen in hoeverre ieder van de echtgenoten daarin kan bijdragen, gelet op het feit dat
de wetgever de onschuldige echtgenoot, niet de schuldige echtgenoot, het huwelijk, niet
het concubinaat, beschermt,
eerste onderdeel, het bestreden vonnis, zo het aldus moet worden uitgelegd dat het
beslist dat de rechtbank uitsluitend dient na te gaan of eiseres voldoende financiele
middelen heeft om de lasten die zij in feite alleen moet dragen sedert verweerder de
echtelijke verblijfplaats heeft verlaten, werkelijk op zich te nemen, de bijdrage van de
partijen in de lasten van het huwelijk niet vaststelt naar het vermogen van iedere echtgenoot en derhalve artikel 221 van het Burgerlijk Wetboek schendt;

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat naar luid van artikel221, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek iedere echtgenoot bijdraagt in de lasten van het huwelijk naar
zijn vermogen;
Overwegende dat het bestreden vonnis, nu het met aanneming van de gronden van het beroepen vonnis vaststelt dat verweerder, die in concubinaat leeft,
"de helft van de kosten van zijn nieuw gezin betaalt tot beloop van het aangegeven bedrag van vijftienduizend frank per maand", de vordering van eiseres die ertoe strekt verweerder te doen bijdragen in de lasten van het gezin verwerpt, op grond "dat zij over(. .. ) ruimschoots voldoende inkomsten
beschikt om een comfortabelleven te leiden";
Dat het bestreden vonnis, nu het niet onderzoekt in hoeverre verweerder kan bijdragen in de lasten van het huwelijk, door die overweging de beslissing niet naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Om die redenen, zonder dat er grond bestaat tot onderzoek van het eerste middel of van het tweede onderdeel van het tweede middel, die niet tot
ruimere cassatie kunnen leiden, vernietigt het bestreden vonnis, behalve in
zoverre het hoofdberoep daarbij ontvankelijk verklaard wordt; beveelt dat van
het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan
de bodemrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank
van Eerste aanleg te Hoei, zitting houdende in hoger beroep.
7 juni 2001 - 1e kamer- Voorzitter : de h. Parmentier, waarnemend voorzitterVerslaggever : de h. Storck- Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Draps.
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1o VERZEKERING- LANDVERZEKERING- VERZEKERDE- OPZETTELIJKE DAAD -

VERZE-

KERAAR - DEKKINGUITSLUITENDE OORZAAK- BEWIJSLAST.

2° BEWIJS -

BURGERLIJKE ZAKEN - BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID - BEWIJSLAST- LANDVERZEKERING- OPZETTELIJKE DAAD VAN DE VERZEKERDE- DEKKINGUITSLUITENDE OORZAAK- VERZEKERAAR- VERPLICHTING.

1 o en 2° De verzekeraar die beweert bevrijd te zijn van de dekking t.a.v. zijn verze-

kerde omdat die door een opzettelijke daad het voordeel van de verzekering heeft verloren, moet zulks bewijzen (1). (Art. 1315, tweede lid, B.W., art. 16 Verzekeringswet.)
(LEFEBVRE QQ. T. LE MANS ASSURANCES (BELGIQUE) N.V. E.A.;
GUSTIN QQ. T. LE MANS ASSURANCES (BELGIQUE) N.V. E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. C.98.0478.F- C.98.0492.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 11 mei 1998 door het Hof
van Beroep te Bergen gewezen;
Overwegende dat de voorzieningen die onder de nummers C.98.0478.F en
C.98.0492.F op de algemene rol zijn ingeschreven tegen hetzelfde arrest zijn
gericht; dat zij dienen te worden gevoegd;
I. Wat betreft de voorziening C.98.0478.F:
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek, 870 van het Gerechtelijk Wetboek, 16 van de wet van 11 juni 1874 op de landverzekeringen, zoals dat artikel van toepassing was op de litigieuze overeenkomst, miskenning van devolgende algemene rechtsbeginselen : het recht van verdediging, het beschikkingsbeginsel,
het beginsel vastgelegd in de artikelen 1116, tweede lid, en 2268 van het Burgerlijk
Wetboek, volgens hetwelk goede trouw steeds wordt vermoed en, voor zoveel als nodig, schending van de genoemde artikelen 1116, tweede lid, en 2268 van het Burgerlijk Wetboek en van artikel 38 van de wet van 11 juni 1874, zoals die bepaling van
kracht was voor haar opheffing bij de wet van 25 juni 1992,
doordat het arrest in hoofdzaak heeft vastgesteld dat op 4 november 1983 een
brand een gebouw van het bedrijf Etablissements Motte, thans failliet en vertegenwoordigd door meester Lefebvre, in de as heeft gelegd; dat het gebouw op dat
ogenblik werd verhuurd aan Mevrouw Vandekerkhove, thans failliet en vertegenwoordigd door meester Gustin; dat Le Mans Assurances N.V. de aansprakelijkheid voor brand van Mevrouw Vandekerkhove verzekerde en datAIG Europe N.V,
als brandverzekeraar van het bedrijf Etablissements Motte, deels in de rechten van
meester Lefebvre qq., is getreden, en vervolgens met wijziging van het beroepen vonnis, zegt dat de vorderingen van meester Lefebvre qq. en van AIG Europe N.V tegen Le Mans Assurances N.V. niet gegrond zijn, op grond "dat ( Le Mans Assurances N.V.) in hoofdorde betoogt dat de litigieuze brand het gevolg is van een
(1) Over het bewijs ten laste van de verzekerde die aanspraak maakt op zijn recht op een betaling t.a.v. zijn verzekeraar, zie Cass., 25 feb. 2000, A.R. C.98.0511.F, nr. 143.
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opzettelijke daad van Mevrouw Vandekerkhove (haar verzekerde) of van iemand uit
haar omgeving, zodat haar dekking overeen-komstig artikel 16 van de wet van 11
juni 1874 vervalt; dat onder vigeur van artikel16 van de voornoemde wet van 11
juni 187 4 de opzettelijke daad geen door de verzekeraar gedekt risico kon opleveren en daarom als een uitsluitingsgrond werd beschouwd (... ); dat volgens het arrest van 5 januari 1995 van het Hofvan Cassatie (... ):'de verzekerde die jegens zijn
verzekeraar doet gelden dat hij recht heeft op een betaling, niet enkel de schade moet
bewijzen, maar ook de gebeurtenis die daartoe aanleiding heeft gegeven, en aantonen dat het verzekeringscontract wei degelijk in dat schadegeval voorziet en het
niet uitsluit'; dat het bijgevolg staat (aan meester Gustin qq.) aan te tonen dat de
litigieuze brand niet te wijten is aan een opzettelijke daad van Mevrouw Vandekerkhove of van iemand uit haar omgeving; dat gelet (op de) uiteenlopende en tegenstrijdige meningen van de deskundigen en bij ontstentenis van enig ander gegeven dat aantoont dat een van de door hen opgesomde oorzaken van de brand
noodzakelijk moet worden in aanmerking genomen, dient te worden besloten dat
de oorzaak van het schadegeval ongekend is gebleven; dat (Meester Gustin qq.) aldus niet het negatiefbewijs levert dat op hem rust, te weten dat de litigieuze brand
niet veroorzaakt kan zijn door een opzettelijke daad; dat (Meester Gustin) derhalve geen enkele vergoeding kan vorderen (van Le Mans Assurances N.V.) aangezien laatstgenoemde het Iitigieuze schadegeval niet moet dekken en dat het vonnis a quo dus op dat punt moet worden gewijzigd; (dat) de eigenaar van de
beschadigde gebouwen (Meester Lefebvre qq.) en zijn verzekeraar (AIG Europe N.V.)
een vordering tegen de huurder (Meester Gustin qq.) en diens verzekeraar (Le Mans
Assurances N.V.) hebben ingesteld; dat die vordering steunt op het oude artikel1733
van het Burgerlijk Wetboek; dat zij aileen betrekking heeft op (Meester Gustin) als
curator in het faillissement van Mevrouw Vandekerkhove die het beschadigde gebouw huurde en helemaal niet op (Le Mans Assurances N .V.) die de brand niet hoeft
te dekken",
terwijl, overeenkomstig artikel16 van de wet op de landverzekering van 11 juni 1874,
die van toepassing is op de litigieuze overeenkomst, "verlies of schade, veroorzaakt door
opzet of grove schuld van de verzekerde, niet ten laste komt van de verzekeraar"; uit
de voormelde motieven volgt dat het arrest oordeelt dat de verzekerde (of in voorkomend geval zijn verhuurder die op grond van artikel 38 van de wet van 11 juni 1874
rechtstreeks tegen de verzekeraar optreedt) moet aantonen dat de schade niet is veroorzaakt door een opzettelijke daad in de zin van artikel16, wat impliceert dat de verzekeraar de verzekerde niet moet vergoeden als de oorzaak van de schade ongekend blijft,
eerste onderdeel, (Le Mans Assurances N.V.) in haar appelconclusie twee afzonderlijke middelen heeft opgeworpen tegen de vorderingen die (Meester Gustin qq.) en
(Meester Lefebvre en AIG Europe N.V.) tegen haar hebben ingesteld; Le Mans Assurances N.V. in hoofdorde betoogde dat het verslag van de deskundige Danguy had
aangetoond dat de brand opzettelijk was gesticht en dat zij dus krachtens artikel 16
van de wet van 11 juni 1874 het schadegeval niet hoefde te dekken; Le Mans Assurances N.V. in ondergeschikte orde aanvoerde dat uit het verslag van de deskundige Gheysen bleek dat de litigieuze brand mogelijk kon zijn veroorzaakt door "implosie van de cathodestraalbuis" en dat zulks een risico was dat krachtens artikel 2
van de verzekeringspolis uitgesloten was; Le Mans Assurances N.V. in het kader van
die ondergeschikte stelling aanvoerde "dat de bewijslast, bij uitsluiting van het risico, krachtens artikel1315, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek op de verzekerde rust"; uit die conclusie volgt dat Le Mans Assurances N.V. aannam dat de bewijslast verschilde naargelang artikel16 van de Verzekeringswet diende te worden
toegepast (in dat geval betwistte Le Mans Assurances N.V. niet dat de bewijslast op
haar rustte) ofhet in artikel2 van de verzekeringspolis bepaalde beding van uitsluitingi· het arrest bijgevolg, aangezien het zijn beslissing steunt op de reden dat de bewijs ast op de verzekerde rust, zelfs bij toepassing van artikel16 van de wet van 11
juni 1874, zonder Meester Lefebvre qq. en AIG Europa N.V. de gelegenheid te hieden zich over dat punt te verdedigen, het algemeen beginsel van het recht van
verdediging miskent; het arrest door ambtshalve een betwisting op te werpen die
de openbare orde niet raakt en waarvan het bestaan door de partijen in conclusie
was uitgesloten, bovendien het algemeen rechtsbeginsel beschikkingsbeginsel genoemd miskent;
·
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tweede onderdeel, de verzekeraar, wanneer hij artikel16 van de wet van 11 juni 1874
opwerpt tegen een vordering van zijn verzekerde (of, in voorkomend geval, tegen een
vordering van de verhuurder van laatstgenoemde, die op grand van artikel 38 van dezelfde wet rechtstreeks tegen hem optreedt) ingevolge de algemene regels van de bewijslast in burgerlijke zaken, opzet of grove schuld van de verzekerde moet aanto- .
nen; het immers in dat geval om een wettelijke oorzaak van verval gaat waardoor de
verzekeraar ontheven wordt van de verplichtingen uit de overeenkomst; de verzekeraar dus, overeenkomstig artikel1315, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, ''het
bewijs moet leveren van het feit dat het tenietgaan van zijn verbintenis heeft teweeggebracht"; het arrest bijgevolg, aangezien het Meester Gustin qq., Meester Lefebvre qq. en AIG Europe N.V. oplegt het bewijs te leveren dat de brand niet is veroorzaakt door een opzettelijke daad van Mevrouw Vandekerkhove, de bewijslast
onwettig omkeert (schending van de artikelen 1315, inzonderheid tweede lid, van het
Burgerlijk Wetboek, 870 van het Gerechtelijk Wetboek, 16 van de genoemde wet van
11 juni 1874, zoals dat artikel van toepassing was op de litigieuze overeenkomst en,
voor zoveel als nodig, schending van artikel38 van de genoemde wet van 11 juni 1874,
zoals die bepaling van kracht was voor haar opheffing bij de wet van 25 juni 1992);
zelfs als men ervan uitgaat dat het ontbreken van opzet of grove schuld een feitelijk element is dat het recht oplevert dat de verzekerde uit de overeenkomst put, de
wet laatstgenoemde tach vrijstelt van het bewijs van dat feit omdat de wet (meer bepaald artikel16 van de wet van 11 juni 1874) het tegenovergestelde verschijnsel regelt (te weten het bestaan van opzet of grove schuld); het arrest derhalve, aangezien het Meester Gustin qq., Meester Lefebvre qq. en AIG Europe N.V. verplicht te
bewijzen dat de brand niet was veroorzaakt door een opzettelijke daad van Mevrouw Vandekerkhove, de bewijslast onwettig omkeert (schendingvan de artikelen 1315,
inzonderheid eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, 870 van het Gerechtelijk Wethoek, 16 van de genoemde wet van 11 juni 1874, zoals dat artikel van toepassing was
op de litigieuze overeenkomst en, voor zoveel als nodig, schending van artikel 38 van
de genoemde wet van 11 juni 187 4, zoals die bepaling van kracht was voor haar opheffing bij de wet van 25 juni 1992);
derde onderdeel, artikel16 van de wet van 11 juni 1874 de wettelijke sanctie vormt
voor een bijzondere vorm van bedrog ofkwade trouw van de verzekerde; ingevolge een
algemeen rechtsbeginsel dat is vastgelegd in de artikelen 1116, tweede lid, en 2268
van het Burgerlijk Wetboek, goede trouw steeds wordt vermoed en degene die kwade
trouw aanvoert die oak moet aantonen; bijgevolg de verzekeraar die opzet van de verzekerde aanvoert om de overeengekomen dekking te weigeren, dat opzet moet aantonen; het arrest bijgevolg, aangezien het beslist dat Meester Gustin qq., Meester Lefebvre qq. en AIG Europe N.V. moesten aantonen dat de litigieuze brand niet te wijten
was aan een opzettelijke daad van Mevrouw Vandekerkhove of van iemand uit haar
omgeving, zodat de blijvende onzekerheid over de oorzaak van het schadegevalleidde
tot het afwijzen van hun vorderingen tegen Le Mans Assurances N.V., de bewijslast
heeft omgekeerd (miskenning van het algemeen rechtsbeginsel, dat is vastgelegd in
de artikelen 1116, tweede lid, en 2268 van het Burgerlijk Wetboek, dat goede trouw
steeds wordt vermoed en, voor zoveel als nodig, schending van de genoemde artikelen en van de andere in de aanhef van het middel aangewezen wetsbepalingen) :

Wat betreft het tweede onderdeel :
Overwegende dat artikel1315 van het Burgerlijk Wetboek in zijn eerste
lid bepaalt dat hij die de uitvoering van een verbintenis vordert, het bestaan daarvan moet bewijzen en, in zijn tweede lid, dat, omgekeerd hij die
beweert bevrijd te zijn, het bewijs moet leveren van de betaling of van het
feit dat het tenietgaan van zijn verbintenis heeft teweeggebracht; dat artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek slecht een veralgemening is van de regel die in voornoemd artikel 1315 is vastgelegd;
Overwegende dat ingevolge artikel16 van de wet van 11 juni 1874 op de
landverzekeringen, dat op het geschil van toepassing is, verlies of schade, veroorzaakt door opzet of grove schuld van de verzekerde, niet ten laste van de
verzekeraar komt;
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Overwegende dat het staat aan de verzekeraar die beweert bevrijd te zijn
van de dekking, om, met toepassing van artikel1315, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, te bewijzen dat de verzekerde door een opzettelijke daad het
voordeel van de verzekering heeft verloren;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat het door Mevrouw :Vandekerkhove bewoonde gebouw door brand is verwoest en dat zij dat risico bij verweerster had verzekerd; dat het arrest, aangezien die verzekeraar had aangevoerd dat de brand door een opzettelijke daad van zijn verzekerde was
veroorzaakt, oordeelt dat de curator van de verzekerde het bewijs moet leveren dat de brand niet door een opzettelijke daad is veroorzaakt;
Overwegende dat het arrest aldus de in het middel aangewezen wetsbepalingen schendt;
Dat dit onderdeel gegrond is;
II. Wat betreft de voorziening C.98.0492.F:

Om die redenen, voegt de voorzieningen C.98.0478.F en C.98.0492.F; zonder de andere onderdelen te moeten onderzoeken van de voorziening
C.98.0478.F, evenmin als de andere onderdelen van het eerste en het tweede
middel van de voorziening C.98.0492.F, die tot geen ruimere vernietiging kunnen leiden, vernietigt het arrest, behalve in zoverre het principaal hoger beroep ontvankelijk wordt verklaard; beveelt dat van dit arrest melding wordt
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.
7 juni 2001-1" kamer- Voorzitter: de h. Parmentier, waarnemend voorzitterVerslaggever : de h. Mathieu - Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Kirkpatrick, De Bruyn en Simont.
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1 o CASSATIEBEROEP- BURGERLIJKE ZAKEN- VORMEN- ONSPLITSBARE ZAKEN- ONREGELMATIGE BETEKENING- BEDOELING VAN DE WETGEVING- ONTVANKELIJKHEID.

2° FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AKKOORD - RECHTSPLEGING- VONNIS VAN FAILLIETVERKLARING- BETEKENING DOOR DE
CURATOR -HOGER BEROEP - GEVOLG.

1o Het cassatieberoep dat aan een partij in een onsplitsbaar geschil onregelmatig is

betekend, is ontvankelijk wanneer die betekening het doel heeft bereikt dat de wet ermee beoogt, te weten aan die partij het afschift te bezorgen van het verzoekschrift tot
cassatie en haar de mogelijkheid te bieden haar verweermiddelen uiteen te zetten. (Art.
867 Ger.W.)

2° De betekening van het vonnis van faillietverklaring door de curator van het faillissement doet de termijn van hager beroep lopen t. a. v. iedereen, inclusief van de
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schuldeiser die het faillissement van zijn schuldenaar heeft aangevraagd en die niet
zelf het vonnis van faillietverklaring heeft betekend (1). (Art. 465 W.Kh.)
(S ... T. R.S.Z. E.A.)

ARREST

(vertaling)

(A.R. C.99.0496.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 juni 1999 door het Hof
van Beroep te Brussel gewezen;
Over de door de verweerders opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid
van de voorziening : de betekening van het verzoekschrift aan de tweede verweerder is onregelmatig terwijl het geschil onsplitsbaar is;
Overwegende dat, wat betreft de tweede verweerder, het verzoekschrift tot
cassatie aan de procureur des Konings te Brussel is betekend op grond dat
die verweerder, die op 7 maart 1996 ambtshalve geschrapt werd van zijn
woonplaats aan de Grote Hertogstraat, 3, te Etterbeek, in Belgie noch in het
buitenland een gekende woonplaats, verblijfplaats noch gekozen woonplaats had;
Overwegende dat uit een getuigschrift van de gemeente dat bij de memorie van antwoord is gevoegd blijkt dat de tweede verweerder op het tijdstip van de betekening nog steeds op dat adres zijn woonplaats had;
Overwegende dat artikel 40, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat als de betrokkene in Belgie noch in het buitenland een gekende
woonplaats, verblijfplaats, noch gekozen woonplaats heeft, de betekening
wordt gedaan aan de procureur des Konings; dat ingevolge het vierde lid van
die bepaling de betekening aan de procureur des Konings ongedaan is indien de partij op wier verzoek ze is verricht, de woonplaats of de verblijfplaats of de gekozen woonplaats van degene aan wie betekend wordt kende;
Overwegende dat naar luid van artikel 867 van het Gerechtelijk Wethoek het verzuim of de onregelmatigheid van de vorm van een proceshandeling of van de vermelding van een vorm niet tot nietigheid kan leiden, wanneer uit de gedingstukken blijkt ofwel dat de handeling het doel heeft
bereikt dat de wet ermee beoogt, ofwel dat die niet-vermelde vorm werkelijk in acht is genomen;
Overwegende dat de tweede verweerder in dit geval samen met de andere verweerders binnen de wettelijke termijn een memorie van antwoord
heeft neergelegd als antwoord op de tussenkomst van een advocaat bij het
Hofvan Cassatie, en de tot staving van de voorziening aangevoerde middelen heeft beantwoord;
Dat daaruit volgt dat de betekening van de voorziening, ook al was zij naar
de vorm onregelmatig, het doel heeft bereikt dat de wet ermee beoogt, te weten aan verweerder het afschift te bezorgen van het verzoekschrift tot cassa tie en hem de mogelijkheid te bieden zijn verweermiddelen uiteen te
zetten;
(1) Zie FREDERICQ, 'D·aite de droit commercial belge, dl. VII, nr. 42, VANRYN en HEENEN, Principes, dl. IV, eerste uitg., nr. 2660, p. 224, CLOQUET, Novelles, Droit commercial, Faillites et concordat, nr. 1249.
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Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Over het eerste middel: schending van artikel149 van de Grondwet,
doordat het arrest bij de uitspraak over eisers hoger beroep tegen het vonnis van
faillietverklaring van 14 september 1971 van de Rechtbank van Koophandel te Nijvel, inzake de R.S.Z., eerste verweerder, toen eiser, tegen, met name, eiser, toen verweerder, beslist dat het hoger beroep niet ontvankelijk is omdat het op 14 april 1998
is ingesteld, dus na het verstrijken van de termijn van vijftien dagen bepaald bij het
oude artikel 465 van het Wetboek van Koophandel, welke termijn begint te lopen vanaf
de datum van de betekening van dat vonnis, en zulks op grond dat: "(eiser) eveneens tevergeefs aanvoert dat de betekening die door de curatoren is gedaan niet regelmatig is want niet conform de artikelen 43, 2°, en 44 van het Gerechtelijk Wethoek, terwijl het exploot van 14 oktober 1971 van de gerechtsdeurwaarder Aerts zeer
duidelijk vermeldt dat de betekening, overeenkomstig artikel 35 van het Gerechtelijk Wetboek, is gedaan aan de woonplaats (van eiser) sprekende met zijn echtgenote aan wie een afschrift van het exploot werd overhandigd; dat de echtgenote (van
eiser) het origineel van het exploot onder de vermelding "afschrift ontvangen" heeft
ondertekend; dat de vermeldingen van dat exploot, dat een authentieke akte is, niet
van valsheid zijn beticht; dat de omstandigheid dat (eiser) aldan niet later voor ontvangst van het origineel van dat exploot zou hebben getekend - waarvan hij oorspronkelijk beweerde dat hij het zich niet meer herinnerde - geen grond van nietigheid kan opleveren aangezien dat zijn belangen hoegenaamd niet heeft kunnen
schaden",
terwijl eiser, zoals het arrest in de bovenstaande motivering uitdrukkelijk vaststelt, zowel in zijn verzoekschrift van hoger beroep als in zijn conclusie van hoger beroep had aangevoerd dat het exploot van betekening van 14 oktober 1971 op twee punten onregelmatig was, te weten, enerzijds, schending van artikel 43, 2°, van het
Gerechtelijk Wetboek en, anderzijds, schending van artikel 44 van hetzelfde wethoek; dat artikel 43, 2°, waarvan de schending uitdrukkelijk werd aangeklaagd, bepaalt "dat het exploot van betekening op straffe van nietigheid, door de optredende gerechtsdeurwaarder moet ondertekend zijn en vennelden : ... 2° de naam, de voornaam,
het beroep, de woonplaats en in voorkomend geval de hoedanigheid en de inschrijving in het handelsregister of het ambachtsregister van de persoon op wiens verzoek het exploot wordt betekend"; artikel 44 van hetzelfde wetboek bepaalt dat : "wanneer het afschrift niet aan de persoon zelf kan worden ter hand gesteld, het wordt
afgegeven onder gesloten omslag, met de stempel van het kantoor van de gerechtsdeurwaarder op de sluiting, de naam, de voornaam en de woonplaats van de geadresseerde en de vermelding "Pro Justitia - Dadelijk afte geven". Op de omslag mag geen
andere vermelding voorkomen. Van het vervullen van al die formaliteiten wordt melding gemaakt in het exploot en op het afschrift. De afschriften van een exploot betreffende verscheidene personen met dezelfde woonplaats of, bij gebreke van een woonplaats, dezelfde verblijfplaats, worden evenwel niet onder gesloten omslag afgegeven
indien de afgifte geschiedt aan een van die personen"; het arrest door de bovenstaande motivering in werkelijkheid vaststelt dat het litigieuze exploot van betekening de voorwaarden vervuld van artikel43, 4°, van het Gerechtelijk Wetboek dat, op
het tijdstip van de betekening van het exploot, en voor zijn wijziging bij de wet van
24 mei 1985, bepaalde dat ''het exploot de naam, de voornaam en in voorkomend geval de hoedanigheid van de persoon aan wie afschrift is ter hand gesteld, ofwel dat het
exploot op de post is afgegeven in de gevallen bedoeld in artikel 40" moet vermelden; de bovenstaande motivering dus helemaal niet antwoordt op het verzoekschrift van hoger beroep en op eisers conclusie waarin werd aangevoerd dat het exploot van betekening de voorwaarden gesteld in de artikelen 43, 2°, en 44 van het
Gerechtelijk Wetboek niet vervulde; zelfs als de bovenstaande motivering kon worden beschouwd, quod non, als de vaststelling dat het exploot de voorwaarden gesteld in artikel44 van het Gerechtelijk Wetboek vervult, dan nog moet worden vastgesteld dat die motivering helemaal geen betrekking heeft op de geldigheidsvoorwaarden
van het exploot zoals die zijn vastgelegd in artikel43, zo, van het Gerechtelijk Wethoek; het arrest door de bovenstaande motivering evenmin vaststelt, zelfs niet impliciet, dat de nietigheid van het exploot wegens schending van de artikelen 43, 2° en
44 van het Gerechtelijk Wetboek, de belangen van eiser niet kon schaden, wat in voor-
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komend geval de toepassing van artikel 861 van het Gerechtelijk Wetboek had kunnen rechtvaardigen; daaruit volgt dat het arrest op dat punt eisers conclusie niet beantwoordt en derhalve artikel 149 van de Grondwet schendt :

Overwegende dat eiser in zijn verzoekschrift van hoger beroep en in zijn
conclusie had betoogd dat de betekening van het vonnis van faillietverklaring onregelmatig was want gesteund op de artikelen 43, 4°, en 44 van het
Gerechtelijk Wetboek, en niet op artikel 43, 2o, zoals het arrest ten gevolge van een verschrijving vermeldt;
Dat het arrest bijgevolg niet hoefde te antwoorden op proceduregeschriften
waarin de schending van voormeld artikel 43, 2°, niet werd aangevoerd;
Overwegende dat het arrest, voor het overige, door de overweging "dat het
exploot van betekening van de gerechtsdeurwaarder Aerts van 14 oktober
1971 vermeldt dat, voor zover het (eiser) betreft, het afschrift van het exploot aan zijn echtgenote C.W. werd afgegeven; dat op het origineel van het
exploot eveneens een handtekening voorkomt die de handtekening van (eiser) zelflijkt te zijn" en door de in het middel weergegeven overwegingen eisers conclusie beantwoordt;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel: schending van de artikelen 149 van de Grondwet, 465 oud
van het Wetboek van Koophandel, vervat in de wet van 18 april1851, zoals het van
toepassing was voor zijn ophe:ffing bij de Faillissementswet van 8 augustus 1997 en
1051 van het Gerechtelijk Wetboek, zoals het van kracht was voor zijn wijziging bij
de wet van 12 januari 1993, en voor zoveel als nodig, zoals het van kracht is sedert
die wijziging,
doordat het arrest, bij de uitspraak over eisers hoger beroep tegen het vonnis van
faillietverklaring van 14 september 1971 van de Rechtbank van Koophandel te Nijvel inzake de R.S.Z., eerste verweerder, tegen, met name, eiser, zegt dat dit hoger beroep niet ontvankelijk is omdat het op 14 aprill998 is ingesteld, dus na het verstrijken van de termijn van vijftien dagen bepaald bij artikel 465 oud van het Wetboek van
Koophandel, welke termijn begint te lopen vanaf de datum van de betekening van dat
vonnis op 14 oktober 1971 op verzoek van de tweede en derde verweerders, en zulks
op grond dat : "(eiser) ten onrechte aanvoert dat aileen (de eerste verweerder) en niet
de curator bevoegd was om hem het beroepen vonnis te betekenen en dat de appeltermijn, bij ontstentenis van die betekening, niet was beginnen lopen; dat het immers behoort tot de opdracht van curator, die de samenlopende belangen vertegenwoordigt van de gezamenlijke schuldeisers die ontstaat door het vonnis van
faillietverklaring, om de nodige vormvereisten te vervullen om het vonnis van faillietverklaring kracht van gewijsde te doen krijgen, dat hij niet geheel of gedeeltelijk meent te moeten intrekken; dat het staat aan de curator om, nadat hij heeft vastgesteld dat geen derde derdenverzet had ingesteld na de bij wet voorgeschreven
bekendmakingen, erover te waken dat, wegens de collectieve uitwerking, het faillissement niet op ieder ogenblik door de gefailleerde opnieuw ter discussie kan worden gesteld; dat aldus artikel 13 van de nieuwe (. .. ) Faillissementswet van 8 augustus 1197 (lees : 1997) bepaalt dat het vonnis van faillietverklaring in opdracht van de
curator aan de gefailleerde wordt betekend; dat die bepaling weliswaar pas in werking is getreden voor de faillissementen die na de inwerkingtreding van die wet zijn
uitgesproken, maar dat het recht van de curator om het vonnis van faillietverklaring te doen betekenen om de appeltermijn te doen lopen nooit werd betwist, op grond
dat aile schuldeisers van de faillietverklaarde belang hebben bij het lot van dat vonnis (. .. ); dat een betekening van de beslissing tot faillietverklaring (van eiser) helemaal niet aan de (eerste verweerder) hoefde te worden betekend aangezien (hij) dat
faillissement had gevraagd en aldus voldoening kreeg; dat (de eerste verweerder) mocht
verwachten dat de curatoren het nodige zouden doen in het belang van de gezamenlijke schuldeisers",
terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn verzoekschrift van hoger beroep had doen gelden ("eerbiediging van de termijn van hoger beroep") dat "de kennis die een partij kan
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hebben van een tegen haar gewezen vonnis en die niet door een regelmatige betekening is verkregen, de termijn van hoger beroep niet kan doen lopen. De Faillissementswet van 1851 bevat geen enkele bijzondere bepaling inzake het hoger beroep tegen de
vonnissen die het faillissement uitspreken of intrekken. Dus is het gemeen recht inzake hoger beroep van toepassing. De R.S.Z. heeft het beroepen vonnis noch (aan eiser) noch aan de curatoren betekend. De termijn van hoger beroep is dus niet beginnen lopen". En in zijn appelconclusie had betoogd ("geen betekening van het vonnis
van faillietverklaring door de R.S.Z.") dat "het beginsel dat de schuldeiser, eiser tot
faillietverklaring, het vonnis dat hij te zijnen voordele heeft verkregen aan de gefailleerde diende te betekenen om de termijn van hoger beroep te doen lopen, van toepassing was voor de wijziging bij artikel 13 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997. De schuldeiser die een faillissement uitlokt handelt in eigen naam. Door die
bijzondere positie in te nemen werd hij niet vertegenwoordigd door de curator, die enkellasthebber is van de samenlopende belangen van de gezamenlijke schuldeisers, en
is hij bovendien geen partij in de beslissing tot faillietverklaring. Het doet er niet toe
dat de schuldenaar op de hoogte was van de beroepen beslissing, door de betekening die op verzoek van de curator is gedaan en door de bevolen bekendmakingen, aangezien de regel die is vastgelegd in de artikelen 465 van de wet van 18 december 1851
en 443 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtspleging en overgenomen in het Gerechtelijk Wetboek, geen uitzondering maakt voor de schuldeiser die het faillissement heeft uitgelokt en verkregen. (Eiser) wijst erop dat het Gerechtelijk Wetboek evenmin een uitzondering ten voordele van die schuldeiser maakt. Daaruit volgt dat het
vonnis van faillietverklaring geen kracht van gewijsde had ten aanzien van die schuldeiser en, aangezien de wet van 1851 geen bijzondere bepaling bevat betreffende het
hoger beroep tegen vonnissen die een faillissement uitspreken of intrekken, is het gemeen recht inzake het ontbreken van hoger beroep van toepassing en is het hoger beroep van de gefailleerde tegen het vonnis van faillietverklaring ontvankelijk. De R.S.Z.
heeft de uitgifte van het vonnis a quo niet betekend en heeft het dus niet doen betekenen terwijl hij (de enige) eiser tot faillissement was. De R.S.Z. heeft aldus de termijn van hoger beroep niet doen lopen. De termijn van hoger beroep is niet beginnen lopen omdat de betekening door de curatoren nietig is want onregelmatig en maakt
machtsoverschrijding uit, en omdat de R.S.Z. het vonnis niet heeft doen betekenen"; het arrest, met de in het middel weergegeven motivering weliswaar enkel, het
verweer beantwoordt dat ook door eiser naar voor wordt gebracht en volgens hetwelk het niet betekenen van het beroepen vonnis aan de R.S.Z. en op verzoek door de
curatoren qeze onregelmatig maakte, zodat wegens die onregelmatigheid de appeltermijn ten aanzien van alle verweerders niet was beginnen lopen, maar die motivering helemaal niet antwoordt op het afzonderlijk verweer dat eiser aanvoert tegen de eerste verweerder aileen, de R.S.Z., en waarin hij betoogt dat de appeltermijn,
bij ontstentenis van betekening van het beroepen vonnis op verzoek van die eerste verweerder, te zijnen aanzien niet was beginnen lopen, zodat het hoger beroep, althans in zoverre het tegen de eerste verweerder was gericht, niet te laat was ingesteld en dus ontvankelijk was; daaruit volgt dat het arrest, door eisers conclusie op
dat punt niet te beantwoorden, niet regelmatig met redenen is omkleed en dus artikel 149 van de Grondwet schendt;

tweede onderdeel, artikel 465 van het Wetboek van Koophandel, vervat in de wet
van 18 april1851 zoals zij van kracht was voor haar opheffing bij de Faillissementswet van 8 augustus 1997 bepaalde dat elk in zaken van faillissement gewezen vonnis uitvoerbaar is bij voorraad en dat de gewone termijn om er tegen beroep in te
stellen slechts vijftien dagen is, te rekenen van de betekening en artikel1051 van
het Gerech-telijk Wetboek, zoals het van kracht was voor zijn wijziging bij de wet
van 12 januari 1993 en zoals het sedert die wijziging van kracht is, eveneens bepaalt dat de betekening van het vonnis de gewone termijn van beroep doet lopen,
en dat die termijn eveneens loopt vanaf de dag van die betekening ten aanzien van
de partij die het vonnis heeft doen betekenen; de termijn van beroep bijgevolg, ongeacht de duur, door de betekening van het beroepen vonnis enkel begint te lopen ten aanzien van de partij die dat vonnis betekent en van de partij die de betekening ontvangt en niet ten aanzien van andere partijen die het vonnis niet hebben
doen betekenen en die de betekening niet hebben ontvangen; daaruit volgt dat het
arrest, door te beslissen dat het hoger beroep van eiser niet ontvankelijk is, in zoverre het tegen de eerste verweerder is gericht, zonder vast te stellen dat dit ho-
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ger beroep na het verstrijken van de termijn van vijftien dagen na de betekening
van het beroepen vonnis op verzoek van de eerste verweerder zou zijn ingesteld, de
artikelen 465 van het Wetboek van Koophandel en 1051 van het Gerechtelijk Wetboek schendt :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest met de in het middel weergegeven overwegingen, oordeelt dat de betekening die door de curatoren is gedaan, de termijn van hoger beroep van eiser ten aanzien van alle schuldeisers heeft doen
lopen en bijgevolg eisers conclusie beantwoordt waarin werd betoogd dat de
termijn van hoger beroep ten aanzien van de eerste verweerder niet was beginnen lopen;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, ingevolge het ten deze toepasselijke artikel 465 van het
Wetboek van Koophandel, tegen het vonnis van faillietverklaring hoger beroep kan worden ingesteld binnen vijftien dagen na de betekening;
Overwegende dat de betekening van dat vonnis door de curator de termijn van hoger beroep doet lopen ten aanzien van iedereen, inclusiefvan de
schuldeiser die het faillissement van zijn schuldenaar heeft aangevraagd en
die niet zelf het vonnis van faillietverklaring heeft doen betekenen;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt e1ser m de
kosten.
7 juni 2001 - 1e kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Parmentier, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal Advocaten : mrs. Mahieu en De Bruyn.

Nr. 346
1e KAMER - 7 juni 2001

HERROEPING VAN HET GEWIJSDE- HOGER BEROEP- VONNIS VAN FAILLIETVERKLARING- ONTVANKELIJKHEID.

De vordering tot herroeping van het gewijsde tegen een vonnis van faillietuerklaring
dat niet ambtshalve maar op dagvaarding van een schuldeiser is uitgesproken en
waarin de gefailleerden werden vertegenwoordigd uoor de rechtbank van koophandel, is ontvankelijk in hager beroep (1). (Artt. 619, 1050, 1134 en 1139 Ger.W.)
(1) Cass., 14 dec. 1992, A.R. 8065, nr. 791.
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(W... T. R.S.Z. E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. C.99.0504.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 juni 1999 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel;
Over het middel : schending van de artikelen 616, 1050, 1132, 1133, 1134 en 1139
van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het hofvan beroep in zijn antwoord op de tweede aanvullende conclusie van
eiseres de daarin opgeworpen exceptie van niet-ontvankelijkheid van de hogere beroepen van de verweerders die hierop was gegrond dat het verzoek tot herroeping van
het gewijsde was ingediend tegen een vonnis dat zelf niet vatbaar was voor hoger beroep, heeft verworpen op de volgende gronden : "steunend op een thans achterhaalde rechtsleer en rechtspraak voert de gei:ntimeerde S. aan ( .. .) dat er geen hager beroep mogelijk is tegen een beslissing die wordt gewezen na een verzoek tot
herroeping van het gewijsde, daar het hier een rechtsmiddel tot herroeping betreft dat
ingesteld wordt bij de rechter die een in kracht van gewijsde gegane beslissing gewezen heeft en dat verzoek niet tot gevolg kan hebben dat tegen die beslissing een verstreken appeltermijn opnieuw begint te lopen; gesteld dat het middel van nietontvankelijkheid van het hoger beroep gegrond was, dan nog zou het geen betrekking
kunnen hebben op het gedeelte van het beroepen vonnis waarin uitspraak is gedaan over de vorderingen tot schadevergoeding, die tegen de R.M.Z. en de (verweerders) D. en B waren ingesteld in hun hoedanigheid van gewezen curatoren van de gei:ntimeerde S.; door aan de gei:ntimeerde S. een vergoeding bij voorraad van 5.000.000
BEF toe te kennen doet de eerste rechter meer dan zijn vonnis van 14 september 1971
herroepen; overigens bepaalt artikel1050 van het Gerechtelijk Wetboek dat hoger beroep kan worden ingesteld 'in alle zaken', terwijl artikel 616 van dat wetboek bepaalt dat 'tegen ieder vonnis hoger beroep kan worden ingesteld, tenzij de wet anders bepaalt'; geen enkele bepaling van het Gerechtelijk Wetboek sluit de mogelijkheid
van hoger beroep uit tegen een beslissing over een verzoek tot herroeping van het gewijsde; de omstandigheid dat voornoemd verzoek, met toepassing van artikel 1134 van
het Gerechtelijk Wetboek niet strekt tot wijziging maar tot herroeping van de bestreden beslissing neemt niet weg dat het debat over de toewijzing van het verzoek
tot herroeping van het gewijsde bij de rechter die de beslissing gewezen heeft waartegen dat verzoek gericht is, een geschil aanhangig maakt waarover voordien nog geen
ander rechtscollege kennisgenomen heeft; bij ontstentenis van een uitdrukkelijke wetsbepaling die de toepassing van dat beginsel op de in de artikelen 1132 tot 1139 van
het Gerechtelijk Wetboek geregelde rechtspleging van herroeping van het gewijsde uitsluit, moet het beginsel van de rechtspraak in twee instanties worden toegepast op dat
geschil; dat zou uiteraard maar anders zijn in het geval dat het verzoek tot herroeping van het gewijsde zou zijn ingediend tegen de beslissing van een appelgerecht; die
grond van niet-ontvankelijkheid van het hoger beroep kan dus niet worden aangenomen",

terwijl de beslissing die uitspraak doet over een verzoek tot herroeping van het gewijsde enkel vatbaar is voor hoger beroep, wanneer de beslissing waartegen het verzoek tot herroeping van het gewijsde is ingediend, zelf vatbaar is voor hoger beroep; eiseres zich te dezen beriep op het feit dat het vonnis van faillietverklaring van
14 september 1971, overeenkomstig artikel 442 van de wet van 18 april 1851 op het
faillissement, het bankroet en het uitstel van betaling, die is opgeheven bij artikel149
van de Faillissementswet van 8 augustus 1997, ambtshalve was gewezen, ten betoge dat noch de gefailleerde noch de schuldeisers konden worden beschouwd als partijen in de zaak, zodat zij tegen dat vonnis geen hoger beroep konden instellen; zij eraan toevoegde dat de curatoren tegen dat vonnis evenmin hoger beroep konden instellen;
nu het vonnis van faillietverklaring niet vatbar was voor hoger beroep - wat het hof
van beroep niet heeft betwist - geen hoger beroep mogelijk was tegen de beslissing over het tegen dat vonnis ingediende verzoek tot herroeping van het gewijsde :
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Overwegende dat het verzoek tot herroeping van het gewijsde dat, overeenkomstig artikel 1134 van het Gerechtelijk Wetboek, op straffe van nietigheid, moet worden ingediend voor het rechtscollege dat de bestreden beslissing gewezen heeft, niet strekt tot wijziging maar tot herroeping van die
beslissing;
Dat, krachtens het bepaalde in artikel 1139 van dat wetboek, de rechter
bij wie een dergelijk verzoek aanhangig is gemaakt, kennis neemt van de
gronden ervan en, zo hij dat verzoek toewijst, kennis neemt van de zaak zelf;
Overwegende dat de betwisting betreffende de ontvankelijkheid van het
verzoek door het rechtscollege dat ervan kennis neemt een geschil is waarvan nog geen ander rechtscollege voordien kennisgenomen heeft; dat hager beroep tegen een beslissing over een verzoek tot herroeping van het gewijsde overeenkomstig de artikelen 616 en 1050 van het Gerechtelijk Wetboek
mogelijk is, tenzij het verzoek is ingediend naar aanleiding van een beslissing die niet vatbaar is voor hager beroep;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hofvermag acht te slaan blijkt
dat het faillissement niet ambtshalve maar op dagvaarding van de eerste verweerder is uitgesproken en dat de gefailleerden S. en W. werden vertegenwoordigd voor de rechtbank van koophandel;
Overwegende dat het arrest, door het hager beroep van de verweerders ontvankelijk te verklaren, geen van de in het middel vermelde wetsbepalingeil schendt;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de
kosten.
7 juni 2001- 1 e kamer- Voorzitter en verslaggever: de h. Parmentier, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal Advocaten : mrs. Van Ommeslaghe en De Bruyn.
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1o VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE- BURGERLIJKE ZAKEN- VERZOEK TOT ONTTREKKING- GEWETTIGDE VERDENKING- BEGRIP.

2o VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE -

BURGERLIJKE ZAKEN- VERZOEK TOT ONTTREKKING WEGENS GEWETTIGDE VERDENKING- KENNELIJK ONONTVANKELIJK- AARD VAN DE AANGEVOERDE GRIEVEN.

1o De enkele omstandigheid dat de leden van een tuchtcollege, wier mandaat verstre-

ken is, in afwachting van de benoeming van hun opvolgers verder de continui"teit van
de tuchtrechtspraak blijven verzorgen, kan in hunnen hoofde geen gewettigde verdenking opleveren. (Art. 648, 2°, Ger.W.)
2° Het verzoek tot onttrekking van de zaak wegens gewettigde verdenking is kennelijk onontvankelijk wanneer het grieven aanvoert die geen verband houden met verwijten van partijdigheid of afhankelijkheid. (Artt. 648, 2°, en 565, eerste lid, Ger.W.)
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(A ... T. NATIONALE RAAD VAN DE ORDE VAN ARCHITECTEN)
ARREST

(A.R. C.01.0239.N)

HET HOF; - Gezien het met redenen omkleed en door een advocaat ondertekend verzoekschrift neergelegd ter griffie van het Hof op 30 mei 2001;
Overwegende dat verzoeker in wezen zijn verzoek tot onttrekking grondt
op de omstandigheid dat het mandaat van de leden van de Raad van Beroep verstreken is en dat er nog geen nieuwe leden zijn aangesteld;
Overwegende dat de enkele omstandigheid dat de leden van de Raad van
Beroep in afwachting van de benoeming van hun opvolgers verder de continui:teit van de tuchtrechtspraak verzorgen, geen aanleiding kan zijn tot een
onttrekking gebaseerd op artikel 648, 2o, van het Gerechtelijk Wetboek;
Dat de grief geen verband houdt met verwijten van partijdigheid of
afhankelijkheid;
Dat het verzoek kennelijk onontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt het verzoek; veroordeelt verzoeker in de
kosten.
8 juni 2001 - 1e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete, voorzitter- Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal met opdrachtAdvocaat: mr. C. Declerck, Kortrijk.
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CASSATIEBEROEP- BELASTINGZAKEN- BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP
- GEMIS AAN BELANG OF BESTAANSREDEN- INVLOED VAN HET TE WIJZEN ARREST OP BESLECHTING VAN EEN LOPENDE BETWISTING.

Eiser heeft het vereiste belang om cassatieberoep in te stellen tegen een arrest door het
hof van beroep gewezen in een belastingzaak !outer om reden dat de tussen te komen beslissing belang kan hebben voor de beslechting van een in bezwaar hangende betwisting tussen partijen. (Artt. 17 en 18 Ger.W.)
(BELGISCHE STAAT- MINISTER VAN FINANCIENT. F... , D ... )
ARREST

(A.R. F.99.0028.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 november 1998 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen;
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Over het eerste door de verweerders opgeworpen middel van nietontvankelijkheid van de voorziening : de voorziening werd niet regelmatig
betekend:
Overwegende dat de voorziening, blijkens de vermeldingen van het exploot van betekening, werd betekend aan de verweerders op 16 februari "1900
achtennegentig'';
Dat dit laatste duidelijk een materiele vergissing is en er client gelezen te
worden "1900 negenennegentig";
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid ongegrond is;
Over het tweede door de verweerders opgeworpen middel van nietontvankelijkheid van de voorziening : eiser heeft geen belang :
Overwegende dat de tussen te komen beslissing belang kan hebben voor
de beslechting van de betwisting tussen partijen omtrent een tweede hertaxatie voor het aanslagjaar 1985;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid ongegrond is;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 260 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (hierna
afgekort W.I.B.), van artikel 355 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992)
(hierna afgekort W.I.B. (1992)) en van het gezag van gewijsde inzake directe belastingen voortvloeiende uit de beginselen die deze belastingen beheersen en uit de artikelen 276 en 377 W.I.B. (1992),
doordat het bestreden arrest, nate hebben vastgesteld dat (de verweerders) in hun
aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 1984 een ten laste genomen verlies ten bedrage van 673.861 BEF in aftrek namen, dat de administratie van oordeel was dat de tenlasteneming van voormelde verliezen slechts in 1984 een definitiefkarakter had verworven en enkel voor het aanslagjaar 1985 kan worden toegestaan
en dat bij directoriale beslissing van 4 december 1991 de aftrek van de ten laste genomen verliezen werd geweigerd voor het aanslagjaar 1984 maar toegestaan voor het
aanslagjaar 1985 met een gedeeltelijke ontheffing van de aanslag voor aanslagjaar 1985
tot gevolg, dat (de verweerders) tegen voormelde beslissing een voorziening in beroep hebben ingediend maar in hun conclusie van 10 juli 1992 afstand hebben gedaan van de voorziening in de mate dat ze betrekking had op het aanslagjaar 1985
wegens gebrek aan belang en de administratie deze afstand heeft aanvaard, dat het
Hofvan Beroep te Antwerpen bij arrest van 4 maart 1993 heeft beslist dat de tenlasteneming van het verlies in mindering dient gebracht van de inkomsten van het
aanslagjaar 1984, dat de administratie in toepassing van artikel 260 W.I.B. voor
aanslagjaar 1985 een vervangende aanslag heeft gevestigd waarbij de aftrek van het
verlies ten bedrage van 673.861 BEF wordt verworpen, beslist dat nude voorziening beperkt was tot de aanslagjaren 1983 en 1984, het hofvan beroep bij arrest van
4 maart 1993 geen uitspraak deed over de aanslag voor het aanslagjaar 1985 en de
directoriale beslissing van 4 december 1991 met betrekking tot het aanslagjaar 1985
niet hervormd werd, de directoriale beslissing op definitieve wijze heeft beslist dat de
beroepsuitgaven voor het aanslagjaar 1985 een totaal van 803.861 BEF bedragen, zijnde
130.000 BEF door (de verweerders) in hun aangifte vermeld, verhoogd met 673.861
BEF ten laste genomen verliezen, dat krachtens de algemene rechtsbeginselen van de
directe belastingen en de artikelen 375 en 377 W.I.B. (1992) het gezag van gewijsde
verbonden is aan deze op bezwaarschrift gewezen directoriale beslissing met betrekking tot het aanslagjaar 1985, dat de administratie hieraan niet mag voorbijgaan, zelfs
nu uit het voormeld arrest van het hofvan beroep van 4 maart 1993 impliciet volgt
dat die beslissing met betrekking tot aanslagjaar 1985 verkeerd was, dat luidens de
motieven en het beschikkend gedeelte van de directoriale beslissing van 4 december 1991 de aanslag voor het aanslagjaar 1985 niet werd vernietigd, dat de toegestane ontheffing voor het aanslagjaar 1985 door (de verweerders) definitief verworven is, dat nu die aanslag niet nietig werd verklaard, geen toepassing kan worden
gemaakt van artikel 355 W.I.B. (1992), dat de voorziening in beroep derhalve gegrond is en de aanslag dient te worden vernietigd,
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terwijl, eerste onderdeel, het bestreden arrest niet zonder miskenning van het gezag van gewijsde inzake directe belastingen en van de artikelen 260 W.I.B. en 355 W.I.B.
(1992) heeft kunnen beslissen dat het gezag van gewijsde verbonden aan de beslissing van de directeur van 4 december 1991 de vestiging van de vervangende aanslag voor aanslagjaar 1985 verhindert, nu. het arrest van het Hofvan Beroep te Antwerpen van 4 maart 1993, waarbij uitspraak werd gedaan over de voor de aanslagjaren
1983 en 1984 ingediende voorziening in beroep, door te beslissen dat het verlies in mindering client gebracht op de inkomsten van het aanslagjaar 1984, aan de beslissing
van de directeur van 4 december 1991, waarbij de aftrek van het verlies werd geweigerd voor het aanslagjaar 1984 maar toegestaan voor het aanslagjaar 1985, de noodzakelijke steun heeft ontnomen zonder welke die beslissing niet kan blijven bestaan, met als gevolg dat het gezag van gewijsde van voormelde beslissing de vestiging
van een vervangende aanslag voor aanslagjaar 1985 in toepassing van artikel 260 W.I.B.
niet kan verhinderen, zodat het arrest, door te beslissen dat nu de directoriale beslissing van 4 december 1991 met betrekking tot het aanslagjaar 1985 door het arrest van 4 maart 1993 niet werd hervormd, de draagwijdte van het gezag van gewijsde verbonden aan het arrest van 4 maart 1993 miskent en tevens op een onwettige
wijze de toepassing van artikel 260 W.I.B. en van artikel 355 W.I.B. (1992) verhindert en dienvolgens ook deze wetsbepalingen schendt;
en terwijl, tweede onderdeel, de administratie niet enkel gerechtigd is om een vervangende aanslag te vestigen voor het aanslagjaar waarvoor de aanvankelijk gevestigde aanslag werd vernietigd, maar ook op grond van de elementen begrepen in de
vernietigde aanslag, zijnde alle positieve en negatieve materiele bestanddelen die bijdragen tot de vaststelling van de aanslagbasis van die vernietigde aanslag, een vervangende aanslag te vestigen verbonden aan een ander aanslagjaar, dat bij arrest van
4 maart 1993 van het Hof van Beroep te Antwerpen de voor het aanslagjaar 1984 gevestigde aanslag gedeeltelijk werd ontheven hetgeen een (gedeeltelijke) vernietiging van de aanslag impliceert die aan de administratie de mogelijkheid verleent om
op basis van de bestanddelen van de vernietigde aanslag een vervangende aanslag te
vestigen voor het aanslagjaar 1985, zodat het bestreden arrest door te beslissen dat
voor het aanslagjaar 1985 geen vervangende aanslag kan worden gevestigd omdat de
aanslag voor het aanslagjaar 1985 niet werd vernietigd, de draagwijdte van de artikelen 260 W.I.B. en 355 W.I.B. (1992) miskent en derhalve deze wetsbepalingen
schendt:

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest vaststelt dat :
1. de verweerders afstand hebben gedaan van hun voorziening tegen de directoriale beslissing van 4 december 1991 in zoverre de voorziening was gericht tegen de aanslag in de personenbelasting aanslagjaar 1985 en dat eiser die afstand heeft aanvaard;
2. het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen van 4 maart 1993 geen
uitspraak heeft gedaan over de aanslag voor het aanslagjaar 1985 en de voormelde directoriale beslissing met betrekking tot dit aanslagjaar niet werd
hervormd;
Dat het op grand hiervan beslist dat de directoriale beslissing van 4 december 1991 op definitieve wijze heeft beslist dat de beroepsuitgaven voor
het aanslagjaar 1985 in totaal 803.861 BEF bedragen;
Dat het door aldus te oordelen, het gezag van het gewijsde van het
arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen van 4 maart 1993 niet heeft
miskend;
Dat het onderdeel in zoverre niet kan worden aangenomen;
Overwegende voorts dat het onderdeel, in zoverre het schending aanvoert van artikel 260 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964)
en van artikel 355 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992), afgeleid is uit de vergeefs aangevoerde miskenning van het gezag van het gewijsde van het arrest van het Hofvan Beroep te Antwerpen van 4 maart 1993;
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Dat het onderdeel in zoverre niet ontvankelijk is;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel ervan uitgaat dat de gevolgen van de beslissing van het arrest van 4 maart 1993 zich uitstrekken tot de aanslag over
de inkomsten van het aanslagjaar 1985;
Overwegende dat uit het antwoord op het eerste onderdeel volgt dat dit niet
het geval is;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
8 juni 2001- 1e kamer- Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter- Verslaggever : de h. Landers - Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal
met opdracht. - Advocaten : mrs. Claeys Bouuaert; K. Spagnoli, Antwerpen.

Nr. 349

18 KAMER- 8 juni 2001

INKOMSTENBELASTINGEN- VOORZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP- VERSTEKARREST OP TEGENSPRAAK- KENNISGEVING VAN RECHTSDAG- VORMVEREISTEN.

Indien een van de partijen verstek laat gaan, vermag het hofvan beroep uitspraak te
doen bij een arrest dat geacht wordt op tegenspraak te zijn gewezen wanneer de kennisgeving van rechtsdag werd gedaan aan de in het beroep opgegeven woonplaats en
gericht werd aan een persoon waarvan de naam op de aangetekende zending overeenkomt met de schrijfwijze eruan in de fiscale voorziening voor het hof van beroep. (Art. 385 W.I.B. 1992.)
(R. .. ,

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

(A.R. F.99.0102.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 april 1999 gewezen door
het Hof van Beroep te Antwerpen;
Overwegende dat de eisers elk een voorziening hebben ingesteld; dat de
twee cassatieberoepen F.99.0102.N als rolnummer hebben; dat zij gericht zijn
tegen hetzelfde arrest en dat het behoort de zaken te voegen;
I. Op de voorziening van R. :
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikel385 W.I.B. (1992), voorheen artikel 286 W.I.B., van artikel149
van de Grondwet, in de versie van na de cotirdinatie zoals afgekondigd op 17 februari 1994 (B.S. 17 februari 1994) en het algemeen beginsel van het recht van verdediging,
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doordat het bestreden arrest vaststelt dat aan de door artikel 385 W.I.B. (1992) voorgeschreven voorwaarden is voldaan, op grond van de motieven :
"dat overeenkomstig dit artikel, indien, bij het oproepen van de zaak, een van de
partijen verstek laat gaan, niettegenstaande de griffie bij een ter post aangetekende brief een oproeping heeft gezonden aan de in de voorziening opgegeven woonplaats terwijl nergens uit blijkt of afte leiden is dat die partij kennisgeving heeft gedaan van een wijziging van woonplaats nadat het verzoekschrift tot voorziening werd
neergelegd, uitspraak wordt gedaan op de conclusies van de andere partij en het arrest in elk geval geacht wordt op tegenspraak gewezen te zijn; dat derhalve het verzoek van verweerder wordt ingewilligd en nu, ingevolge het verstek van de eisers de
door hen in het verzoekschrift tot voorziening schriftelijk ontwikkelde middelen geacht worden niet ter beoordeling aan het hof te zijn voorgelegd, dit hof ten opzichte
van de eisers enkel op de door verweerder ingediende conclusies dient uitspraak te
doen";
en
"(. .. ) dat de bestreden beslissing om de redenen erin aangehaald, die door het hof,
na nieuw onderzoek, juist werden bevonden en hierbij worden overgenomen, terecht het bezwaarschrift heeft afgewezen nadat de passende ontheffingen waren verleend",

terwijl, eerste onderdeel, eiseres stelt dat zij nooit een geldige oproeping heeft ontvangen om voor het hof van beroep te verschijnen.
Dat deze bewering wordt ondersteund door het dossier zoals dit neerligt op de griffie van het Hof van Beroep te Antwerpen.
Dat uit voormeld dossier blijkt dat eiseres niet rechtsgeldig is opgeroepen aangezien de oproeping van 11 januari 1999 werd verzonden naar "mevrouw RA.L.", op het
adres H. te K. Dat evenwel dit schrijven niet werd besteld maar werd teruggezonden naar de griffie van het Hofvan Beroep te Antwerpen met de vermelding "onbekend". Dat de reden hiervoor naar alle waarschijnlijkheid is dater geen mevrouw
"RA.L." woonachtig is op het adres H. te K.
Dat aan eiseres, zijnde "RD.L.", nog steeds woonachtig zijnde op voormeld adres geen
kennisgeving is gebeurd. Dat er bijgevolg geen geldige betekening heeft plaatgevonden bij toepassing van artikel 385 W.I.B. (1992) aangezien aan eiseres geen kennisgeving van rechstdag werd verzonden.
Dat geenszins kan worden gesteld dat het een geldige betekening betrof omwille van
het feit dat degene aan wie de oproeping werd verzonden, de naam van degene was
die in de fiscale voorziening stond vermeld.
Dat door het niet-controleren van deze naam, de rechten van verdediging van eiseres geschonden zijn aangezien verweerder in ieder geval wist dat de naam van eiseres niet RA. was waar zijzelf steeds de naam "RD." of "RU." heeft gehanteerd, nooit
"RA.". Dat dit eveneens had kunnen worden vastgesteld door de griffie en door het hof
alwaar de oproepingsbriefterugkwam met de vermelding "onbekend" en niet met een
vermelding "woont niet meer op aangeduid adres".
Dat bijgevolg het bestreden arrest door te oordelen dat het arrest wordt geacht op
tegenspraak te zijn gewezen, artikel 385 W.I.B. (1992) schendt aangezien er geen
geldige oproeping is gebeurd, alsmede de algemene beginselen van rechten van
verdediging;

tweede onderdeel, artikel 385 W.I.B. (1992) niet inhoudt dat de niet-verschijning van
eiseres ter terechtzitting het Hofvan Beroep te Antwerpen zou vrijstellen van de verplichting om de gegrondheid van het in fiscaal beroep aangevoerd middel te onderzoeken, volgens welk middel verweerder de belastbare grondslag willekeurig had vastgesteld, en evenmin inhoudt dat de niet-verschijning van eiseres ter terechtzitting het
hof van beroep zou vrijstellen van de verplichting om de gegrondheid van de aanslag te onderzoeken gelet op het feit dat de belastingwetten van openbare orde zijn.
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Dat evenwel het Hof van Beroep te Antwerpen heeft nagelaten dit te onderzoeken.
Daarenboven is de loutere vermelding "dat de bestreden beslissing om de redenen erin aangehaald, die door het hof, na nieuw onderzoek, juist werden bevonden en
hierbij worden overgenomen", niet als een geldige motivering bij toepassing van artikel149 van de Grondwet kan worden beschouwd. Dat dergelijke algemene beschouwingen geen motivering kunnen uitmaken (Cass., 17 november 1989, A.R. F.1782.N).
Dat in geen geval deze motivering als voldoende kan worden beschouwd waar hetzelfde hof reeds in een vergelijkbare zaak een arrest heeft geveld waarin eenzelfde bestreden beslissing gedeeltelijk werd vernietigd (Antwerpen, 14 oktober 1997, zaak 1994/
FR/251),
zodat het bestreden arrest het artikel 149 van de Grondwet, in de versie van na de
coiirdinatie zoals afgekondigd op 17 februari 1994 (B.S., 17 februari 1994), het artikel 385 W.I.B. (1992) (voorheen artikel 286 W.I.B.) en het algemeen rechtsbeginsel van
de rechten van verdediging heeft geschonden door te oordelen dat de voorwaarden van
artikel 385 W.I.B. (1992) waren voldaan en het Hofvan Beroep te Antwerpen in haar
bestreden beslissing uitspraak heeft gedaan in de zin dat de bestreden beslissing als
juist wordt bevonden zonder te motiveren waarom deze bestreden directoriale beslissing juist werd bevonden :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat eiseres aanvoert dat zij niet geldig werd opgeroepen voor
de zitting waarop de zaak was vastgesteld; dat de verwittiging zou gedaan
zijn weliswaar op het juiste adres maar met een verkeerde schrijfwijze van
haar naam, dit is RA., daar waar haar naam RD. zou zijn;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan,
blijkt dat:
1. eiseres samen met haar echtgenoot een fiscale voorziening voor het Hof
van Beroep van Antwerpen instelde onder de naam "L.RA.";
2. de griffie kennis heeft gegeven op het juiste adres van de vasts telling
van de zaak aan haar echtgenoot, aan haarzelf onder de naam RA. en aan
de gemeenschappelijke advocaat van de echtgenoten C. en RD.;
3. de aangetekende brief die voor eiseres was bestemd terugkwam naar de
griffie van het hofvan beroep met de dubbele melding aangebracht door de
postdiensten "onbekend" en "geweigerd";
4. noch eiseres, noch haar echtgenoot, noch hun raadsman verschenen zijn
ter zitting;
Overwegende dat, krachtens artikel385 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992), indien bij het oproepen van de zaak een van de partijen verstek laat gaan niettegenstaande de griffie bij een ter post aangetekende brief een oproeping heeft gezonden aan de in het beroep opgegeven
woonplaats, er uitspraak wordt gedaan op de conclusies van de andere
partij;
Dat het hofvan beroep zonder schending van het genoemde artikel 385 en
van het recht van verdediging uitspraak kon doen bij een arrest dat geacht wordt op tegenspraak te zijn gewezen wanneer de kennisgeving van
rechtsdag werd gedaan aan de in het beroep opgegeven woonplaats en gericht werd aan een persoon waarvan de naam op de aangetekende zending overeenstemt met de schrijfwijze ervan in de fiscale voorziening voor
het hof van beroep;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft :
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Overwegende dat het onderdeel vooreerst aan het hof van beroep verwijt dat het niet heeft onderzocht of de aanslag gegrond was en hiervoor
schending van artikel 385 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen aanvoert;
Dat de aangewezen wetsbepaling geen verband houdt met de aangevoerde grief;
Overwegende dat het onderdeel vervolgens aanvoert dat de motivering van
het arrest dat de redenen overneemt van de beslissing van de directeur, niet
"als voldoende kan worden beschouwd";
Dat de grief in feite hierop neerkomt dat de motivering ongeschikt is; dat
die griefvreemd is aan artikel149 van de Grondwet;
Overwegende dat voor het overige het onderdeel niet nader preciseert hoe
en waardoor het recht van verdediging zou zijn geschonden;
Dat het onderdeel niet ontvankelijk is;
II. Op de voorziening van C.:
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 385 W.I.B. (1992), voorheen artikel 286 W.I.B. en van artikel 149 van de Grondwet, in de versie van na de coiirdinatie zoals afgekondigd op 17
februari 1994 (B.S. 17 februari 1994),
doordat het bestreden arrest vaststelt dat aan de door artikel 385 W.I.B. (1992) voorgeschreven voorwaarden is voldaan, op grond van de motieven :
"dat overeenkomstig dit artikel, indien, bij het oproepen van de zaak een van de partijen verstek laat gaan, niettegenstaande de griffie bij een ter post aangetekende brief
een oproeping heeft gezonden aan de in de voorziening opgegeven woonplaats terwijl nergens uit blijkt of af te leiden is dat die partij kennisgeving heeft gedaan van
een wijziging van woonplaats nadat het verzoekschrift tot voorziening werd neergelegd, uitspraak wordt gedaan op de conclusies van de andere partij en het arrest in
elk geval geacht wordt op tegenspraak gewezen te zijn; dat derhalve het verzoek van
verweerder wordt ingewilligd en nu, ingevolge het verstek van de eisers de door hen
in het verzoekschrift tot voorziening schriftelijk ontwikkelde middelen geacht worden niet ter beoordeling aan het hof te zijn voorgelegd, dit hof ten opzichte van de eisers enkel op de door verweerder ingediende conclusies dient uitspraak te doen";
en
"( ... ) dat de bestreden beslissing om de redenen erin aangehaald, die door het hof,
na nieuw onderzoek juist werden bevonden en hierbij worden overgenomen, terecht
het bezwaarschrift heeft afgewezen nadat de passende ontheffingen waren verleend",

terwijl de niet-verschijning van eiser ter terechtzitting niet inhoudt dat het Hofvan
Beroep te Antwerpen zou zijn vrijgesteld van de verplichting om de gegrondheid van
het in fiscaal beroep aangevoerd middel te onderzoeken, volgens welk middel verweerder de belastbare grondslag willekeurig had vastgesteld, en evenmin inhoudt dat
het hofvan beroep zou zijn vrijgesteld van de verplichting om de gegrondheid van de
aanslag te onderzoeken gelet op het feit dat de belastingwetten van openbare orde zijn.
Dat evenwel het Hof van Beroep te Antwerpen heeft nagelaten dit te onderzoeken.
De loutere vermelding "dat de bestreden beslissing om de redenen erin aangehaald, die door het hof, na nieuw onderzoek, juist werden bevonden en hierbij worden overgenomen", niet als een geldige motivering bij toepassing van artikel149 van
de Grondwet kan worden beschouwd. Dat dergelijke algemene beschouwingen geen
motivering kunnen uitmaken (Cass., 17 november 1989, A.R. F.1782.N). Dat in geen
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geval deze motivering als voldoende kan worden beschouwd waar hetzelfde hof reeds
in een vergelijkbare zaak een arrest heeft geveld waarin eenzelfde bestreden beslissing gedeeltelijk werd vernietigd (Antwerpen, 14 oktober 1997, zaak 1994/FR/251),
zodat het bestreden arrest het artikel149 van de Grondwet, in de versie van na de
coordinatie zoals afgekondigd op 17 februari 1994 (B.S., 17 februari 1994) en artikel 385 W.I.B. (1992) (voorheen artikel 286 W.I.B.) heeft geschonden door te oordelen dat de voorwaarden van artikel 385 W.I.B. (1992) waren voldaan en het Hofvan
Beroep te Antwerpen in haar bestreden beslissing uitspraak heeft gedaan in de zin
dat de bestreden beslissing als juist wordt bevonden zonder te motiveren waarom deze
bestreden directoriale beslissing juist werd bevonden :

Overwegende dat het middel niet ontvankelijk is om de redenen weergegeven in het antwoord op het 'tweede onderdeel van het middel van RD.;
Om die redenen, voegt de zaken ingeschreven met nummer F.99.0102.N;
verwerpt de voorzieningen; veroordeelt de eisers in de kosten van hun respectieve voorziening.
8 juni 2001- 1e kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete, voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal met opdracht Advocaten : mrs. Claeys Bouuaert; M. Vanden Broeck, Antwerpen.

•
Nr. 350
3e KAMER- 11 juni 2001

MINDERVALIDEN- INDIVIDUELE MATERIELE BIJSTAND TOT SOCIALE INTEGRATIE- GEHANDICAPTE- AANVRAAG TOT INSCHRIJVING- LEEFTIJDSVOORWAARDEN.

Het decreet van 27 juni 1990 van de Vlaamse Raad is niet toepasselijk op personen met
een handicap die de volle leeftijd van vijfenzestig jaar hebben bereikt en die v66r de
dag van hun vijfenzestigste verjaardag geen inschrijving hebben ingediend (1). (Art. 2
Decreet Vlaamse raad van 27 juni 1990.)
(M ... T. VLAAMS FONDS VOOR SOCIALE INTEGRATIE VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP)
ARREST

(A.R. S.98.0174.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 september 1998 gewezen door het Arbeidshof te Antwerpen;
Gelet op het arrest van dit Hof van 15 november 1999 (2);
Gelet op het arrest van hetArbitragehofnr. 18/2001 van 14 februari 2001;
(1) Zie arrest Arbitragehof 14 feb. 2001, nr. 18/2001, B.S. 18 april 2001, p. 12680.
(2) Nr. 605.
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Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 10 en 11 van de gecotirdineerde Grondwet, 2, § 1, 4, 2°,
7, § 2, 39 en 52 van de Decreet van de Vlaamse Raad van 27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de sociale integratie van personen met een handicap, 1, 2 en 3 van het besluit van 24 juli 1991 betreffende de inschrijving bij het
Vlaams Fonds voor sociale integratie van personen met een handicap en 6 van het Besluit van de Vlaamse Executieve van 31 juli 1992 tot vaststelling van de criteria, modaliteiten en bedragen van de tussenkomsten voor individuele materiele bijstand tot
sociale integratie ten gunste van personen met een handicap,
doordat het arbeidshof verweerders hoger beroep gedeeltelijk gegrond verklaart en
de bestreden beslissing die verweerder bij brief van 15 februari 1995 aan eiser heeft
ter kennis gebracht, bevestigt;
het arbeidshof aldus beslist op volgende gronden (pag. 4 van het arrest) :
"Uit de lezing van artikel 2 van het Decreet en artikel 6 van het Besluit moet worden afgeleid dat de gehandicapte die de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt nog een aanvraag om materiele bijstand bij [verweerder] kan indienen op de voorwaarden dat :
- de inschrijving of de aanvraag tot inschrijving dateert van voor de 65ste verjaardag;
- de kosten rechtstreeks voortspruiten uit een handicap die voor de leeftijd van 65
jaar werd vastgesteld, wat kan worden vastgesteld op de wijzen bepaald in het tweede
lid van artikel 6.
De toekenning van materiele bijstand aan de personen die de leeftijd van 65 jaar
bereikt hebben is een uitzonderingsregeling die restrictief dient gei'nterpreteerd te worden. De wetgever heeft de tussenkomst afhankelijk gemaakt van de voorwaarden van
inschrijving (of alleszins van de aanvraag tot inschrijving) bij [verweerder] voor de leeftijd van 65 jaar; de aanvraag tot bijstand mag nadien gebeuren.
Artikel 6 van het Besluit van 31 juli 1992 dat genomen werd in uitvoering van het
Decreet van 27 juni 1990 kan geen uitbreiding zijn van artikel 2, § 1 daarvan, maar
beperkt de bijstand tot de kosten die rechtstreeks verband houden met de handicap
vastgesteld voor de leeftijd van 65 jaar. Dergelijke uitbreiding kan overigens niet afgeleid worden uit artikel 6, tweede lid, van het Besluit.
5.3. De wetgever kan de toekenning van een bepaalde vorm van tegemoetkoming
of bijstand afhankelijk maken van een administratieve formaliteit. [Eiser] toont alleszins niet aan dat de decreetgever een niet toelaatbare discriminatie in het leven heeft
geroepen door een onderscheid te maken tussen gehandicapten die voor de leeftijd van
65 jaar zijn ingeschreven bij [verweerder] en degenen die niet zijn ingeschreven. Beide
categorieen bevinden zich immers niet in dezelfde feitelijke en juridische situatie en
het onderscheid is niet willekeurig of onredelijk.
De oorspronkelijke bestreden beslissing was dus in overeenstemming met de geldende wetgeving",

terwijl, eerste onderdeel, overeenkomstig artikel 2 van het decreet van 27 juni 1990
houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de sociale integratie van personen
met een handicap het decreet van toepassing is op de personen met een handicap die
de volle leeftijd van vijfenzestig jaar niet hebben bereikt op het ogenblik van hun aanvraag tot inschrijving;
verweerder luidens artikel 52 van het decreet binnen de grenzen van zijn begroting in de gevallen bepaald door de Vlaamse regering de kosten draagt van de bijstand tot sociale integratie verleend aan een persoon met een handicap;
overeenkomstig artikel 6 van het besluit van de Vlaamse Executieve van 31 juli 1992
tot vaststelling van de criteria, modaliteiten en bedragen van de tussenkomsten voor
individuele materiele bijstand tot sociale integratie ten gunste van personen met een
handicap de bijstand aan personen die de volle leeftijd van vijfenzestig jaar bereikt
hebben op het ogenblik van het indienen van de aanvraag tot materiele bijstand, kan
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worden toegekend voor kosten die rechtstreeks voortspruiten uit een handicap die v66r
de leeftijd van vijfenzestig jaar werd vastgesteld;
de vaststelling van de handicap v66r de leeftijd van vijfenzestig jaar luidens diezelfde wetsbepaling onder meer kan blijken uit een attest afgeleverd door een ziekenfonds waaruit blijkt dat de officiele vaststelling van de handicap geschied is v66r
de aanvrager 65 jaar is geworden;
deze wetsbepaling personen die de leeftijd van vijfenzestig jaar hebben bereikt, toelaat de bijstand tot sociale integratie ook te verkrijgen, op voorwaarde dat zij op de
wettelijk voorgeschreven wijze kunnen bewijzen dat de handicap die de bijstand noodzakelijk maakt, hen reeds v66r de leeftijd van vijfenzestig jaar heeft getroffen;
het besluit van de Vlaamse Executieve aldus het toepassingsgebied van het decreet van 27 juni 1990 niet op een ongeoorloofde wijze uitbreidt;
artikel 52 van het decreet aan de Vlaamse regering immers de bevoegdheid verleent te bepalen in welke gevallen verweerder binnen de grenzen van zijn begroting
de kosten van de bijstand tot sociale integratie aan een persoon met een handicap dient
te dragen;
in de memorie van toelichting bij het antwerp van het decreet in uitdrukkelijke bewoordingen wordt vermeld dat artikel 2 van het decreet tot doel heeft de door het decreet beoogde doelgroep "afte bakenen ten aanzien van categorieen die op andere vormen van welzijns- of gezondheidszorg zijn aangewezen, zoals bv. bejaarden" en dat de
zorg voor personen "die na 65 jaar gehandicapt worden" in principe is toegewezen aan
het bejaardenbeleid;
de decreetgever aldus in uitdrukkelijke bewoordingen zijn bedoeling te kennen geeft
om de kosten van de bijstand tot sociale integratie, verleend aan bejaarden, niet ten
laste van verweerder, maar ten laste van het bejaardenbeleid te leggen, voor personen die na de leeftijd van vijfenzestig jaar gehandicapt worden;
de Vlaamse regering derhalve niet de perken van haar bevoegdheid tot het vaststellen van de gevallen waarin verweerder de kosten van de bijstand tot sociale integratie, verleend aan gehandicapten, dient te dragen, miskent door te bepalen dat de
bijstand moet worden verleend aan personen die reeds de leeftijd van vijfenzestig jaar
hebben bereikt, maar die op de wettelijk voorgeschreven wijze aantonen dat zij reeds
v66r de leeftijd van vijfenzestig jaar waren getroffen door de handicap die de bijstand noodzakelijk maakt;
dergelijke personen immers voor de leeftijd van vijfenzestig jaar gehandicapt zijn
geworden en bijgevolg niet naar het bejaardenbeleid worden verwezen door de decreetgever;
bijgevolg noch de artikelen 7 en 39 van het decreet van 27 juni 1990, noch de artikelen 1, 2 en 3 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende de inschrijving bij het Vlaams Fonds voor sociale integratie van personen met een handicap bepalen dat de aanvraag tot inschrijving bij verweerder niet-ontvankelijk zou zijn, op
grond dat de aanvrager de leeftijd van vijfenzestig jaar heeft bereikt, op het ogenblik waarop hij een aanvraag tot inschrijving indient;
het arbeidshofvaststelt dat eiser vorderde dat verweerder zijn aanvraag zou behandelen, op grond dat de aandoening waarvoor eiser bijstand vroeg, reeds bestond
v66r zijn vijfenzestigste jaar, maar dat verweerder weigerde de aanvraag in behandeling te nemen om reden dat de leeftijdsgrens van vijfenzestig jaar was overschreden;
het arbeidshof overweegt dat de toekenning van materiele bijstand aan personen
die de leeftijd van vijfenzestig jaar hebben bereikt een restrictief te interpreteren
uitzonderingsmaatregel is en dat artikel 6 van het besluit van de Vlaamse Executieve artikel 2 van het decreet niet kan uitbreiden,
de appelrechters derhalve de in het middel aangeduide wetsbepalingen, met uitzondering van de artikelen 10 en 11 van de gecoiirdineerde Grondwet, schenden door
op die gronden te beslissen dat verweerders bestreden beslissing in overeenstemming is met de geldende wetgeving en door om die reden verweerders hoger beroep
gedeeltelijk gegrond te verklaren;
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terwijl, tweede onderdeel, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet bepalen dat de Belgen gelijk zijn voor de wet en dat het genot van aan de Belgen bij wet of internationaal verdrag toegekende rechten en vrijheden zonder discriminatie moet worden
verzekerd;
een discriminerende wetsbepaling de toets aan het gelijkheidsbeginsel slechts doorstaat, indien het door de wetgever doorgevoerde onderscheid berust op een objectief
criterium, de discriminerende maatregel geschikt is om een door de wetgever vooropgesteld en geoorloofd doel te bereiken en daarenboven dat doel niet met minder discriminerende maatregelen kan worden bereikt;
het decreet van 27 juni 1990 de sociale integratie van personen met een handicap
die geen bejaarden zijn en niet naar het bejaardenbeleid worden doorverwezen,
beoogt;
de memorie van toelichting bij het ontwerp van decreet in uitdrukkelijke bewoordingen stelt dat de personen die na 65 jaar gehandicapt worden, in principe aan het
bejaardenbeleid worden toegewezen;
de artikelen 2, 4, 7 en 39 van het decreet bijgevolg het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel schenden, voor zover die wetsbepalingen aldus moeten worden uitgelegd dat
zij een gehandicapte persoon die kan bewijzen v66r de leeftijd van vijfenzestig jaar te
zijn getroffen door de handicap die de bijstand noodzakelijk maakt, uitsluiten van het
toepassingsgebied van het decreet en van het recht op sociale bijstand, vermits het doel
van de decreetgever om de bijstand tot sociale integratie niet aan bejaarden toe te kennen, kan worden bereikt met minder discriminerende maatregelen die erin bestaan
aan personen die zich niet v66r de leeftijd van vijfenzestig jaar bij verweerder hebben ingeschreven, toe te staan op de wettelijk voorgeschreven wijze te bewijzen dat
zij v66r diezelfde leeftijd door de desbetreffende handicap zijn getroffen;
in die zin artikel 6 van het besluit van de Vlaamse Executieve van 31 juli 1992 overigens aan personen met een handicap die de volle leeftijd van vijfenzestig jaar hebben bereikt op het ogenblik van het indienen van de aanvraag tot materiele bijstand, de bijstand toekent voor kosten die rechtstreeks voortspruiten uit een handicap
die v66r de leeftijd van vijfenzestig jaar is vastgesteld, op voorwaarde dat zij die vaststelling op de wettelijk voorgeschreven wijze bewijzen;
eiser in zijn appelconclusie aanvoerde dat handicaps die optreden na de leeftijd van
vijfenzestig jaar anders kunnen worden behandeld dan handicaps die zich v66r die leeftijd voordoen, maar dat het gelijkheidsbeginsel zich ertegen verzet dat personen waarvan de handicap is ontstaan v66r de leeftijd van vijfenzestig jaar, op een verschillende wijze worden behandeld om louter administratieve redenen;
het arbeidshof dat verweer verwerpt met de overweging dat beide categorieen zich
niet in dezelfde feitelijke en juridische situatie bevinden en het gemaakte onderscheid niet willekeurig of onredelijk is,
de appelrechters derhalve de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schenden door te
beslissen dat eiser niet aantoont dat de decreetgever een niet toelaatbare discriminatie in het leven heeft geroepen, en, inzonderheid, door niet na te gaan of de decreetgever het wettelijk beoogde doel niet met minder discriminerende maatregelen kon
bereiken:

Wat het tweede onderdeel betreft;
Overwegende dat artikel 2 van het decreet van 27 juni 1990 van de Vlaamse
Raad in die zin moet worden uitgelegd dat het voorschrijft dat het decreet
niet toepasselijk is op personen met een handicap die de voile leeftijd van
vijfenzestig jaar hebben bereikt en die v66r de dag van hun vijfenzestigste
verjaardag geen aanvraag tot inschrijving hebben ingediend;
Overwegende dat hetArbitragehofbij arrest nr. 18/2001 van 14 februari
2001 op de prejudiciele vraag van het Hof in deze zaak oordeelde dat artikel 2, § 1, van het decreet van de Vlaamse Raad van 27 juni 1990 de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet schendt;
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Dat het onderdeel op grond van de in dit arrest van hetArbitragehofvermelde redenen faalt naar recht;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; gelet op artikell017, tweede lid,
van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt verweerder in de kosten.
11 juni 2001 - s• kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Boes, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal -Ad·
vocaten : mrs. Verbist en B-iitzler.

Nr. S51
S8 KAMER -11 juni 2001

1 o ONDERWIJS -

GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS- DECREET RECHTSPOSITIE- INRICH·
TENDE MACHT - PERSONEELSLID - DIENSTBETREKKING- AARD.

2° ARBEIDSOVEREENKOMST- AARD vAN DE WET. TOEPASSINGSSFEER- ONDERWIJS
- GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS -DECREET RECHTSPOSITIE- INRICHTENDE MACHT- PERSONEELSLID - DIENSTBETREKKING- AARD.

So ONDERWIJS- GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS- DECREET RECHTSPOSITIE- DIENSTBETREKKING- ARBEIDSOVEREENKOMST- EINDE - EENZIJDIGE BEEINDIGING- GERECHTELIJKE ONTBINDING.

4 ° ARBEIDSOVEREENKOMST- EINDE- ALGEMEEN- DECREET RECHTSPOSITIE

-

DIENSTBETREKKING- EENZIJDIGE BEEINDIGING- GERECHTELIJKE ONTBINDING.

5° ONDERWIJS- GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS- DECREET RECHTSPOSITIE- DIENSTBETREKKING- ARBEIDSOVEREENKOMST- EINDE - EENZIJDIGE BEEINDIGING- GERECHTELIJKE ONTBINDING - BEPERKING.

1o en 2° De dienstbetrekking van de personeelsleden van het gesubsidieerd uri} onderwijs is geregeld door algemene en onpersoonlijke bepalingen, die op die personeelsleden toepasselijk worden door een arbeidsovereenkomst en niet ingevolge een
eenzijdige aanstelling (1). (Art. 20, eerste lid, S1, tweede lid, en 40, vierde lid,
Decr.Vl.R. 27 maart 1991.)

so

Het decreet Rechtspositie sluit de toepassing van de gerechtelijke ontbinding principieel niet uit; zowel de vrije gesubsidieerde onderwijsinstelling als de in het decreet bedoelde personeelsleden kunnen principieel de ontbinding in rechte vorderen van de arbeidsovereenkomst (2). (Artt. 1184 B.W. en S2 Arbeidsovereenkomstenwet.)

4 o en 5° De gerechtelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst gesloten tussen de vrije
onderwijsinstelling en het personeelslid is uitgesloten in zoverre zij strijdig is met de
beperkingen van onmiddellijk ontslag die in het decreet rechtspositie zijn bepaald (S).
(1) Zie Cass. 4 okt. 1993, A.R. S.93.001l.N, nr. 393.
(2) Zie Cass. 26 okt. 1981 (A. C. 1981-82, nr. 139); 23 nov. 1981 (A.C. 1981-82, nr. 193).
(3) Zie noot 2.
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(ONZE-LIEVE-VROUW-LYCEUM VZ.W. T.V... )
ARREST

(A.R. S.00.0124.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 25 oktober 1999 gewezen door het Arbeidshof te Antwerpen, afdeling Hasselt;
Over het tweede middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 144 en 149 van de Grondwet, 1134 in het bijzonder tweede
en derde lid, 1135, 1184, 1319, 1320, 1322 en 1780 van het Burgerlijk Wetboek, 23,
578, 1 o van het Gerechtelijk Wetboek, 9, 10, 11, 12, 13, 60, 62, 64 en 69 in het bijzonder § 2, van het Decreet van de Vlaamse Raad van 27 maart 1991 betreffende de
rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de
psycho-medische-sociale centra (B.S., 25 mei 1991, en B.S., 4 januari 1992, hierna afgekort : het Decreet Rechtspositie),
doordat het bestreden arrest, na overwogen te hebben :
"( ... ) dat deze algemene beeindigingsvorm, voorzien in artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek, principieel eveneens van toepassing is op de arbeidsovereenkomst (... );
dat evenwel niet elke tekortkoming (fout of niet-uitvoering van een verbintenis) aan
de bij overeenkomst aangegane verbintenissen noodzakelijk de ontbinding impliceert van de overeenkomst, deze verweten tekortkoming niet noodzakelijk samenvalt qua zwaarwichtigheid met het begrip dringende reden zoals dit gebruikelijk in
het kader van de Arbeidsovereenkomstenwet wordt begrepen, doch wel een duidelijk reele ernst dient te vertonen en bovendien van aard is schade te berokkenen aan
de belangen van de medecontractant ( ... ); dat het tot de bevoegdheid van de rechter
behoort om een en ander te beoordelen;
(. .. ) dat het antwoord op de vraag ofbepaalde gedragingen aldan niet als fout aangezien kunnen worden, afhangt van de mate waarin deze gedragingen al dan niet overeenstemmen met de concrete contractuele afspraken of met de verwachtingen die hieruit rechtmatig voortvloeien; dat deze gedraging derhalve dient getoetst te worden
aan een welbepaald referentiepatroon, in deze, aan de wijze van leiding geven
en het beheren van een school binnen het Vrij - in deze katholiek - gesubsidieerd
onderwijs;
(... ) dat dient nagegaan te worden welke contractuele afspraken (verweerder) maakte
met (eiseres), welke bevoegdheden in de organisatie van (eiseres) en de VZW eigen zijn
aan de functie van schooldirecteur, op welke wijze deze overeenkomsten en statuten daadwerkelijk worden ofwerden uitgevoerd en de verwachtingen die hieruit rechtmatig konden voortvloeien; dat de beoordeling door de rechter van de concreet gewraakte handelingen derhalve slechts mogelijk is wanneer een duidelijke omschrijving
van dit referentiepatroon voorligt opdat een beoordeling ofhet kwestieus gedrag hiermee in overeenstemming is of niet, zou kunnen uitgebracht worden; (arrest, p. 7)'';
het hoofdberoep van verweerder niettemin gegrond verklaart waar het beoogt het
bestreden tussenvonnis teniet te doen, en het incidenteel beroep van eiseres ongegrond verklaart en de oorspronkelijke vordering van eiseres ongegrond verklaart waar
zij de ontbinding vroeg van haar arbeidsovereenkomst met verweerder op grond van
artikel 1184 Burgerlijk Wetboek en zulks op grond van de hiernavolgende overwegingen:
"Dat evenwel uit de regeling als een geheel en de memorie van toelichting bij het
tot stand komen van het decreet, niet anders kan verstaan worden dan dat de vaste
benoeming een afstand met zich bracht van elke eenzijdige beeindiging, voor zover die
door het decreet zelf niet werd voorzien (... ); (. .. ) dat meteen door de regeling zelf de
bevoegdheid van de arbeidsrechtbanken ten zeerste werd beperkt wat betreft het beoordelen van de tekortkomingen van het personeel dat onder de tuchtprocedure valt
voorzien bij het decreet, terwijl bovendien, door de onttrekking aan (sic) een algemeen recht tot eenzijdige beeindiging buiten het decreet om, de mogelijkheden tot beeindiging van de arbeidsovereenkomst van een vast benoemd personeelslid uitermate beperkt werden (arrest, p. 9); ( ... )
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dat aldus de beeindiging ervan enkel mogelijk is, ofwel, met instemming van het personeelslid, ofwel, in de gevallen die als definitieve ambtsneerlegging worden omschreven (artikel 60), ofwel, mits het ontslag als tuchtmaatregel (artikel 64, 6");
dat deze definitieve ambtsneerlegging, geregeld in artikel 60, drie soorten omstandigheden voorziet :
a - de omstandigheid dat het personeelslid niet meer voldoet aan de essentiele wettelijke basisvoorwaarden voor een vaste benoeming in het onderwijs;
b - overmacht (. .. );
c - omstandigheden waaruit de duidelijke wilsuiting van het personeelslid blijkt
om zelf het ambt niet verder te willen vervullen;
(. .. ) dat wat betreft de gevolgen van tekortkomingen aan hun plichten, het decreet dit uitsluitend regelt binnen de tuchtregeling en mits een geeigende procedure;
(. .. ) derhalve dat, wanneer (eiseres) toepassing wil maken van artikel1184 van het
Burgerlijk Wetboek, de rechter de voorgehouden wanprestatie dient te beoordelen rekening houdend met alle voorgaande normen en uitsluitingen; dat het artikel1184 van
het Burgerlijk Wetboek geen aparte weg opent om de bestaande wettelijke bepalingen inzake tucht en ontslag te vermijden; dat derhalve niet alleen de gedragingen zelf
binnen genoemd referentiekader dienen beoordeeld te worden, doch m.b.t. de gevolgen van een eventueel foutief gedrag, eveneens het vast karakter van de benoeming dient in acht te worden genomen en een gerechtelijke ontbinding slechts kan uitgesproken worden zo deze niet strijdig is met de bestaande wettelijke of contractuele
ontslagbeperkingen en -verboden (arrest, p. 10);
(... ) dat, in zoverre (eiseres) verzoekt gemachtigd te worden (verweerder) te ontslaan wegens wanprestaties, dit wil zeggen tekortkoming aan zijn plichten, dit volgens artikel 64 van het Decreet Rechtspositie enkel aanleiding kan geven tot tuchtrechtelijke sancties;
dat de Kamer van Beroep reeds oordeelde over de door de tuchtraad uitgesproken tuchtmaatregel en vaststelde dat de tenlaste gelegde tekortkomingen geen ontslag als tuchtmaatregel rechtvaardigden; dat het Decreet Rechtspositie uitdrukkelijk stelt (artikel 69, § 2) dat de Kamer van Beroep in laatste aanleg hierover oordeelt,
zodat dit principe vaststaat en de tekortkomingen die (verweerder) aangewreven werden tijdens de tuchtprocedure derhalve geen beeindiging van de arbeidsovereenkomst wettigen;
(. .. ) dat geen van beide partijen de vernietiging ofherziening van deze beslissing
vraagt wat haar uitwerking betreft zodat de vraag of de arbeidsrechtbank al dan niet
bevoegd is om de grond van die beslissing opnieuw te onderzoeken of een marginaal toetsingsrecht zou hebben in verband met de rechtmatigheid van de gevolgde procedure, zich niet stelt;
(. .. ) dat derhalve dient vastgesteld te worden dat (eiseres) (lees : verweerder) niet
mag ontslagen worden als tuchtmaatregel wegens de fouten die reeds aangevoerd en
beoordeeld werden, het (arbeidshoD die beslissing dient te eerbiedigen en niet bevoegd is om (eiseres) te machtigen tot eenzijdige beeindiging over te gaan op voormelde gronden (arrest, p. 12);
(. .. ) dat derhalve gelet op het in laatste aanleg gevelde oordeel van de Kamer van
Beroep, door dit arbeidshofniet meer kan vastgesteld worden dat de tekortkomingen van (verweerder) of enige onverenigbaarheid in zijnen hoofde, een dergelijke wanprestatie zouden uitmaken die een gerechtelijke ontbinding zou kunnen wettigen; dat
het incidenteel beroep zoals geformuleerd onder hoofdorde, 1 en 2, en onder eerste ondergeschikte orde derhalve ongegrond is" (arrest, p. 13);

terwijl, eerste onderdeel, overeenkomstig artikel 1184, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek de ontbindende voorwaarde in wederkerige contracten altijd stilzwijgend begrepen is, voor het geval dat een van beide partijen haar verbintenis niet nakomt; het contract in dat geval niet van rechtswege ontbonden is; de partij jegens wie
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de verbintenis niet is uitgevoerd, de keuze heeft om ofwel de andere partij te noodzaken de overeenkomst uit te voeren, wanneer de uitvoering mogelijk is, ofwel de antbinding van de overeenkomst te vorderen met schadevergoeding (art. 1184, tweede lid,
Burgerlijk Wetboek); de ontbinding in rechte gevorderd moet worden (art. 1184, derde
lid, Burgerlijk Wetboek);
het arrest enerzijds te kennen geeft dat "deze algemene beeindigingsvorm (van artikel1184 Burgerlijk Wetboek) principieel eveneens van toepassing is op de arbeids·
overeenkomst; dat evenwel niet elke tekortkoming (... ) noodzakelijk de antbinding impliceert van de overeenkomst ( ... ) (arrest, p. 7) en dat "het tot de bevoegdheid van de
rechter behoort om een en ander te beoordelen" (arrest, ibid.); het arrest daarbij wijst
op de noodzaak om die fout te beoordelen in het licht van een "welbepaald referentie·
patroon, in deze, aan de wijze van leiding geven en het beheren van een school binnen het vrij - in deze katholiek- gesubsidieerd onderwijs" (arrest, ibid.); het arrest aldus te kennen geeft dat artikel 1184 Burgerlijk Wetboek in casu principieel van
toepassing is doch, in acht genomen de decretale omschrijving van de fout, een bijzondere beoordeling van de aangevoerde fout vereist, zoals tevens blijkt uit de overweging dat, "wanneer (eiseres) toepassing wil maken van artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek, de rechter de voorgehouden wanprestatie dient te beoordelen rekening
houdend met alle voorgaande normen en uitsluitingen; (... ) dat derhalve niet aileen
de gedragingen zelf binnen genoemd referentiekader dienen beoordeeld te worden, doch
m.b.t. de gevolgen van een eventueel foutief gedrag, eveneens het vast karakter van
de benoeming dient in acht te worden genom~n en een gerechtelijke ontbinding slechts
kan uitgesproken worden zo deze niet strijdig is met de bestaande wettelijke of contractuele ontslagbeperkingen en -verboden" (arrest, p. 10); het arrest besluit dat het
deze beoordeling van de fouten in casu niet kan doen omdat zij reeds door een tuchtcollege beoordeeld waren en deze beslissing niet het voorwerp van de vordering zoals ingesteld door eiseres zou uitmaken ("dat geen van beide partijen de vernietiging ofherziening van deze beslissing vraagt wat haar uitwerking betreft") (arrest,
p. 12); het arrest met deze overweging te kennen geeft dat een eventuele beoordeling van tekortkomingen op grand van artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek wel
mogelijk zou zijn door de arbeidsgerechten zo eiseres gevorderd zou hebben om de tuchtbeslissing te horen vernietigen en met deze overweging de principiele toepasbaarheid van artikel1184 Burgerlijk Wetboek inzake de rechtsverhouding zoals tussen eiseres en verweerder niet uitsluit;
het arrest anderzijds oak oordeelt dat "wat betreft de gevolgen van tekortkomingen aan hun plichten, het decreet dit uitsluitend regelt binnen de tuchtregeling en mits
een geeigende procedure" (arrest, p. 10); het hiermee te kennen lijkt te geven dat de
toepassing van artikel 1184 Burgerlijk Wetboek inzake de arbeidsovereenkomst tussen eiseres en verweerder bij decreet is uitgesloten,
zodat het arrest in zover het enerzijds de toepasbaarheid van artikel1184 Burgerlijk Wetboek niet uitsluit, mits de fout beoordeeld wordt in het kader van het decreet, doch anderzijds de toepasbaarheid van artikel 1184 Burgerlijk Wetboek wel uitsluit omdat het decreet zulks heeft bepaald, een tegenstrijdigheid in zijn motivering
inhoudt en mitsdien niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel
149 van de Grondwet);
en, tweede onderdeel, een vrije gesubsidieerde onderwijsinstelling zoals eiseres een
privaatrechtelijk karakter bezit, zodat de arbeidsverhoudingen tussen haarzelf en haar
vastbenoemd personeelslid (in casu verweerder) van contractuele aard zijn en ontstaan uit een arbeidsovereenkomst;
de rechtspositie van vastbenoemde personeelsleden van een vrije gesubsidieerde onderwijsinstelling weliswaar in ruime mate bepaald wordt door het Decreet van 27 maart
1991 (afgekort : het Decreet Rechtspositie);
het Decreet Rechtspositie aldus onder hoofdstuk VII, getiteld "definitieve ambtsneerlegging", een aantal bepalingen bevat in verband met het ontslag van tijdelijk aangestelde (artikel 60) of vastbenoemde personeelsleden (art. 60 en 62);
artikel 60 meer bepaald in een aantal hypothesen voorziet waarin tijdelijk aangestelde ofvastbenoemde personeelsleden worden ontslagen, namelijk "1 o indien het (personeelslid) niet meer voldoet aan de volgende voorwaarden: a) onderdaan van een lidstaat van de Europese Gemeenschap zijn, behoudens door de Vlaamse Executieve te
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verlenen vrijstelling; b) de burgerlijke en politieke rechten genieten; c) de verplichtingen van de dienstplichtwetten nakomen; 2° indien het na een geoorloofde afwezigheid zonder geldige reden behoudens overmacht, zijn dienst niet hervat en gedurende een ononderbroken periode van meer dan tien kalenderdagen afWezig blijft; 3°
indien het zonder geldige reden zijn betrekking verlaat en gedurende een ononderbroken periode van meer dan tien kalenderdagen afWezig blijft; 4 o indien het zich bevindt in de gevallen waarin de toepassing van de burgerlijke wetten en van de strafwetten de ambtsneerlegging ten gevolge heeft; 5° indien het na uitputting van de
procedure weigert een einde te maken aan een vastgestelde en volgehouden toestand van onverenigbaarheid; artikel 66 is van overeenkomstige toepassing op dit personeelslid; 6° indien is vastgesteld dat het wegens een overeenkomstig de wet, het decreet of een reglement erkende blijvende arbeidsongeschiktheid niet meer in staat is
zijn ambt naar behoren te vervullen; 7o indien het na terugroeping in actieve dienst
zonder gegronde redenen weigert de door de inrichtende macht aangewezen betrekking te bekleden; so vanafhet ogenblik van de benoeming in vast verband in een voltijdse betrekking in hoofdambt buiten respectievelijk het gesubsidieerd vrij of het gesubsidieerd officieel onderwijs; go vanafhet ogenblik waarop de inrichtende macht, op
verzoek van de bevoegde instantie van de betrokken godsdienst, aan de opdracht van
de godsdienstleerkracht een einde maakt. Het bepaalde in artikel 66 is van overeenkomstige toepassing op deze personeelsleden";
overeenkomstig artikel 62 eveneens aanleiding geven tot definitieve ambtsneerlegging "1 o het vrijwillig ontslag. Tenzij bij onderlinge overeenkomst een andere termijn wordt overeengekomen mag het personeelslid zijn dienst slechts verlaten na inachtneming van een opzeggingstermijn van minstens vijftien kalenderdagen; 2° de
pensionering wegens het bereiken van de leeftijdsgrens; 3° het ontslag als gevolg van
een tuchtmaatregel";
artikel64, 6°, van hoofdstuk IX voorziet in de tuchtsanctie van het ontslag van het
vastbenoemd personeelslid in geval van tekortkoming aan (zijn) plichten; zoals het arrest vaststelt, het niet betwist was dat verweerder vastbenoemd was;
het Decreet Rechtspositie in dit verband evenwel nergens de toepassing van het
verbintenissenrecht in het algemeen en van artikel 1184 van het Burgerlijk Wethoek in het bijzonder, uitsluit; de Memorie van Toelichting integendeel uitdrukkelijk het algemeen verbintenissenrecht als rechtsbron vermeldt daarbij stellende dat
"de bepalingen van dit statuut (... ) niet exhaustief (zijn)" en dat "deze hierarchie (aldus) dient opgevat dat een bepaling van een opgesomde rechtsbron slechts van toepassing is, in zoverre zij niet strijdig is met een analoge be paling of met de algemene beginselen van een rechtsbron van een hogere rang" (Mem. van Toelichting), Parl.
St., Vl. R. 1990-91, nr. 470/1, 22; noch de bepalingen van het Decreet Rechtspositie inzake de definitieve ambtsneerlegging noch enige andere bepaling van dit decreet de
burgerrechtelijke ontbindingsgrond van artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek uitsluiten inzake de contractuele rechtsverhouding zoals tussen eiseres en verweerder; de bepalingen van bedoeld Decreet evenmin afbreuk doen aan het contractueel
karakter van de rechtsverhouding tussen partijen;
artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek derhalve een mogelijke rechtsgrond is en
blijft, op grond waarvan een der partijen de ontbinding van de overeenkomst wegens wanprestatie kan vorderen;
het arrest evenwel oordeelt dat "uit de regeling als een geheel en de Memorie van
Toelichting bij het tot stand komen van het decreet, niet anders kan verstaan worden dan dat de vaste benoeming een afstand met zich bracht van elke eenzijdige beeindiging voor zover die door het decreet niet werd voorzien" en dat, "wat betreft de gevolgen van tekortkomingen aan hun plichten, het Decreet dit uitsluitend regelt binnen
de tuchtregeling en mits een geeigende procedure" (arrest, pp. 9-10);
het arrest aldus ten onrechte te kennen geeft dat artikel 1184 van het Burgerlijk
Wetboek als algemeen verbintenisrechtelijke grond tot ontbinding van een overeenkomst, ingevolge de bepalingen van het Decreet Rechtspositie, en de regeling ervan
als een geheel geen toepassing meer kan vinden inzake de contractuele verhouding
tussen een vrije gesubsidieerde onderwijsinstelling en haar vastbenoemd personeelslid,
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zodat het arrest, door te oordelen dat geen beeindiging van een arbeidsovereenkomst mogelijk is buiten de bij decreet bepaalde ontslagregeling en door op die grond
de vordering van eiseres in ontbinding als ongegrond af te wijzen, niet wettig is verantwoord (schending van de artikelen 1184 van het Burgerlijk Wetboek en 60, 62 en
64, 6° van het decreet);
en, derde onderdeel, de arbeidsrechtbanken krachtens artikel 578, 1o van het Gerechtelijk Wetboek bevoegd zijn om kennis te nemen van alle geschillen in verband
met arbeidsovereenkomsten; zij op grond van artikel 144 van de Grondwet de volheid van rechtsmacht uitoefenen inzake de beoordeling van dergelijke geschillen; noch
artikel 64 van het decreet dat bepaalt dat de vastbenoemde personeelsleden de in geval van tekortkoming aan hun plichten diverse tuchtrechtelijke sancties kunnen oplopen, noch artikel 69, § 2 van het Decreet van 27 maart 1991, dat bepaalt dat de kamers van beroep in laatste aanleg uitspraak doen over het beroep dat door een
personeelslid werd ingesteld tegen een door de inrichtende macht opgelegde tuchtmaatregel, aan deze bevoegdheid en rechtsmacht van de arbeidsgerechten afbreuk doen;
overeenkomstig artikel 23 het gezag van het rechterlijk gewijsde zich niet verder
uitstrekt dan tot hetgeen het voorwerp van de beslissing heeft uitgemaakt; daarbij vereist wordt dat de gevorderde zaak dezelfde is, de vordering op dezelfde oorzaak berust en de vordering tussen dezelfde partijen bestaat, en door hen en tegen hen in dezelfde hoedanigheid is gedaan;
de beslissingen van een tuchtorgaan geen gezag van gewijsde hebben tegenover de
arbeidsgerechten die hun volle bevoegdheid en rechtsmacht in verband met de beoordeling van geschillen tussen de vrije onderwijsinstellingen en hun personeelsleden behouden;
het aan de rechter, die moet oordelen over een vordering gesteund op artikel 1184
van het Burgerlijk Wetboek, behoort nate gaan of de beweerde tekortkoming zwaarwichtig genoeg is om de gevorderde ontbinding uit te spreken,
en terwijl, eiseres bij haar gedinginleidende dagvaarding vorderde dat haar vordering ontvankelijk en gegrond zou verklaard worden en "dienvolgens de arbeidsovereenkomst (. .. ) wegens de bewezen en toerekenbare foutieve wanprestatie van (verweerder), op grond van artikel1184 Burgerlijk Wetboek te horen ontbinden lastens
gedaagde"- dagvaarding, laatste pagina);
de arbeidsrechtbank in eerste aanleg deze vordering, gesteund op artikel 1184 Burgerlijk Wetboek, ongegrond had verklaard om reden dat de arbeidsgerechten ten aanzien van de beslissing van het tuchtorgaan slechts een marginale toetsingsbevoegdheid
hebben; eiseres daarop "bij wege van incidenteel beroep (liet gelden) dat in hoofdorde de ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van artikel 1184 Burgerlijk Wetboek wel degelijk gerechtigd (was)" (syntheseconclusie eiseres, p. 8) en tevens het dispositief van deze conclusie : "in hoofdorde de arbeidsovereenkomst dd. 26
augustus 1988 tussen (verweerder) en (eiseres) wegens de bewezen en toerekenbare foutieve wanprestatie van (verweerder) op grond van artikel1184 Burgerlijk Wethoek te ontbinden lastens (verweerder)" (ibid., p. 29);
eiseres voor de aan verweerder verweten tekortkomingen verwees naar de beslissing van de Kamer van Beroep van 27 maart 1997 "die op de bladzijden 12, 13 en 14
een opsomming geeft van de laakbare gedragingen die aan (verweerder) moeten worden ten laste gelegd (. ..)'; zij tevens stelde dat "de fouten van (verweerder) (. .. ) bovendien bewezen (worden) door de bijgebrachte uitvoerige stukken uit de pers (. ..) en
tenslotte zijn er de laakbare feiten zoals verder uitvoerig beschreven onder punt B.
met betrekking tot de onverenigbaarheden" (syntheseconclusie eiseres, p. 12); eiseres in dit verband onder meer verwees naar zijn subversiefhandelen om de school aan
de structuur van het katholiek onderwijs te onttrekken (syntheseconclusie p. 15), het
niet respecteren van opvoedingsprojecten zoals bepaald door de inrichtende macht (ibid.),
zijn in de pers gehouden pleidooien voor de afschaffing van de onderwijsnetten (ibid.),
het verspreiden van schandaalverhalen in de pers (ibid., pp. 15-16);
in zover eiseres aldus het arbeidsgerecht verzocht om de tekortkomingen van verweerder te beoordelen, niet vanuit tuchtrechtelijk doch vanuit burgerrechtelijk oogpunt, de rechter in toepassing van artikel 1184 Burgerlijk Wetboek de zwaarwichtigheid van de aangevoerde feiten had moeten beoordelen en deze aldus afWegen tegen
de sanctie van de ontbinding van de overeenkomst;
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deze vordering de rechter er derhalve toe noopte om nate gaan of en- zo ja- in
welke mate verweerder aan zijn verplichtingen was tekortgekomen, meer hepaald de
plicht om het helang te hehartigen van het onderwijs en van de instellingen waarin
zij tewerkgesteld zijn, evenals dat van de leerlingen en consultanten (art. 9 Decreet
Rechtspositie), om de hun opgedragen taken persoonlijk en nauwgezet te vervullen,
met inachtneming van de verplichtingen welke hun door of krachtens de wet of het
decreet en, alnaar het geval, door de aanvullende regels van het hevoegd paritair comite, door de overeenkomst ofhet hesluit van indienstneming ofhij dienstorder zijn
opgelegd (artikel10 Decreet Rechtspositie), om zich correct te gedragen in hun diensthetrekkingen en in de omgang met de leerlingen, de ouders van de leerlingen en het
puhliek (artikel11, eerste lid Decreet Rechtspositie), om alles te vermijden wat het vertrouwen van het puhliek kan schaden of afbreuk kan doen aan de eer of de waardigheid van hun functie in het onderwijs (artikel 11, tweede lid, Decreet Rechtspositie), om hun gezag niet aan te wenden voor politieke of commerciele doeleinden (artikel
12, Decreet Rechtspositie) om hehoudens overmacht de uitoefening van hun amht niet
te onderhreken zonder voorafgaande toestemming van de rechtstreekse hierarchische overheid (artikel 13 Decreet Rechtspositie);
eiseres derhalve, waar zij haar vordering op grond van artikel 1184 Burgerlijk Wethoek instelde, de rechter noopte tot een heoordeling van de zwaarwichtigheid van de
verweten fouten, weliswaar steeds hinnen het kader van het decreet, om na te gaan
of deze de sanctie van een gerechtelijke onthinding rechtvaardigden;
dat, zo zij hierhij stricto sensu niet de vernietiging van de door de Kamer van Beroep opgelegde tuchtsanctie heoogde, zij niettemin aan de rechter een geschil voorlegde in verhand met de uitwerking van deze tuchtheslissing, in zover hij de tuchtheslissing het ontslag was ongedaan gemaakt en eiseres van oordeel was dat de
verweten tekortkomingen toch van die aard waren dat zij een zwaardere sanctie, in
casu, de onthinding van de overeenkomst rechtvaardigden;
zij in dit verhand in haar conclusie liet gelden dat "(de) arheidsrechthank ( ... ) dus
niet aileen hevoegd (is) om over het haar voorgelegde geschil uitspraak te doen, zij (... )
tevens de hevoegdheid heeft om de heslissing van de Kamer van Beroep inhoudelijk
te toetsen; (... ) de eerste rechter (... ) echter ten onrechte (heeft) geoordeeld dat dient
aangenomen te worden dat de arheidsrechthank enkel een marginaal toetsingsrecht zou hehhen m.h.t. de procedure, gevolgd door de Kamer van Beroep, en (eiseres) ( ... ) hijgevolg (laat) gelden, hij wege van incidenteel heroep, dat in hoofdorde de
onthinding van de arheidsovereenkomst op grond van artikel 1184 Burgerlijk Wethoek wei degelijk gerechtigd is" (syntheseconclusie eiseres, p. 8);
het arrest evenwel oordeelt dat "geen van heide partijen (... ) herzieningvan deze [lees:
de tuchtrechtelijke] heslissing vraagt wat haar uitwerking hetreft" (arrest, p. 12);
het arrest zodoende iets niet leest in de conclusie wat er wei in vermeld staat, namelijk dat eiseres de rechter vraagt om de tekortkomingen op grond van artikel 1184
Burgerlijk Wethoek te toetsen en in die zin de heslissing waarhij deze als onvoldoende zwaarwichtig werden heschouwd om de sanctie van ontslag te verrechtvaardigen, te herzien door te oordelen dat deze tekortkomingen wei een gerechtelijke onthinding op grond van artikel 1184 Burgerlijk Wethoek rechtvaardigden;
het arrest derhalve de hewijskracht van de conclusie van eiseres - meer hepaald
van hovenvermelde passus, op p. 8 van de syntheseconclusie - schendt door aan te
nemen dat "geen van partijen de herziening van de heslissing wat haar uitwerking hetreft vraagt" nu de vordering zoals omschreven in de conclusie van eiseres wei biertoe strekt (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wethoek);
het arrest hovendien de vordering gesteund op artikel1184 Burgerlijk Wethoek ongegrond verklaart om reden dat een wanprestatie, dit wil zeggen een tekortkoming
aan plichten, "enkel aanleiding kan geven tot tuchtrechtelijke sancties; (... ) dat het Decreet Rechtspositie uitdrukkelijk stelt (artikel69, § 2) dat de Kamer van Beroep in laatste aanleg hierover oordeelt, zodat dit principe vaststaat en de tekortkomingen die (verweerder) aangewreven werden tijdens de tuchtprocedure derhalve geen heeindiging
van de arheidsovereenkomst wettigen" (arrest, p. 12) en dat "gelet op het in laatste
aanleg gevelde oordeel van de Kamer van Beroep, door dit arheidshof niet meer kan
vastgesteld worden dat de tekortkomingen van (verweerder) een dergelijke wanprestatie zouden uitmaken die een gerechtelijke onthinding zou kunnen wettigen"
(arrest, p. 13);
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het arrest zodoende de wettelijke bepalingen inzake de rechtsmacht en bevoegdheid van de arbeidsgerechten inzake de beoordeling van geschillen voortvloeiend uit
de arbeidsovereenkomst tussen een vrije onderwijsinstelling en haar personeelslid miskent, in zover het te kennen geeft niet bevoegd te zijn om in een dergelijk geschil een
uitspraak te doen (schending van de artikelen 144 van de Grondwet en 578, 1°, van
het Gerechtelijk Wetboek);
het arrest tevens in zover het op voormelde gronden nalaat de zwaarwichtigheid van
de aangevoerde feiten met inachtname van de verplichtingen van verweerder op grond
van het decreet te beoordelen, schending inhoudt van artikel 1184 Burgerlijk Wethoek en van de artikelen 9, 10, 11, 12 en 13 van het decreet en mitsdien niet naar recht
verantwoord is;
het arrest tenslotte, in zover het oordeelt dat de rechter niet bevoegd is om deze tekortkomingen te beoordelen op het voorhanden zijn van een beslissing van een tuchtcollege over die tekortkomingen zoals voorzien bij artikel69, § 2, van het Decreet van
27 maart 1991, aan die beslissing een gezag van gewijsde verleent die zij niet bezit
en mitsdien artikel 23 van het Gerechtelijk Wetboek schendt en tevens, in zover het
van oordeel is dat artikelen 64 en 69, § 2, van het Decreet Rechtspositie een rechterlijke beoordeling van het geschil uitsluiten, schending inhoudt van deze bepalingen van het Decreet Rechtspositie, evenals van de in dit onderdeel aangehaalde bepalingen inzake de rechterlijke bevoegdheid van de arbeidsgerechten inzake de
beoordeling van geschillen voortvloeiend uit de rechtspositie van het personeel van het
gesubsidieerd onderwijs (artikel 144 van de Grondwet en 578, 1a, van het Gerechtelijk Wetboek):

Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat, krachtens het decreet van de Vlaamse Raad van 27
maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van
het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde psycho-medische-sociale centra, hierna genaamd Decreet Rechtspositie, de dienstbetrekking van de personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs geregeld is door algemene en onpersoonlijke bepalingen die, blijkens de artikelen 20, eerste lid,
31, tweede lid, en 40, vierde lid, van dit decreet, op die personeelsleden toepasselijk worden door een arbeidsovereenkomst en niet ingevolge een eenzijdige aanstelling;
Overwegende dat artikel 1184, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat in wederkerige overeenkomsten de ontbindende voorwaarde altijd stilzwijgend begrepen is voor het geval dat een van de partijen haar verbintenis niet nakomt;
Dat het tweede lid van dit artikel bepaalt dat in dit geval het contract niet
van rechtswege ontbonden is en het derde lid van dit artikel bepaalt dat de
ontbinding in rechte moet worden gevorderd;
Overwegende dat, krachtens artikel 32 van de Arbeidsovereenkomstenwet, de algemene wijzen waarop de verbintenissen tenietgaan, van toepassing zijn op de verbintenissen die volgen uit de door die wet geregelde overeenkomsten;
Dat het Decreet Rechtspositie de toepassing van de gerechtelijke ontbinding overeenkomstig artikel1184 van het Burgerlijk Wetboek niet principieel uitsluit;
Dat uit het voorgaande volgt dat zowel de vrije gesubsidieerde onderwijsinstelling als de in het decreet bedoelde personeelsleden principieel de outbinding van de arbeidsovereenkomst kunnen vorderen met toepassing van
artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek;
Overwegende echter dat de gerechtelijke ontbinding uitgesloten is in zoverre zij strijdig is met de beperkingen van onmiddellijk ontslag die in het
Decreet Rechtspositie zijn bepaald;
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Overwegende dat het feit dat de Kamer van Beroep oordeelt dat er geen
aanleiding is om een tuchtmaatregel van ontslag aan verweerder op te leggen, de beoordeling van de feiten door de arbeidsgerechten voor de voormelde toepassing van artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek niet uitsluit;
Overwegende dat het arrest de toepassing van artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek ten laste van verweerder uitsluit op grond dat "gelet op het
in laatste aanleg gevelde oordeel van de Kamer van Beroep, door (het arbeidshof) niet meer kan vastgesteld worden dat de tekortkomingen van verweerder een dergelijke wanprestatie zouden uitmaken die een gerechtelijke outbinding zouden kunnen wettigen";
Dat het arrest aldus artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Overwegende dat de overige grieven niet tot ruimere cassatie kunuen
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 Arbeidshof te Brussel.
11 juni 2001- 3 8 kamer- Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Wauters - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. De Gryse en Biitzler.

Nr. 352
2e

KAMER-

12 juni 2001

1° VERZEKERING - W.A.M.-VERZEKERING- VERZEKERAAR - GEDWONGEN TUSSENKOMST- STRAFGERECHT- VOORWAARDEN.

2° TUSSENKOMST- STRAFZAKEN- W.A.M.-VERZEKERING- VERZEKERAAR- GEDWONGEN TUSSENKOMST- STRAFGERECHT- VOORWAARDEN.

1 o en 2° De tegen de verzekeraar gerichte rechtstreekse dagvaarding tot afhandeling
van de burgerlijke vordering, waarin de rechtsopvolgers van de overleden verzekerden niet zijn betrokken, kan niet van ambtswege niet ontuankelijk worden uerklaard als de uerzekeraar, in wiens belang artikell4, § 2, WA.M.-wet bestaat, geen
bezwaar daartegen aanvoert en ten grande concludeert (1). (Art. 812 Ger.W.; art. 14,
§ 2, wet 21 nov. 1989.)
(1) Zie Cass. 4jan. 1984, A.R. 3054, nr. 228; Cass., 29 maart 1988, A.R. 746, nr. 473; Cass., 5
dec. 1990, A.R. 8184 en 8374, nr. 178; Cass., 25 nov. 1992, A.R. 77, nr. 752.
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(C ... E.A. T. WINTERTHUR EUROPE VERZEKERINGEN N.V.)
ARREST

(A.R. P.99.1605.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 29 september 1999 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 12, eerste lid, en 14, § 2, van de Wet van 21 november
1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, 4, eerste lid, van de wet van 17 april 1878 houdende de Voorafgaande Titel van
het Wetboek van Strafvordering, 812, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek,
doordat het hofvan beroep in de bestreden beslissing, het vonnis van de eerste rechter hervormend, zich niet bevoegd verklaart om te beslissen over de vorderingen van
de burgerlijke partijen en hen in de kosten veroordeelt veroorzaakt door hun vorderingen, op volgende gronden: "Nude bepalingen inzake bevoegdheid van de strafgerechten van openbare orde zijn, er enerzijds geen veroordelingen tegen de verweerster N.V Winterthur Europe Verzekeringen kunnen worden uitgesproken omdat
zij niet inzake was toen haar verzekerde bij vonnis van de correctionele rechtbank te
Erugge van 10 september 1991 werd veroordeeld en de beslissingen bij verdere afdoening van de vorderingen van de burgerlijke partijen tegen E.G. of zijn rechtsopvolgers voor het strafgerecht slechts tegenstelbaar kunnen worden verklaard en anderzijds de burgerlijke partijen de verdere afdoening van hun vorderingen tegen E.G.
of zijn rechtsopvolgers voor de eerste rechter niet hebben vervolgd, en de verzekeraar van E.G. voor het eerst in vergoeding van hun schade hebben gedagvaard voor
de correctionele rechtbank nadat er reeds uitspraak werd gedaan over de strafvordering en het principe van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, was de eerste rechter en is het hof (van beroep) niet bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen
van de burgerlijke partijen tegen de verzekeraar de N.V. Winterthur Europe Verzekeringen" (arrest p. 4),
terwijl overeenkomstig artikel 4 van de Wet van 17 april 1878 houdende de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering, de burgerlijke rechtsvordering tezelfdertijd en voor dezelfde rechters kan vervolgd worden als de strafvordering;
De bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de tussenkomst, behoudens de bij een bijzondere wet bepaalde afwijkingen, niet toepasselijk zijn op de strafgerechten; het Wetboek van Strafvordering en de wetten inzake de strafrechtspleging
bepalen welke partijen een vordering kunnen instellen en tegen welke partijen een
vordering kan worden ingesteld voor voornoemde gerechten; hieruit valt afte leiden dat de vrijwillige of gedwongen tussenkomst van een derde voor de strafrechter
slechts ontvankelijk is op voorwaarde dat een bijzondere wet zulks uitdrukkelijk bepaalt of dat de wet de rechter bij uitzondering rechtsmacht verleent om een veroordeling, een sanctie of enige andere maatregel uit te spreken tegen een derde die in dat
geval moet worden toegelaten tot het geding of daarin kan worden opgeroepen;
Overeenkomstig artikel 12, eerste lid, van de Wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake de motorrijtuigen, de verzekering de benadeelde een eigen recht geeft tegen de verzekeraar; overeenkomstig
artikel14, § 2, van dezelfde wet, wanneer de burgerlijke vordering tot vergoeding van
de door een motorrijtuig veroorzaakte schade tegen de verzekerde voor het strafgerecht wordt ingesteld, de verzekeraar door de benadeelde partij (of door de verzekerde) in het geding kan geroepen worden (ofvrijwillig kon tussenkomen), onder dezelfde voorwaarden als ware de vordering voor het burgerlijk gerecht gebracht; het hier
gaat om de voorwaarden waaronder de verzekeraar als tussenkomende partij voor het
burgerlijk gerecht in het geding had kunnen worden betrokken, indien de benadeelde partij haar vordering tegen de verzekerde voor het burgerlijk gerecht had gebracht;
Volgens artikel 812, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, de tussenkomst voor aile gerechten kan geschieden zonder dat echter reeds bevolen onderzoeksverrichtingen afbreuk mogen doen aan de rechten van de verdediging;
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Deze bepaling degene die tot gedwongen tussenkomst wordt geroepen, het recht geeft
om het de bat niet te aanvaarden, wanneer zijn recht van verdediging niet gevrijwaard is, met name wanneer dit recht in gevaar is gebracht ten gevolge van een reeds
verkregen beslissing;
Aldus de verzekeraar burgerlijke aansprakelijkheid motorrijtuigen door de benadeelden in eerste aanleg gedwongen kan worden tussen te komen met het oog op het
bekomen van een veroordeling lastens hem, en niet slechts tot het horen tegenstelbaar verklaren van die beslissing; deze gedwongen tussenkomst zelfs moet worden toegelaten nadat reeds een beslissing voorligt die uitspraak doet over de aansprakelijkheid voor het schadeverwekkend feit en waarbij een onderzoeksmaatregel
wordt opgelegd, voor zover deze verzekeraar, in het licht van zijn recht van verdediging, dit debat aanvaardt;
Te dezen bij vonnis van 10 september 1991 van de Correctionele Rechtbank te Brugge,
de verzekerde van verweerster strafrechtelijk werd veroordeeld en de burgerlijke partijen gerechtigd werden verklaard op provisionele schadevergoedingen, met aanstelling van een deskundige tot onderzoek van de derde eiseres;
De eisers vervolgens, op 14 januari 1998 verweerster, als verzekeraar burgerlijke
aansprakelijkheid motorrijtuigen van de aansprakelijke, dagvaardden in verdere afhandeling van de burgerlijke belangen;
Verweerster voor de correctionele rechtbank het debat aanvaardde, en vervolgens, na interpellatie door het hofvan beroep, in haar appelconclusie van 12 mei 1999
uitdrukkelijk het debat zonder voorbehoud aanvaardde en dienvolgens besloot tot de
bevoegdheid van het hofvan beroep om uitspraak te doen over de grand van de zaak;
De Correctionele Rechtbank te Brugge dienvolgens volkomen wettig bij vonnis van
2 september 1998 verweerster kon veroordelen jegens de eisers, tot betaling van de
schadevergoedingen die ze vaststelde; dienvolgens ook het hofvan beroep, als appelrechter, bevoegd was dienaangaande uitspraak te doen; hieraan geen afbreuk doet het
feit dat de burgerlijke partijen hun vorderingen niet verder hebben benaarstigd tegen B. G. of zijn rechtsopvolgers,
zodat het hof van beroep, dat zich niet bevoegd verklaarde uitspraak te doen over
de vorderingen van de eisers, alle in het middel vernoemde wetsbepalingen schendt :
Overwegende dat artikel 14, § 2, W.A.M.-wet bepaalt dat als de burgerlijke vordering tot berstel van de scbade uit een verkeersongeval tegen de
verzekerde is ingeleid voor de strafrecbter, de verzekeraar door de benadeelde in de zaak kan worden betrokken;
Overwegende dat de tegen de verzekeraar gericbte recbtstreekse dagvaarding tot afhandeling van de burgerlijke vordering, waarin de rechtsopvolgers van de overleden verzekerde niet zijn betrokken, niet van ambtswege niet ontvankelijk kan worden verklaard als de verzekeraar in wiens
belang de bepaling bestaat, geen bezwaar daartegen aanvoert en ten gronde
concludeert;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt bet bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van bet vernietigde arrest; laat
de kosten ten laste van de Staat; verwijst de zaak naar bet Hof van Beroep te Antwerpen.
12 juni 2001 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Farrier, afdelingsvoorzitter - Verslaggeuer : de h. Van hoogenbemt - Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Btitzler.
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Nr. 353
2e KAMER- 12 juni 2001
WEGVERKEER- WEGVERKEERSWET- WETSBEPALINGEN- ARTIKEL 67- ARTIKEL 67TER
- MOTORVDERTUIG INGESCHREVEN OP NAAM VAN RECHTSPERSOON- OVERTREDING- VERTEGENWOORDIGER VAN DE RECHTSPERSOON- BESTANDDELEN VAN HET MISDRIJF.

Wanneer een overtreding van de Wegverkeerswet en haar uitvoeringsbesluiten begaan is met een motorvoertuig ingeschreven op naam van een rechtspersoon, wordt
de verantwoordelijke van de rechtspersoon strafbaar gesteld zowel wanneer hij de identiteit van de bestuurder of van degene die voor het voertuig aansprakelijk is, niet heeft
medegedeeld, als wanneer hij nagelaten heeft maatregelen te nemen om die mededeling alsnog mogelijk te maken (1). (Art. 67ter Wegverkeerswet.)
(H ...

T. ETI V VANDENVEN B.VB.A.)
ARREST

(A.R. P.99.1704.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 22 oktober 1999 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Antwerpen;
I. Wat de voorziening van W.H. betreft :
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van art. 67ter alinea 4 van de Wet betreffende de Politie over het Wegverkeer, K.B. tot Coiirdinatie van 16 maart 1968,
doordat het bestreden vonnis eiser veroordeelt tot o.m. een geldboete van 200 BEF
wegens de inbreuk op art. 67ter alinea 4 van de Wet betreffende de Politie over het
Wegverkeer, K.B. tot coiirdinatie van 16 maart 1968 op grond van volgende overwegingen : "(. .. ) dat beklaagde ter zitting stelt een inspanning te hebben gedaan maar
niet kon achterhalen wie de bestuurder was op het ogenblik van de feiten. Dat art. 67ter
alinea 4 van het K.B. van 16 maart 1968 duidelijk stelt dat een natuurlijke persoon
die de rechtspersoon in rechte vertegenwoordigt als titularis van de nummerplaat of
als houder van het voertuig ertoe gehouden is de nodige maatregelen te nemen om aan
deze verplichting te voldoen. Dat dit niet enkel de maatregelen naderhand betreft doch
ook impliceert dat beklaagde preventief op organisatorisch vlak de nodige maatregelen had moeten nemen dat hij kon weten wie op een bepaald ogenblik bestuurder
was van dat bepaalde voertuig. Dat de tenlastelegging in hoofde van beklaagde weerhouden in deze instantie dan ook bewezen is gebleven,"
terwijl, door aldus te oordelen, de rechtbank een inhoud geeft aan art. 67ter alinea 4 van het K.B. van 16 maart 1968 die niet strekt met de bewoordingen van dit
artikel. Uit de supra geciteerde overwegingen dient inderdaad besloten te worden dat
de rechtbank oordeelt dat art. 67ter alinea 4 van het K.B. van 16 maart 1968 een
resultaatsverbintenis inhoudt in hoofde van een natuurlijke persoon die de rechtspersoon in rechte vertegenwoordigt. Immers, de rechtbank specifieert niet nader welke
maatregelen eiser dan wel preventief had moeten nemen en waarbij hij dan in gebreke is gebleven, doch besluit kennelijk tot de inbreuk op art. 67ter alinea 4 van het
K.B. van 16 maart 1968 op basis van het enkele feit dat de bestuurder van het voertuig op het ogenblik van de vastgestelde inbreuk op art. 5 van het K.B. van 1 december 1975 niet gei:dentificeerd werd. De bewoordingen van art. 67ter alinea 4 van
(1) Zie Cass. 6 feb. 2001, A.R. P.99.0498.N, nr. 66.
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het K.B. van 16 maart 1968 laten echter niet toe te besluiten dat voormeld artikel een
resultaatsverbintenis in hoofde van een natuurlijke persoon die zijn rechtspersoon vertegenwoordigt inhoudt,

zodat het bestreden vonnis art. 67ter alinea 4 van de Wet betreffende de Politie over
het Wegverkeer, K.B. tot coordinatie van 16 maart 1968 schendt :

Overwegende dat artikel 67ter Wegverkeerswet luidt:
''Wanneer een overtreding van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten is begaan met een motorvoertuig, ingeschreven op de naam van een rechtspersoon, zijn de natuurlijke personen die de rechtspersoon in rechte vertegenwoordigen ertoe gehouden de identiteit van de bestuurder op het ogenblik
van de feiten mede te delen of, indien zij die niet kennen, de identiteit van
de persoon die het voertuig onder zich heeft.
De mededeling moet gebeuren binnen een termijn van vijftien dagen te rekenen vanaf de datum waarop de vraag om inlichtingen gevoegd bij het afschrift van het proces-verbaal werd verstuurd.
Indien de persoon die het voertuig onder zich heeft niet de bestuurder was
op het ogenblik van de feiten moet hij eveneens, op de wijze hierboven vermeld, de identiteit van de bestuurder meedelen.
De natuurlijke personen die de rechtspersoon in rechte vertegenwoordigen als titularis van de nummerplaat of als houder van het voertuig, zijn ertoe gehouden de nodige maatregelen te nemen om aan deze verplichting te
voldoen";
Overwegende dat deze bepaling beoogt de verantwoordelijke van de rechtspersoon strafbaar te stellen zowel wanneer hij de identiteit van de bestuurder of van de gene die voor het voertuig aansprakelijk is, niet heeft medegedeeld als wanneer hij nagelaten heeft maatregelen te nemen om die
mededeling alsnog mogelijk te maken;
Overwegende dat de appelrechters door hun in het middel aangehaalde motivering aan artikel 67ter Wegverkeerswet geen betekenis geven die dit artikel niet heeft;
Overwegende dat, voor het overige, daar het de verantwoordelijke van de
rechtspersoon staat de nodige maatregelen te nemen, de strafrechter niet hoeft
aan te geven welke maatregelen hij had dienen te nemen; dat het
eventueel de betrokkene staat aan te voeren welke maatregelen hij heeft
genomen en waarom deze, buiten zijn schuld, de mededeling niet mogelijk
maakten;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;

Om die redenen, verleent akte van de door Eti V Vandenven B.V.B.A. gedane afstand; verwerpt de voorziening van W.H.; veroordeelt de eisers in de
kosten van hun voorzieningen.
12 juni 2001- 2 8 kamer- Voorzitter: de h. Farrier, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Huybrechts - Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaatgeneraal-Advocaat: mr. D. Beyens, Antwerpen.
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Nr. 354
2e KAMER - 13 juni 2001

1° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6 -ARTIKEL 6.1- STRAFVORDERING- RECHTSTREEKSE DAGVAARDING- ONTVANKELIJKHEID.

2° VOORRECHT VAN RECHTSMACHT-

RECHT VAN VERDEDIGING- GEVOLGEN.

so RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN- VOORRECHT VAN RECHTSMACHT- GEVOLGEN.

4 o DAGVAARDING- MISDAAD- VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN- PERSOON DIE VOORRECHT VAN RECHTSMACHT GENIET- CORRECTIONALISERING DOOR DE PROCUREUR-GENERAAL
BIJ RET HOF VAN BEROEP.

5° RECHTBANKEN -

STRAFZAKEN- ALGEMEEN- BEVOEGDHEID- RECHTSTREEKSE DAGVAARDING- CORRECTIONALISERING VAN EEN MISDAAD DOOR AANNEMING VAN VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN- VOORWAARDEN.

6° BEVOEGDHEID EN AANLEG- STRAFZAKEN- BEVOEGDHEID- RECHTSTREEKSE DAGVAARDING- CORRECTIONALISERING VAN EEN MISDAAD DOOR AANNEMING VAN VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN- VOORWAARDEN.

7° SAMENHANG- SAMENVOEGING VAN RECHTSPLEGINGEN- BEOORDELING DOOR DE
FEITENRECHTER.

go ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER- STRAFZAKEN- SAMENVOEGING VAN RECHTSPLEGINGEN- FEITENRECHTER.

go RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6 -ARTIKEL 6.1- EERLIJK PROCES- GEZAMENLIJK VERVOLGDE PERSONEN.

10° ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER- STRAFZAKEN- PERSOON DIE VOORRECHT VAN RECHTSMACHT GENIET- PERSOON DIE GEEN VOORRECHT VAN RECHTSMACHT GENIET- SAMENVOEGING VAN DE VERVOLGINGEN- BEOORDELING.

1o Art. 6.1 E. V.R.M. verplicht de bodemrechter niet de strafvordering, ingesteld tegen een rechtstreeks voor hem gedaagde persoon, niet ontvankelijk te verklaren, wanneer het dossier niet voorafgaandelijk aan een onderzoeksgerecht is voorgelegd (1).

2° en so Het stelsel dat de strafwet inricht t.a.v. de personen die voorrecht van rechtsmacht genieten, ontzegt hen het recht niet om aanvullende onderzoeksopdrachten te
vorderen of voor de bodemrechter alle nuttige verweermiddelen aan te voeren. (Artt.
479 en 482 Sv.)
4 o De omstandigheid dat een onderzoek is bevolen naar een misdaad ten laste van een
persoon die een van de in art. 479 Sv. opgesomde hoedanigheden bezit, verbiedt de
procureur-generaal bij het hof van beroep niet om, in de aan die persoon betekende rechtstreekse dagvaarding, zelf de verzachtende omstandigheden te vermelden waardoor die misdaad tot een wanbedrijf kan worden herleid (2). (Artt. 4 79 en
482 Sv.)
(1) Zie Cass., 5 april 1996, A.R. A.99.0002.F, nr. 111.
(2) Zie Cass., 4 april 2001, A.R. P.Ol.0042.F, nr. 200.
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5° en 6° Art. 2, tweede lid, Wet Verzachtende Omstandigheden, als gewijzigd bij de wet
11 juli 1994, richt een algemene regel in, krachtens welke de correctionalisering van
misdaden door aanneming van verzachtende omstandigheden alleen verplicht wordt
toevertrouwd aan onderzoeksgerechten wanneer de aanhangigmaking van de zaak
bij die gerechten een beoordeling van het bestaan van de telastleggingen impliceert (3). (Art. 2 Wet Verzachtende Omstandigheden.)

7o en so De bodemrechter oordeelt op onaantastbare wijze, onder voorbehoud van het
recht van verdediging, of de noodzaak van een goede rechtsbedeling de samenvoeging of scheiding van rechtsplegingen vereist (4). (Artt. 226 en 227 Sv.)
go Het recht op een eerlijk proces wordt niet miskend door het feit alleen dat alle personen die van deelneming aan een misdrijf worden verdacht, niet samen voor dezelfde rechter verschijnen. (Artt. 6.1 E.VR.M.)
10° Wanneer de bodemrechters de samenvoeging niet hebben bevolen van de vervol-

gingen die zijn ingesteld, enerzijds, tegen een van de in art. 479 Sv. bedoelde personen, en, anderzijds, tegen een andere persoon die geen van de in dat artikel opgesomde hoedanigheden bezit, is dit een uitoefening van hun bevoegdheid om op
onaantastbare wijze, maar met eerbiediging van het recht van verdediging, te oordelen of de noodzaak van een goede rechtsbedeling de gevorderde maatregel rechtvaardigt.
(S ... )

Conclusie van procureur-generaal du Jardin :
Hoewel er weliswaar sprake is van voorrecht van rechtsmacht, moet de bijzondere betekenis van dat begrip duidelijk begrepen worden. Voorrecht van rechtsmacht is geen gunst of een voordeel, maar een bijzondere bevoegdheid die niet alleen ertoe strekt de onafhankelijkheid van de magistraten maar ook de voorwaarden
voor een eerlijk proces te waarborgen en wraakzuchtige rechtsvorderingen van particulieren te beletten.
Buiten die bijzondere context wordt de strafrechtspleging nog steeds volgens de
gemeenrechtelijke regels gevoerd. Zij wordt evenwel aan de bijzondere situatie aangepast die, bvb., het gevolg is van het feit dat het hofvan beroep in eerste en laatste aanleg uitspraak moet doen.
Maar voor het overige en zoals het de regel is in het gemeen recht van de strafrechtspleging, neemt de bodemrechter kennis van feiten en niet van de kwalificatie; hij moet de feiten kwalificeren zoals hij dat meent te moeten doen; hij beoordeelt de noodzaak om een aanvullend onderzoek te verrichten op onaantastbare wijze,
enz.
De pertinentie van de aangevoerde middelen zal m.a.w. onderzocht worden alsofhet
om een gewone verdachte ging, tenzij de specifieke rechtspleging specifieke oplossingen oplegt.
Laten we de vijf middelen van eiser vanuit dat dubbele perspectief onderzoeken.
Over het eerste middel :
In zoverre dat middel kritiek levert op de omstandigheden waarin het Hof de zaak
bij arrest van 13 november 1996 en met toepassing van art. 482 Sv. naar de eerste voorzitter van het Hof van Beroep te Brussel heeft verwezen met het oog op een onderzoek, heeft het geen betrekking op het bestreden arrest en is het bijgevolg niet ontvankelijk.
Voor zover het betrekking kan hebben op het bestreden arrest, berust het middel
op een onjuiste gelijkschakeling van de beslissing tot verwijzing van de zaak naar de
(3) Zie Cass., 7 feb. 2001, A.R. P.00.1518.F, nr. 73.
(4) Zie Cass., 7 feb. 1999, A.R. P.99.023l.F, nr. 340.
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eerste voorzitter van het Hof van Beroep te Brusselmet het oog op een onderzoek, met
de beslissing van een onderzoeksgerecht, dat aan het einde van het onderzoek uitspraak doet om de rechtspleging te regelen.
Wij bevinden ons niet in dat geval. Het gaat om een beklaagde die wegens zijn functie vervolgd wordt op grond van een bijzondere rechtspleging en om een rechtspleging waarvan de wettelijkheid niet betwist kan worden.
De prejudiciele vraag die eiser voorstelt, berust op een onjuiste beoordeling van de
juridische toestand van eiser, die niet door een onderzoeksgerecht naar het vonnisgerecht is verwezen : het arrest van 13 november 1996 beoordeelt de telastleggingen niet, en is dus geen arrest tot regeling van de rechtspleging.
Over het tweede middel :
Dat middel heeft wel betrekking op het bestreden arrest, meer bepaald op de aanhangigmaking van de zaak bij het vonnisgerecht.
Het middel maakt niet het vereiste onderscheid tussen 'feit' en 'kwalificatie'.
De rechter neemt kennis van 'feiten'. De kwalificatie die hieraan ab initio wordt gegeven door het arrest van het Hof, is slechts voorlopig; de bodemrechter moet de juiste
kwalificaties geven aan de feiten waarvan hij kennisneemt. Dat is wat het hofvan beroep doet, door de feiten opnieuw te kwalificeren in een veroordelend arrest en ze daarenboven te verenigen in een eenheid van gedraging door eendaadse samenloop, wat
impliceert dat het om een zelfde complex geheel van feiten gaat die echter op een verschillende wijze gekwalificeerd worden.
Het Hof van Beroep te Brussel heeft de mate waarin het kennisneemt van de zaak
dus niet uitgebreid tot andere feiten dan die welke bedoeld zijn in het arrest van het
Hofvan Cassatie tot verwijzing van de zaak naar de eerste voorzitter van het hofvan
beroep.
Ik concludeer dus tot verwerping van het tweede middel.
Over het derde middel:
Dat middel oefent kritiek op het feit dat de procureur-generaal bij het hofvan beroep eiser rechtstreeks gedagvaard he eft na zelf verzachtende omstandigheden te hebben aangenomen, wat een onderzoeksgerecht had moeten doen.
Die bekritiseerde handelwijze is echter volkomen wettig in de gevallen die bedoeld zijn in Titel IV, hoofdstuk III, Sv., dat geen tussenkomst van een onderzoeksgerecht vereist.
Dit is het gevolg van de regel volgens welke de procureur-generaal bij het hofvan
beroep bevoegd is om de strafvordering tegen die rechtsonderhorigen in te stellen, met
uitsluiting van elk onderzoeksgerecht (Cass., 3 sept. 1986, Bull., 1987, nr. 7, en de concl.
proc.-gen. Krings, blz. 18).
De artt. 479 e.v. Sv. wijken aldus afvan het beginsel, volgens hetwelk elk voorbereidend onderzoek aanleiding geeft tot een beoordeling van de telastleggingen door een
onderzoeksgerecht.
Die afwijking, die voortvloeit uit de wet op de verzachtende omstandigheden, machtigt de procureur-generaal om die omstandigheden zelf aan te nemen zonder een beroep te moeten doen op een onderzoeksgerecht dat, te dezen, overigens niet bij wet is
voorzien, en dus niettegenstaande het feit dat een onderzoek is verricht.
Het middel faalt naar recht.
Eiser stelt vom· om een prejudiciele vraag te stellen, die echter niet terzake dienend is, aangezien de telastleggingen, wegens de bijzondere rechtspleging van de artt.
4 79 e.v., niet door een onderzoeksgerecht zijn beoordeeld.
Over het vierde middel :
Eiser had zijn rechters gevraagd om samen met medeverdachten te worden berecht; hij voerde de noodzaak van een goede rechtsbedeling aan in geval van samenhang van de te berechten feite~L
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Door de vervolgingen te splitsen zou de noodzaak om de waarheid te achterhalen
niet in aanmerking zijn genomen. Die grief heeft betrekking op de onaantastbare beoordeling door de bodemrechter en het middel is bijgevolg niet ontvankelijk.
De beslissing om afzonderlijke vervolgingen in te stellen maakt daarenboven het proces op zich niet oneerlijk, te meer daar eiser het dossier volledig heeft kunnen raadplegen en het vrij heeft kunnen tegenspreken.
Moet hier dan ook een prejudiciele vraag worden gesteld op grand van een discriminatie tussen de vervolgingen van magistraten en niet-magistraten?
De voorgestelde vraag vloeit eveneens voort uit een onjuiste bewering: ik lees "dat
de artt. 226 en 227 van het Wetboek van StrafVordering eraan in de weg zouden staan
dat het hofvan beroep bevoegd is ten aanzien van beklaagden die geen magistraat zijn",
wat geenszins het geval is. De prejudiciele vraag moet dus niet worden gesteld.
Over het vijfde middel, dat betrekking heeft op de veroordeling in de kosten.
Het arrest stelt vast dat alle kosten van de zaak zijn gemaakt om de aan eiser ten
laste gelegde feiten te bewijzen. Die considerans antwoordt op eisers verweer. Overigens blijken de tolkkosten niet begrepen te zijn in de aan eiser ten laste gelegde
kosten.

Conclusie : verwerping.
ARREST

(uertaling)

(A.R. P.Ol.0407.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 19 februari 2001 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel;

A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing die eiser vrijspreekt van de telastleggingen D3 en E1, alsook van een gedeelte van de telastlegging B :
Overwegende dat de voorziening, bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk is;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing die eiser voor
het overige veroordeelt :
Over het eerste middel :
Overwegende dat het middel, in zoverre het opkomt tegen de rechtspleging die voor het Hofwas gevolgd met toepassing van artikel482 van het Wethoek van Strafvordering, geen verband houdt met het bestreden arrest en
derhalve niet ontvankelijk is;
Overwegende, voor het overige, dat noch artikel 6.1 van het Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentale Vrijheden, noch de artikelen 10 en 11 van de Grondwet de bodemrechter verplichten de strafvordering, ingesteld tegen een rechtstreeks voor hem gedaagde
persoon, niet ontvankelijk te verklaren wanneer het dossier niet voorafgaandelijk aan een onderzoeksgerecht is voorgelegd;
Overwegende dat het arrest erop wijst dat het vooronderzoek inzake eiser weliswaar niet is voorgelegd aan een onderzoeksgerecht met het oog op
de regeling van de rechtspleging, maar dat het stelsel dat de wet inricht ten
aanzien van de personen die voorrecht van rechtsmacht genieten, eiser te dezen het recht niet heeft ontzegd om aanvullende onderzoeksopdrachten te vorderen of voor de bodemrechter alle nuttige verweermiddelen aan te
voeren;
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Dat het arrest, om die redenen, geen van de in het middel weergegeven bepalingen schendt;
Dat het middel bijgevolg niet kan worden aangenomen;
Overwegende, voor het overige, dat eiser verzoekt om het Arbitragehof een
prejudiciele vraag te stellen over de overeenstemming van artikel 482 van
het Wetboek van Strafvordering met de artikelen 10 et 11 van de Grandwet, in zoverre het ten aanzien van de in het voorgaande artikel vermelde
personen een verwijzingsprocedure inricht die niet op tegenspraak wordt gevoerd;
Maar overwegende dat de door eiser voorgestelde vraag te dezen op een
verwisseling berust tussen de beslissing waarbij het Hof de zaak, met toepassing van het voormelde artikel482, naar een hofvan beroep verwijst, en
die waarbij het Hof de zaak, met toepassing van datzelfde artikel, naar de
eerste voorzitter van dat hof verwijst teneinde een onderzoeksmagistraat aan
te wijzen;
Overwegende dat de tweede kamer van het Hof zich bij arrest van 13 november 1996 ertoe heeft beperkt de zaak, met het oog op een onderzoek, naar
de l?erste voorzitter van het Hof van Beroep te Brussel te verwijzen; dat, in
tegenstelling tot wat eiser betoogt, die beslissing de rechtspleging niet heeft
geregeld, aangezien zij geen enkel oordeel over de telastleggingen velt;
Overwegende dat eiser dus niet naar het vonnisgerecht is verwezen door
een niet op tegenspraak gewezen beslissing die gelijkstaat met een regeling van de rechtspleging; dat de prejudiciele vraag op een onjuiste bewering berust, daar eiser zich niet in de door hem beschreven toestand bevindt;
Dat het verzoek om een prejudiciele vraag te stellen dus niet ontvankelijk is;
Over het tweede middel :
Overwegende dat eiser betoogt dat het hof van beroep, op het arrest tot verwijzing van het Hof, zich niet heeft beperkt tot de in dat arrest bedoelde en
als verduistering en omkoping gekwalificeerde feiten, maar oak andere feiten heeft berecht die in dat arrest niet zijn vervat, met name die welke zijn
begrepen in de telastleggingen van valsheid in geschriften en gebruik van
valse stukken, heling en schending van het beroepsgeheim;
Overwegende dat het Hof de processtukken bij arrest van 13 november 1996
heeft verwezen naar de eerste voorzitter van het Hofvan Beroep van Brussel, teneinde de aan eiser ten laste gelegde misdrijven te onderzoeken die vermeld worden in de vordering van 8 november 1996 van de procureurgeneraal bij dat Hof, waarvan het de gronden overneemt;
Overwegende dat de bij het hof van beroep aanhangig gemaakte feiten die
zijn welke bedoeld worden in die vordering, samen gelezen met de daarbij
gevoegde stukken; dat die feiten daarin zijn vervat, ongeacht, voor het overige, de kwalificatie die eraan kan worden gegeven;
Overwegende dat eiser voor het vonnisgerecht is gedaagd wegens valsheid in geschriften en gebruik van valsheden, gepleegd met het bedrieglijk opzet de voordelen te verbergen die hij verkregen had als tegenprestatie voor de onrechtmatige daden die hij in de uitoefening van zijn ambt heeft
verricht of diende te verrichten;
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Overwegende dat uit de processtukken blijkt dat eiser eveneens is vervolgd wegens schending van het beroepsgeheim, doordat hij met name vertrouwelijke inlichtingen heeft medegedeeld aan de personen die voordeel hebben gehaald uit de daden van corruptie, bedoeld in de stukken tot staving
waarvan de zaak naar de eerste voorzitter van het Hofvan Beroep te Brussel is verzonden;
Overwegende, ten slotte, dat het arrest, met betrekking tot de telastlegging van heling, vaststelt dat "(eiser) een gedeelte van de opbrengst van zijn
omkoping, met kennis van zaken, heeft ontvangen door middel van witgewassen geldsommen";
Overwegende dat, bijgevolg, de appelrechters, die kennisgenomen hebben van de aan eiser verweten omkoping, na te hebben vastgesteld dat de
feiten van de andere, hem ten laste gelegde feiten betrekking hadden op, enerzijds, de middelen die aangewend werden om eiser om te kopen, en, anderzijds, de hem ten laste gelegde onrechtmatige daden, wettig beslissen dat die
feiten begrepen zijn in die welke hen ter kennis zijn gebracht bij arrest van
13 november 1996 van het Hof;
Dat het middel bijgevolg niet kan worden aangenomen;
Over het derde middel :
Overwegende dat het openbaar ministerie de beklaagde krachtens artikel 2 van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden
rechtstreeks voor de correctionele rechtbank kan dagvaarden uit hoofde van
een misdaad, wanneer het oordeelt dat er wegens verzachtende omstandigheden of om reden van verschoning geen grond bestaat om een hogere straf
te vorderen dan een correctionele straf;
Overwegende dat het openbaar ministerie de verzachtende omstandigheden moet beoordelen wanneer, luidens de wet, geen onderzoek is
gevorderd;
Overwegende dat, immers, wanneer de zaak bij een onderzoeksrechter aanhangig is gemaakt, de raadkamer of de kamer van inbeschuldigingstelling
in de regel uitspraak moet doen over de regeling van de rechtspleging en, bijgevolg, in geval van een misdaad, moet oordelen of er verzachtende omstandigheden bestaan die een correctionalisering verantwoorden;
Overwegende, evenwel, dat in de bij de artikelen 4 79 en volgende van het
Wetboek van StrafVordering bedoelde gevallen, de procureur-generaal bij het
hof van beroep en niet de onderzoeksgerechten moet oordelen of de door het
onderzoek aan het licht gebrachte bezwaren volstaan om de zaak bij het
vonnisgerecht aanhangig te maken;
Dat, in die uitzonderlijke gevallen waarin de procureur-generaal de rechtspleging zelf regelt, niet meer verplicht een beroep moet worden gedaan op
de kamer van inbeschuldigingstelling met als enig doel de verzachtende omstandigheden aan te nemen, aangezien de wetgever, met het oog op de vereenvoudiging en de versnelling van de rechtspleging, het openbaar ministerie toelaat de omstandigheden zelf te beoordelen, onder voorbehoud van het
recht van het vonnisgerecht om zich onbevoegd te verklaren;
Dat, bijgevolg, de omstandigheid dat een onderzoek is gevorderd naar een
misdaad ten laste van een persoon die een van in artikel 4 79 van het Wethoek van Strafvordering opgesomde hoedanigheden bezit, de procureurgeneraal bij het hof van beroep niet verbiedt om, in de aan die persoon betekende rechtstreekse dagvaarding, zelf de verzachtende omstandigheden
te vermelden waardoor die misdaad tot een wanbedrijf kan worden
herleid;
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Dat het middel faalt naar recht;
Overwegende, voor het overige, dat eiser verzoekt om de volgende prejudiciele vraag aan het Arbitragehof te stellen : "schenden de artikelen 4 79 en
volgende van het Wetboek van Strafvordering de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet, samen gelezen met, inzonderheid, artikel 6 van het Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentale Vrijheden, wanneer de eerstgenoemde artikelen zo worden uitgelegd dat zij een uitzondering vormen op het beginsel van artikel 2, tweede lid, van de wet van
4 oktober 1867, gewijzigd bij de wet van 11 juli 1994, in zoverre zij de
procureur-generaal toelaten om, wanneer hij oordeelt dat er wegens verzachtende omstandigheden of om reden van verschoning geen grond is om
een hogere straf te vorderen dan een correctionele straf, een magistraat rechtstreeks te dagvaarden of op te roe pen voor een hof van beroep, hoewel een
onderzoeksmagistraat aangewezen is ten gevolge van een arrest van het Hof
van Cassatie?";
Overwegende dat die vraag berust op de bewering dat artikel 4 79 van het
Wetboek van Strafvordering afwijkt van artikel 2, tweede lid, van de wet van
4 oktober 1867;
Overwegende dat die bewering onjuist is; dat het voormelde artikel 2,
tweede lid, zoals het is gewijzigd bij de wet van 11 juli 1994, immers een algemene regel inricht, krachtens welke de correctionalisering van misdaden door aanneming van verzachtende omstandigheden aileen nog verplicht wordt toevertrouwd aan onderzoeksgerechten wanneer de aanhangigmaking van de zaak bij die gerechten een beoordeling van het bestaan van
de telastleggingen impliceert;
Overwegende, bijgevolg, dat het feit dat de ten aanzien van eiser in aanmerking genomen verzachtende omstandigheden door het openbaar ministerie zijn vermeld en door de bodemrechter, maar niet voorafgaandelijk door
de onderzoeksrechter, zijn aangenomen, niet het gevolg is van de toepassing van artikel 4 79 van het Wetboek van Strafvordering, maar alleen van
de toepassing van het nieuwe artikel 2, tweede lid, van de wet van 4 oktober 1867;
Dat eisers vraag berust op een regel die niets te maken heeft met die waarvan het middel de schending aanvoert en op grond waarvan het arrest zijn
beslissing verantwoordt;
Dat een dergelijke vraag geen prejudiciele vraag is in de zin van artikel
26 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof en bijgevolg niet aan dat rechtscollege dient te worden voorgelegd;
Over het vierde middel :
Overwegende dat de bodemrechter op onaantastbare wijze, onder voorbehoud van het recht van verdediging, oordeelt of de noodzaak van een goede
rechtsbedeling de samenvoeging of scheiding van rechtsplegingen vereist;
Dat het middel, in zoverre het opkomt tegen die feitelijke beoordeling, niet
ontvankelijk is;
Overwegende, voor het overige, dat het recht op een eerlijk proces niet' miskend wordt door het feit alleen dat alle personen die van deelneming aan een
misdrijf worden verdacht, niet sam en voor dezelfde rechter verschijnen;
Overwegende dat het arrest erop wijst dat "de onderzoeksraadsheer alle
person en heeft gehoord of laten verhoren die bij de valsheid in geschriften

------------..:r

_-::r~-~~--,,----

Nr. 354

-_r:::

·--.--.-.- - - - - - - - - - . - - - - - - - - I _

HOF VAN CASSATIE

-=========

1153

betrokken schenen te zijn, zodat (eisers) recht van verdediging niet miskend wordt door de afwezigheid van de gebroeders F. en van de heer E., die
voor het overige tot bekentenissen is overgegaan"; dat het arrest, met betrekking tot de telastlegging van omkoping, eveneens vermeldt dat "de gebroeders F. herhaaldelijk (zijn gehoord) (en) de kans gekregen hebben
alle gewenste nuances en verduidelijkingen in hun verklaringen aan te
brengen";
Overwegende dat het arrest daarenboven vaststelt dat eiser op 28 februari en 27 maart 1997 met de broers F. is geconfronteerd en dat hun omstandige verklaringen daarenboven zijn vervat in een dossier waarover hij
tegenspraak heeft kunnen voeren;
Dat uit de vermeldingen van het arrest ten slotte volgt dat de verklaringen van de personen waarvan eiser de afwezigheid aanklaagt, niet de enige
gegevens zijn op grand waarvan de telastleggingen zijn onderzocht; dat immers andere gegevens, zoals eisers bankuittreksels, zijn toelichtingen, de
getuigenverklaringen, de overtuigingsstukken en de conclusie van de deskundige hiertoe gediend hebben, nadat over die gegevens een debat op tegenspraak voor de appelrechters is gevoerd;
Dat de appelrechters, bijgevolg, zonder artikel 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentale Vrijheden te
schenden, hebben kunnen beslissen dat er geen grand bestond om de door
eiser gevorderde samenvoeging van de vervolgingen te bevelen;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Overwegende, voor het overige, dat eiser verzoekt de volgende prejudiciele vraag aan het Arbitragehof te stellen : "schenden de artikelen 4 79 en
volgende van het Wetboek van Strafvordering de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet, al dan niet samen gelezen met artikel 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentale Vrijheden, in
zoverre zij het hofvan beroep bevoegdheid verlenen om kennis te nemen van
de tegen een magistraat bij een parket-generaal ingestelde vervolgingen, aangezien de artikelen 226 en 227 van het Wetboek van Strafvordering een dergelijke bevoegdheid niet verlenen ten aanzien van beklaagden die geen magistraat zijn";
Overwegende dat de artikelen 226 en 227 van het Wetboek van Strafvordering de samenvoeging niet verbieden van vervolgingen die ingesteld zijn
tegen, enerzijds, een van de in artikel 4 79 van dat wetboek bedoelde personen, en, anderzijds, tegen een andere persoon die geen van de in dat artikel opgesomde hoedanigheden bezit;
Dat de weigering van de bodemrechters om de door eiser gevorderde
samenvoeging te bevelen, toe te schrijven is aan hun onaantastbare bevoegdheid om, met eerbiediging van het recht van verdediging, te oordelen of de noodzaak van een goede rechtsbedeling de gevorderde maatregel
rechtvaardigt;
Dat de door eiser gestelde vraag, die uit een onjuiste bewering voortvloeit, geen prejudiciele vraag is in de zin van artikel 26 van de bijzondere
wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof en dus niet aan dat rechtscollege moet worden voorgelegd;
Over het vijfde middel :
Overwegende dat de rechter alle kosten van de strafvordering aan de veroordeelde ten laste kan leggen, als hij vaststelt dat al die kosten zijn veroorzaakt door het hem ten laste gelegde misdrijf;
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Overwegende dat het arrest vaststelt "dat alle kosten van de zaak zijn gemaakt om de aan (eiser) ten laste gelegde feiten te bewijzen";
Dat de appelrechters, door die feitelijke beoordeling, antwoorden op de conclusie waarin eiser verzocht de gerechtskosten volgens hun oorsprong te verdelen zodat zij hem alleen tot het passende beloop ten laste zouden worden gelegd;
Overwegende, voor het overige, dat uit de processtukken blijkt dat het totaalbedrag van de aan eiser ten laste gelegde kosten, met name 3.639.332
frank, geen vertaalkosten bevat noch enig bedrag dat de medewerking van
een tolk vergoedt;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de
wet is gewezen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
13 juni 2001- 2e kamer- Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter- Verslaggever: de h. de Codt- Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, advocaatgeneraal- Advocaten: mrs. J.-M. Defurny, M. Goujon en F. Kuty, Luik.

Nr. 355
2e

KAMER-

13 juni 2001

1 o CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKENING- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) - VEROORDELING BIJ VERSTEK- CASSATIEBEROEP VAN DE BEKLAAGDE TIJDENS DE
GEWONE VERZETTERMIJN- ONTVANKELIJKHEID.

2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- SCHADE -

BEOORDELINGSBEVOEGDHEID. RAMING. PEILDATUM- RAMING- VERLIES VAN BEDRIJFSINKOMSTEN T.G.V. EEN
TIJDELIJKE ARBEIDSONGESCHIKTHEID - BEREKENING VAN DE VERGOEDING OP BASIS VAN HET
BRUTOLOON- VOORWAARDE.

3° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- SCHADE -

BEOORDELINGSBEVOEGDHEID. RAMING. PEILDATUM- RAMING- VERLIES VAN BEDRIJFSINKOMSTEN T.G.V. EEN
TIJDELIJKE ARBEIDSONGESCHIKTHEID- VERVANGINGSINKOMSTEN- INDEPLAATSSTELLING
IN DE RECHTEN VAN HET SLACHTOFFER- TERUGVORDERING VAN DE UITBETAALDE BRUTOBEDRAGEN- VOORWAARDE.

1o Het cassatieberoep dat de beklaagde tijdens de gewone verzettennijn instelt tegen
een vonnis waarbij hij bij verstek wordt veroordeeld, is niet ontvankelijk (1). (Art. 413
Sv.)

(1) Cass., 25 okt. 1989, A.R. 7563, nr. 121.
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2° De vergoeding voor de derving van de bedrijfsinkomsten t.g.v. een tijdelijke ar-

beidsongeschiktheid kan alleen op basis van het brutoloon worden berekend, als de
rechter vaststelt dat het bedrag van de lasten op de vergoeding overeenstemt met het
bedrag van de lasten die op het loon van de getroffene wogen (2). (Artt. 1382 en 1383
B.W.)
3o De partij die in de rechten treedt van de getroffene kan van de voor het ongeval aansprakelijke derde of van zijn verzekeraar alleen de brutobedragen terugvorderen die
zij als vervangingsinkomsten aan de getroffene heeft uitbetaald, voor zover de rechter vaststelt dat de vergoeding die de getroffene volgens het gemeen recht had kunnen verkrijgen, aan dezelfde lasten zou zijn onderworpen als die welke op het loon
van de getroffene wogen (3). (Artt. 1382 en 1383 B.W.)

(E. .. E.A. T. G ... E.A.; H ... T. G ... E.A.)

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.Ol.0271.F)

HET HOF; '----- Gelet op het bestreden vonnis, op 11 januari 2001 in hager beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Verviers;
I. Op de voorziening van H. :
Overwegende dat het vonnis ten aanzien van eiser bij verstek is gewezen; dat hij cassatieberoep heeft ingesteld op 26 januari 2001, zijnde v66r het
verstrijken van de gewone ver:;;ettermijn;
Dat de voorziening bijgevolg niet ontvankelijk is;
II. Op de voorziening van de naamloze vennootschap S. :
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hofvermag acht te slaan, niet
blijkt dat de voorziening van eiseres, burgerrechtelijk aansprakelijke partij, is betekend aan de verweerders;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
III. Op de voorziening van de naamloze vennootschap H.I. :
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de door verweerder tegen eiseres ingestelde burgerlijke rechtsvordering :

Overwegende dat het vonnis, dat vaststelt dat verweerder volledig is vergoed, geen enkele veroordeling tegen eiseres uitspreekt die verweerder ten
goede komt;
Dat de voorziening, bij gemis aan belang, niet ontvankelijk is;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de door verweerster tegen eiseres ingestelde burgerlijke rechtsvordering :
(2) Cass., 5 dec. 1990, A.R. 8184-8374, nr. 178.
(3) Zie Cass., 19 feb. 2001, A.R. C.98.0119.N, nr. 96.
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Over de grond van niet-ontvankelijkheid, die door verweerster aan de voorziening is tegengeworpen, hieruit afgeleid dat de voorziening is ingesteld v66r
het verstrijken van de gewone verzettermijn waarover de niet verschijnende burgerlijke partij G. beschikt en in wier rechten verweerster is
getreden;
Overwegende dat uit de processtukken blijkt dat de burgerlijke partij G.
de appelrechters erop heeft gewezen dat zij volledig is vergoed; dat die burgerlijke partij, op wier vordering recht is gedaan, geen ontvankelijk verzet
kan doen bij gemis aan belang;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Over het middel: schending van de artikelen 1382, 1383 van het Burgerlijk Wethoek, 149 van de Grondwet en, voor zoveel nodig, van de artikelen 1165 en 1249 tot
1252 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden vonnis, ter aanvulling van het vom1is van 5 september 1996,
eiseres, in solidum met de naamloze vennootschap 8., veroordeelt om aan het Waals
Gewest een bedrag van 151.885 frank bovenop het hem bij vonnis van 5 september 1996 toegekende provisionele bedrag van 4.475 frank te betalen; dat dit bedrag verhoogd diende te worden met de interest tegen de verschillende wettelijke rentevoeten sinds de gemiddelde datum van 1 oktober 1994 tot de volledige
uitbetaling, op grond dat, wat de vordering van het Waals Gewest betreft over de
"berekeningsgrondslag van de wedde" van zijn beambte, "de vraag erop neerkomt (te weten) of de burgerlijke partij de veroordeling tot betaling van de wedde
kan vorderen op grond van een brutobedrag dan wel op grond van een nettobedrag; dat het recht van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid berust op het beginsel dat de getroffe1;1e van een schadeverwekkende gebeurtenis aanspraak kan rnaken op de volledige vergoeding van zijn schade; dat over het algemeen rekening
gehouden wordt met het nettobedrag van de uitgekeerde wedde; dat, evenwel, wanneer de getroffene- in wiens rechten het Waals Gewest te dezen is getreden- het
bewijs kan leveren van welbepaalde sociale en/of fiscale lasten, rekening moet worden gehouden met de bruto- of semibrutowedde; dat te dezen bewezen is dat het
Waals Gewest de bijdragen in naam en voor rekening van zijn beambte heeft betaald; dat hetzelfde geldt voor de bedrijfsvoorheffing, die volkomen gerechtvaardigd is aangezien de door de heer G. ontvangen bedragen als vervangingsinkomsten aangemerkt moeten worden en bijgevolg belastbaar zijn als
bedrijfsinkomsten; dat, in zoverre het bedrag van de lasten op de vergoeding overeenstemt met die welke op de wedde van de getroffene rusten, de brutowedde in aanmerking genomen moet worden[ .. .]; dat het Waals Gewest dus aanspraak kan rnaken op een bedrag van 312.719 frank, d.i. het brutoloon [267.064 min 14.763
(vakantiegeld) min 13.055 frank (eindejaarspremie) + 81.895 min 3.967 (eindejaarspremie)]" (vonnis, blz. 4);
terwijl elke daad van de mens, waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt, degene door wiens schuld de schade is ontstaan, verplicht deze te vergoeden; de verzekeraar van de aansprakelijkheid van een persoon, in de regel, slechts
gehouden is in zoverre zijn verzekerde aansprakelijk is gesteld; hij die beweert
schade te hebben geleden door de fout van een derde, aangenomen dat die hiertegen verzekerd is, of, meer bepaald, degene die aanvoert voorschotten te hebben betaald aan de getroffene, niet via een indeplaatsstelling in de rechten van die
getroffene voor wie hij volgens zijn eigen regels is tussengekomen - bijvoorbeeld het statuut van zijn personeel - , van de aansprakelijke derde of van diens
verzekeraar meer kan terugvorderen dan wat de getroffene overeenkomstig de
gemeenrechtelijke regels van de aansprakelijkheid zelfhad kunnen terugvorderen; m.a.w. de schadeveroorzaker en, in voorkomend geval, zijn verzekeraar op grond
van de uit de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek voortvloeiende
beginselen aileen gehouden zijn tot vergoeding van de getroffene, zonder uiteraard gebonden te zijn door de verbintenissen die uitsluitend tussen de getroffene en zijn werkgever zijn aangegaan; in geval van derving van bedrijfsinkomsten, die het gevolg is van de tijdelijke of blijvende ongeschiktheid, alleen de
"brutowedde" in aanmerking kan worden genomen wanneer de rechter vaststelt dat
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het bedrag van de sociale en fiscale lasten die op de (volgens het gemeen recht toegekende) vergoeding rusten, gelijk zijn aan het bedrag van de lasten die op de wedde
van de getroffene rustten; het bestreden vonnis aileen vaststelt dat het Waals Gewest "sociale bijdragen" en "bedrijfsvoorheffing" ten gunste van zijn beambte heeft
betaald (vonnis, biz. 4, punt 3, § 4); het bestreden vonnis vaststelt "dat over het algemeen rekening gehouden wordt met het nettobedrag van de uitgekeerde wedde";
de appelrechters eraan herinneren "dat, evenwel, telkens als de getroffene- in
wiens rechten het Waals Gewest te dezen is getreden - het bewijs kan leveren van
welbepaalde sociale en/of fiscale lasten, de bruto- of semibrutowedde in aanmerking wordt genomen"; de getroffene in dat geval moet bewijzen dat de fiscale en sociale lasten die op die vergoeding zuilen rusten, overeenstemmen met die welke op
zijn wedde rusten; de appelrechters beslissen dat het Waals Gewest te dezen dergelijk bewijs geleverd zou hebben; die overweging aileen gegrond is op de bewering dat "het Waals Gewest bijdragen in naam en voor rekening van zijn beambte heeft betaald; dat hetzelfde geldt voor de bedrijfsvoorheffing, die volkomen
gerechtvaardigd is aangezien de door de heer G. ontvangen bedragen als vervangingsinkomsten aangemerkt moeten worden en dus belastbaar zijn als bedrijfsinkomsten"; het bestreden vonnis evenwel, ondanks zijn in algemene bewoordingen gestelde beginselverklaring betreffende de betaling van "sociale bijdragen" en
"bedrijfsvoorheffing" en vermeende "welbepaalde" sociale en/of fiscale lasten, niet
nagaat wat het bedrag was van de belastbare grondslag van de heer G. (beambte van het Waals Gewest) voor het betrokkeri jaar, waarvan de vaststelling van
verschillende factoren afhangt, welke niet door de appelrechters zijn onderzocht,
zodat zij niet zonder meer konden beslissen dat de in de vorm van bedrijfs"voorheffingen" voorafgenomen bedragen gelijk waren aan de voor de betrokken peri ode verschuldigde belasting; het bestreden vonnis evenmin vaststelt dat eiseres sociale bijdragen heeft moeten betalen op de volgens het gemeen recht aan de
heer G. verschuldigde vergoedingen; het vonnis aileen vaststelt dat het Waals Gewest "sociale bijdragen" voor zijn beambte heeft betaald, wat niet hetzelfde is; de
wet, in elk geval, niet bepaalt dat sociale-zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn op
de door derden uitbetaalde vergoedingen, aangezien aileen de werkgevers daartoe verplicht kunnen zijn; eiseres, wat dat betreft, in haar op 31 oktober 2000 neergelegde aanvullende appelconclusie (stuk 29 van het dossier van de rechtspleging) uitdrukkelijk aanvoert (blz. 3, punt 2) "dat het Waals Gewest, als
gesubrogeerde, geen aanspraak kan maken op meer rechten dan zijn beambte die,
krachtens een vaststaande rechtspraak van het Hof van Cassatie, volgens het gemeen recht aileen een vergoeding kan verkrijgen op grond van zijn nettowedde, tenzij hij kan bewijzen dat de sociale en fiscale lasten op zijn vergoeding en op zijn
wedde even hoog zijn, wat het Waals Gewest te dezen niet kan bewijzen; (. .. ) die
bewering immers verband houdt met de eerste voorwaarde waaraan de regresvordering van de gesubrogeerde arbeidsongevailen-verzekeraar dient te voldoen,
namelijk een vordering binnen de grenzen van de door hem verrichte uitbetalingen (d.w.z. met inbegrip van de sociale bijdragen); de tweede voorwaarde waaraan die vordering dient te voldoen, te weten het maximumbedrag dat de getroffene volgens het gemeen recht zelfhad kunnen verkrijgen,- in dit geval althans
- tot gevolg heeft dat de sociale bijdragen uitgesloten worden uit de vergoeding
die volgens de gemeenrechtelijke regels aan de getroffene en dus aan het Waals Gewest is verschuldigd"; het bestreden vonnis niet antwoordt op dat verweermiddel en dus niet regelmatig met redenen is omkleed en zodoende artikel149 van de
Grondwet schendt; het bestreden vonnis, ondanks het uitdrukkelijk verzoek dat eiseres tot de appelrechters had gericht in haar op 31 oktober 2000 neergelegde appelconclusie (blz. 5) en in haar aanvullende appelconclusie (biz. 3), dus niet vaststelt dat de bedragen van de sociale en fiscale lasten op de vergoeding die volgens
het gemeen recht (van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid) door de aansprakelijke derde (of door zijn verzekeraar) verschuldigd is, overeenstemmen met de
"wedde" die door het Waals Gewest aan zijn beambte is uitbetaald overeenkomstig zijn statuut;

zodat het bestreden vonnis, dat beslist dat het Waals Gewest, als gesubrogeerde in de rechten van zijn beambte, van eiseres de "brutowedde" kan terugvorderen die het aan zijn beambte heeft uitbetaald, zonder vast te steilen dat het bedrag van de sociale en fiscale lasten op de vergoeding (die volgens het gemeen recht
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is toegekend of toegekend had moeten worden) - wat het arrest zelfs niet onderzoekt - overeenstemt met het bedrag van de lasten die op de uitbetalingen van het
Waals Gewest rusten krachtens het statuut van zijn beambten en krachtens zijn
eigen rechtsregels, die voor eiseres niet gelden, zijn beslissing hieromtrent niet naar
recht verantwoordt en aan het Waals Gewest, in zijn hoedanigheid van gesubrogeerde, in strijd met de wet een hoger bedrag toekent dan de vergoeding (waarop)
zijn beambte volgens het gemeen recht aanspraak had kunnen maken, en aldus een
bedrag toekent dat de werkelijk geleden schade te boven gaat (schending van de artikelen 1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek, en, voor zover nodig, van de artikelen 1165 en 1249 tot 1252 van het Burgerlijk Wetboek); die beslissing evenmin
regelmatig met redenen is omkleed, aangezien het de voormelde conclusie van eiseres niet beantwoordt en de toetsing door het Hof van Cassatie belet (schending
van artikel149 van de Grondwet):

Overwegende dat tweede verweerder, die aan eerste verweerder, zijn beambte, de volledige wedde heeft doorbetaald tijdens de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid die deze geleden heeft ten gevolge van een ongeval op de weg naar en van het werk, in de rechten treedt die de getroffene
binnen de grenzen, enerzijds, van de door zijn werkgever uitbetaalde bedragen kan doen gelden tegen de voor het ongeval aansprakelijke derde of
tegen diens verzekeraar, en anderzijds, van het bedrag dat de getroffene had
kunnen verkrijgen volgens het gemeen recht;
Overwegende dat de vergoeding voor de derving van de bedrijfsinkomsten ten gevolge van een arbeidsongeschiktheid alleen op basis van de brutowedde kan worden berekend, als de rechter vaststelt dat het bedrag van de
lasten op de vergoeding overeenstemt met het bedrag van de op de wedde van
de getroffene rustende lasten;
Overwegende dat bijgevolg de partij die in de rechten van de getroffene
treedt, van de voor het ongeval aansprakelijke derde of van zijn verzekeraar alleen de terugbetaling kan vorderen van de brutobedragen die zij als
vervangingsinkomsten aan de getroffene heeft uitbetaald, voor zover de rechter vaststelt dat de vergoeding die de getroffene volgens het gemeen recht
had kunnen verkrijgen, aan dezelfde lasten zou zijn onderworpen als die welke
op de wedde van de getroffene wogen;
Overwegende dat het arrest aan tweede verweerder het brutobedrag van
de door hem uitbetaalde wedde toekent, op grond dat de door hem gestorte sociale bijdragen en bedrijfsvoorheffingen op de bedragen die hij als
vervangingsinkomsten aan eerste verweerder heeft uitbetaald, overeenstemmen met die welke op de wedde van verweerder rusten; dat de appelrechters, nu ze niet onderzocht hebben of de vergoeding die de beambte van
tweede verweerder volgens het gemeen recht had kunnen verkrijgen, aan dezelfde lasten zou zijn onderworpen als die welke op zijn wedde wogen, hun
beslissing niet naar recht verantwoorden;
Dat het middel in zoverre gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het de naamloze vennootschap H.I. veroordeelt om aan het Waals Gewest een bedrag van 151.885 frank, verhoogd met interest, te betalen; verwerpt de voorzieningen voor het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt H.
en de naamloze vennootschap S. in de kosten van hun voorziening; veroordeelt het Waals Gewest in twee derde van de kosten van de voorziening van de naamloze vennootschap H.I. en laat het overige derde ten laste
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van laatstgenoemde; verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Luik, zitting houdende in hager beroep.
13 juni 2001 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Fettweis - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaatgeneraal-Advocaten: mrs. J. Kirkpatrick en Biitzler.
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2e

KAMER -

13 juni 2001

1° VREEMDELINGEN- VRIJHEIDSBEROVING -ADMINISTRATIEVE MAATREGEL- GEREPATRIEERDE VREEMDELING- ARREST VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLINGCASSATIEBEROEP VAN DE VREEMDELING - ONTVANKELIJKHEID

2° CASSATIEBEROEP- ALLERLEI- VREEMDELINGEN- VRIJHEIDSBEROVING- ADMINISTRATIEVE MAATREGEL- GEREPATRIEERDE VREEMDELING- ARREST VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- CASSATIEBEROEP VAN DE VREEMDELING- ONTVANKELIJKHEID.

1o en 2° Het cassatieberoep van een vreemdeling tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat uitspraak doet over zijn beroep tegen de te zijnen aanzien met toepassing van de Vreemdelingenwet genomen administratieve maatregel
van vrijheidsberoving, is bij gemis aan belang niet ontvankelijk, als de eiser, wegens zijn repatriiiring, in Belgie niet meer van zijn vrijheid is beroofd voordat het Hof
uitspraak heeft gedaan over het cassatieberoep (1).
(L ... )

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.01.0403.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 8 maart 2001 gewezen door
de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te Luik;
Overwegende dat artikel 71, eerste lid, van de wet van 15 december 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen, bepaalt dat het in dat artikel bedoelde beroep van de vreemdeling bij de rechterlijke macht uitsluitend betrekking heeft
op de te zijnen aanzien genomen maatregel van vrijheidsberoving;
Overwegende dat uit de processtukken blijkt dat eiseres, die op
14 februari 2001 is gerepatrieerd, in Belgie niet meer van haar vrijheid is
beroofd;
Dat de voorziening, bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk is;
(1) Cass., 4 feb. 1998, A.R. P.97.1703.F, nr. 67.
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Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
13 juni 2001 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. de Codt - Gelijhluidende conclusie van de h. Loop, advocaatgeneraal.

Nr. 357
2" KAMER - 13 juni 2001

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- SCHADE- MATERIELE SCHADE.
ELEMENTEN EN GROOTTE- MATERIELE SCHADE- WERKGEVER VAN HET SLACHTOFFER- DERVING VAN DE ARBEIDSPRESTATIES VAN ZIJN BEAMBTE- OORZAKELIJK VERBAND TUSSEN DE
FOUT EN DE SCHADE - GEVOLG.

Het feit dat de werhgever van de getroffene van een ongeval statutair verplicht is het
loon van zijn beambte te betalen, !weft niets te mahen met de vraag of er al dan niet
een oorzahelijk verband bestaat tussen de fout van de veroorzaher van het ongeval
en de schade die de voonnelde werhgever !weft geleden wegens de derving van de
arbeidsprestaties van zijn beambte; het arrest dat de door de werkgever van de getroffene tegen de veroorzaher van het ongeval ingestelde burgerlijke rechtsvordering ongegrond verhlaart, is niet naar recht verantwoord, wanneer het, enerzijds, niet
uitsluit dat de eigen schade die de werkgever zegt geleden te hebben wegens de derving van de prestaties van zijn beambte, zich zonder de fout van de veroorzaker niet
zou hebben voorgedaan zoals zij !weft plaatsgevonden, en, anderzijds, niet vaststelt dater een wettelijke ofreglementaire bepaling of een overeenhomst bestaat, valgens welhe de uitbetaalde bedragen die de werkgever terugvordert definitief te zijnen laste dienden te blijven (1). (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
(N.M.B.S. T. G.M.W.F.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.Ol.0431.F)

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 21 februari 2001 op verwijzing gewezen door het Hof van Beroep te Bergen;
Gelet op het arrest van 13 oktober 1993 van het Hof;
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest de burgerlijke rechtsvordering niet ontvankelijk verklaart die door eiseres tegen verweerder was ingesteld, zowel op
grand van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek als in haar hoedanigheid van borg die in de rechten van haar aangestelde was getreden;
(1) Zie Cass., 19 feb. 2001, A.R. C.99.0228.N, nr. 99; 20 feb. 2001, A.R. P.98.1629.N, nr. 101; B.
Reu.d1:comm.b., nr. 2001/4, biz. 289 en 290.

DE TEMMERMAN,
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Overwegende dat het arrest die beslissing met redenen omkleedt, op grond
dat het ongeval waardoor de beambte van eiseres is getroffen, zich heeft voorgedaan op de weg van en naar het werk, dat zij de bedragen aan de getroffene en aan diens rechthebbenden heeft uitbetaald in haar hoedanigheid van
arbeidsongevallenverzekeraar, dat artikel 16, eerste lid, van het koninklijk besluit van 16 december 1981 houdende inwerkingstelling en uitvoering van de artikelen 49 en 50 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, de getroffene niet toestaat de vergoeding
van de door de arbeidsongevallenverzekeraar reeds vergoede schade van het
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds terug te vorderen, en dat eiseres, aangezien zij tegen de voor het ongeval aansprakelijke geen ruimere rechten dan haar aangestelde kan laten gelden, bijgevolg geen subrogatoire vordering kan instellen om de uitbetaalde bedragen van het Gemeenschappelijk
fonds terug te vorderen;
Overwegende dat de appelrechters, door die redenen die alleen betrekking hebben op de subrogatoire vordering, enerzijds, niet hebben uitgesloten dat, zonder de fout van de veroorzaker, de eigen schade die de werkgever zegt geleden te hebben wegens de derving van de prestaties van zijn
overleden beambte, zich niet zou hebben voorgedaan zoals zij heeft plaatsgevonden, en, anderzijds, niet vasts tell en dat er een wettelijke of reglementaire bepaling of een overeenkomst bestaat, volgens welke de uitbetaalde bedragen die de werkgever terugvordert definitief te zijnen laste dienden te
blijven; dat zij hun beslissing bijgevolg niet regelmatig naar recht verantwoorden;
Dat het onderdeel, wat dat betreft, gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest; veroordeelt verweerder in de kosten; verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
13 juni 2001 - ze kamer- Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. de Codt - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. De Gryse en Biitzler.
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ze KAMER -

13 juni 2001

1° TERUGGAVE VAN OVERTUIGINGSSTUKKEN- OPHEFFING VAN HET BESLAGVERZET TEGEN DE TERUGGAVE- GEVOLG.

2° TERUGGAVE VAN OVERTUIGINGSSTUKKEN- OPHEFFING VAN HET BESLAGVERZET TEGEN DE TERUGGAVE- RECHTSGESCHILLEN- BEVOEGDHEID.

3° TERUGGAVE VAN OVERTUIGINGSSTUKKEN- OPHEFFING VAN HET BESLAGVERZET TEGEN DE TERUGGAVE- OPSCHORTING VAN DE TERUGGAVE- DRAAGWIJDTE.

1 o Wanneer de opheffing van het beslag van een zaak bevolen wordt, wordt de terug-

gave van die zaak geschorst totdat een uitvoerbare beschikking is verleend over de
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rechtsvordering die voor de bevoegde rechter is gebracht door een persoon die op de
oorspronkelijk in beslag genomen zaak recht beweert te hebben. (Artt. 1 tot 5 K.B.
nr. 260 van 24 maart 1936.)
2a Wanneer de opheffing van het be slag van een zaak bevolen wordt, is de procureurgeneraal bij het hof van beroep niet bevoegd om de rechtsgeschillen te berechten waartoe de zaak aanleiding heeft gegeven; die geschillen moeten worden berecht door hetzij het rechtscollege dat van de strafvervolgingen kennisneemt, hetzij door de rechter
in burgerlijke, handels- of sociale zaken. (Artt. 1 tot 5 K.B. nr. 260 van 24 maart 1936.)
3° Het K.B. nr. 260, 24 maart 1936, regelt, naast de bewaring op de griffie van de in

beslag genomen en aldaar neergelegde zaken, alleen de rechtspleging tot teruggave
van een zaak na de opheffing van het beslag, en geenszins de handhaving ervan. (Artt.
1 tot 5 K.B. nr. 260 van 24 maart 1936.)
(M ... T. ITALIAANSE STAAT E.A.)

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.Ol.0541.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 maart 2001 gewezen door
de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te Brussel;
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat eiser het bestreden arrest verwijt te hebben beslist dat
de kamer van inbeschuldigingstelling niet bevoegd was om kennis te nemen van het hoger beroep dat hij ingesteld had tegen de "beslissing'' die vervat was in de brief van 9 maart 1999 van de procureur-generaal bij het Hof
van Beroep te Brussel;
Overwegende dat het arrest vermeldt dat de procureur-generaal eisers
raadsman bij brief van 3 december 1998 gemeld heeft "dat het beslag op strafrechtelijk gebied opgeheven wordt, maar dat de bepalingen nageleefd dienen te worden van het koninklijk besluit nr. 260" van 24 maart 1936 op de
bewaring, ter griffie, en de procedure tot teruggave van de in strafzaken in
beslag genomen zaken;
Overwegende dat de procureur-generaal, gelet op het verzet dat krachtens dat koninklijk besluit is gedaan door de personen die recht meenden te
hebben op het oorspronkelijk, in beslag genomen schilderij, op 9 maart 1999
aan eisers raadsman heeft bevestigd dat de teruggave van dat schilderij geschorst zou worden;
Overwegende dat het onderdeel, in zoverre het kritiek uitoefent op het arrest omdat het eiser niet in staat zou stellen een verhaalmiddel aan te wenden tegen de beslissing om "het litigieuze beslag te handhaven", op een onjuiste lezing van het arrest berust en aldus feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat artikel 5 van het voormelde koninklijk besluit bepaalt
dat, nadat de opheffi.ng van het beslag is bevolen, de teruggave geschorst
wordt totdat een uitvoerbare beschikking is verleend over de rechtsvordering die voor de bevoegde rechter is gebracht door een persoon die op de oorspronkelijk in beslag genomen zaak recht beweert te hebben;
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Overwegende dat voornoemd besluit geen bevoegdheid verleent aan de
procureur-generaal om de rechtsgeschillen te berechten waartoe de zaak aanleiding heeft gegeven; dat die geschillen moeten worden berecht door hetzij het rechtscollege dat van de strafvervolgingen kennisneemt, hetzij door
de rechter in burgerlijke, handels- of sociale zaken;
Overwegende dat, te de zen, geen enkel strafgerecht beslist heeft of eiser
al dan niet de eigenaar was van het schilderij dat op de griffie werd bewaard, zodat eiser voor de burgerlijke rechter rechtstreeks alle vorderingen kon instellen om zijn rechten op het schilderij te doen gelden en de teruggave ervan te verkrijgen; dat het arrest overigens erop wijst dater voor
het Hofvan Beroep te Brussel nog steeds een burgerlijk geding hangende is
tussen eiser en de personen die op het schilderij recht menen te hebben;
Overwegende dat aan eiser bijgevolg het recht niet is ontzegd om het geschil betreffende de teruggave van het schilderij aan een rechtbank voor te
leggen en dat noch artikel 6, noch artikel 13 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentale Vrijheden, noch artikel 1 van het eerste aanvullend protocol bij dat verdrag geschonden zijn;
Dat het onderdeel, wat dat betreft, niet kan worden aangenomen;
Overwegende dat, aangezien de voormelde verdragsbepalingen niet zijn geschonden, de overweging van het arrest dat "die schending, al is ze bewezen, de kamer van inbeschuldigingstelling daarom nog niet het recht geeft
een mogelijkheid tot verhaal te geven (... ) waarin de wetgever niet heeft voorzien", overtollig blijkt;
Dat het onderdeel, in zoverre, niet ontvankelijk is bij gebrek aan belang;
Overwegende dat het middel, voor het overige, dat voor het onderzoek ervan een onderzoek van feitelijke gegevens vereist, waarvoor het Hof niet bevoegd is, mitsdien niet ontvankelijk is;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat eiser, tot staving van de bewering dat de artikelen 10 en
11 van de Grondwet zijn geschonden, een vergelijking maakt tussen "de toestand van de bezitter of van de houder van een goed waarvan het beslag gehandhaafd wordt met toepassing van het koninklijk besluit nr. 260 van 24
maart 1936" en die "van de eigenaar ofhouder van een goed waarop bewarend of strafrechtelijk beslag is gelegd, die wel kunnen genieten van procedurele waarborgen, zoals, inzonderheid, het recht om hoger beroep in te
stellen tegen de beslissing om het beslag te handhaven";
Overwegende, evenwel, dat het voornoemde besluit, waarop eiser het eerste lid van zijn vergelijking grondt, naast de bewaring ter griffie van de in
beslag genomen en aldaar neergelegde zaken alleen de, rechtspleging tot teruggave van een goed na opheffing van het beslag regelt, en geenszins de
handhaving ervan;
Overwegende dat het onderdeel faalt naar recht;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
13 juni 2001 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Plas - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal.
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ze KAMER- 13 juni 2001
MISDRIJF- DEELNEMING- BEGRIP.
Het arrest beslist wettig dat een beklaagde tot de uitvoering van het misdriJ! zodanige hulp heeft verleend dat het zonder zijn bijstand niet had kunnen worden gepleegd, wanneer het vaststelt dat die beklaagde, door een positieve daad, hulp heeft
verleend die voor de uitvoering van het hem ten laste gelegde misdrijf noodzake·
lijk was (1). (Art. 66 Sw.)
(T... E.A.l

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.Ol.0585.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 9 maart 2001 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel;
I. Op de voorziening van T. :
Overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de
wet is gewezen;
II. Op de voorziening van A. :
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing die de vervolgingen wegens de telastleggingen Al en A2 van de zaak I niet ontvankelijk verklaart :
Overwegende dat de voorziening, bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk is;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de veroordeling, waarbij eiser wegens de andere telastleggingen veroordeeld wordt :
Over het eerste middel :
Overwegende dat het arrest vermeldt "dat, wat de pogingen tot diefstal met
geweld betreft, het slachtoffer D. verklaart dat, toen T. zijn motor opeiste,
hij door (eiser) was vergezeld; dat (eiser), door zijn voortdurende en waakzame aanwezigheid bij de medebeklaagde T., hem dus telkens zodanige hulp
heeft verleend dat de diefstal en de pogingen tot diefstal, zonder zijn bijstand en steun niet (hadden) kunnen worden gepleegd, en T. dus in staat heeft
gesteld vrij te handelen";
Overwegende dat de appelrechters aldus vaststellen dat eiser, door een positieve daad, hulp heeft verleend die noodzakelijk was voor de uitvoering van
de hem ten laste gelegde misdrijven, en inzonderheid voor dat waarop de telastlegging A2 van de zaak IV steunt; dat zij hun beslissing aldus regelmatig naar recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;

(1) Zie Cass., 8 jan. 1973 (A. C., 1973, 470); 25 juni 1980 (A. C., 1979-80, nr. 675); 28 okt. 1986,
A.R. 642, nr. 125.
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Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt elke eiser in de
kosten van zijn voorziening.
13 juni 2001 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter - Ver~
slaggeuer : de h. Plas - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal
- Advocaat: mr. 0. Bastyns, Brussel.

Nr. 360
2e KAMER- 13 juni 2001

1o JEUGDBESCHERMING- GERECHTELIJKE

JEUGDBESCHERMING- ONDERZOEKIN-

GEN- WENSELIJKHEID - BEOORDELING.

2° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6 -ARTIKEL 6.1- JEUGDBESCHERMING- MAATREGELEN TAV. MINDERJARIGE DELINQUENTEN- GEEN
VOORAFGAAND ONDERZOEK- EERLlJK PROCES -BE GRIP.

3° RECHTEN VAN DE MENS- lNTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN POLlTlEKE RECHTEN- ARTIKEL 14 - ARTIKEL 14.1 - JEUGDBESCHERMING- MAATREGELEN T A.V.
MlNDERJARIGE DELINQUENTEN- GEEN VOORAFGAAND ONDERZOEK- EERLIJK PROCES- BEGRIP.

4o JEUGDBESCHERMING- MAATREGELEN TAV. MlNDERJARIGE DELINQUENTEN- GEEN
VOORAFGAAND ONDERZOEK- EERLIJK PROCES- BEGRlP.

5° RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN- JEUGDBESCHERMlNG- MAATREGELEN T.A.V. MINDERJARlGE DELINQUENTEN- GEEN VOORAFGAAND ONDERZOEK- MISKENNlNG- VOORWAARDE.

6° JEUGDBESCHERMING- MAATREGELEN T.AV. MlNDERJARIGE DELINQUENTEN- GEEN
VOORAFGAAND ONDERZOEK- RECHT VAN VERDEDIGING- MlSKENNlNG- VOORWAARDE.

7° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN- BELANG- JEUGDBESCHERMlNG- MAATREGELEN TEN AANZIEN VAN MlNDERJARIGEN- ALS MlSDRlJVEN OMSCHREVEN FElTEN- VERSCHILLENDE FElTEN- CASSATlEMIDDEL M.B.T. BEPAALDE FElTEN- WETTlG VERANTWOORDE
BESCHERMlNGSMAATREGEL- ONTVANKELIJKHEID VAN HET MIDDEL.

8° JEUGDBESCHERMING- JEUGDRECHTBANK- MAATREGELEN TEN AANZlEN VAN MINDERJARIGEN- ALS MlSDRlJVEN OMSCHREVEN FElTEN - VERSCHlLLENDE FElTEN- CASSATlEMIDDEL M.B.T. BEPAALDE FElTEN- WETTIG VERANTWOORDE BESCHERMlNGSMAATREGELONTVANKELIJKHEID VAN HET MIDDEL.

1o In de regel oordelen de jeugdrechtbank en, in hager beroep, de jeugdkamer in feite

of het opportuun is alle nuttige onderzoeken te doen uerrichten om de persoonlijkheid van de minderjarige en het milieu waarin hi} wordt grootgebracht te kennen en
om uit te maken wat zijn be lang is en welke middelen voor zijn opvoeding of behandeling geschikt zijn (1). (Art. 50, § 1, Jeugdbeschermingswet.)

2°, 3° en 4° Alteen uit het feit dat de minderjarige, die gedaagd werd om uoor dejeugdrechtbank te uerschijnen met toepassing van art. 36, 4°, Jeugdbeschermingswet, be(1) Zie cone!. O.M.
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recht kan worden zonder onderzoek naar zijn persoonlijkheid en zijn milieu, kan niet
worden afgeleid dat hij geen recht heeft gehad op een eerlijk proces. (Art. 36, 4°, en
50, § 1, Jeugdbeschermingswet.)
5° en 6° Alleen op grand dat geen enkel onderzoek is bevolen naar de persoonlijkheid van de minderjarige en het milieu waarin hij is grootgebracht, kan die minderjarige geen miskenning van zijn recht van verdediging aanvoeren, aangezien die
minderjarige elk gegeven m.b.t. zijn persoonlijkheid en het milieu waarin hij is grootgebracht voor de jeugdrechtbank heeft kunnen aanvoeren.
7° en 8° Het cassatiemiddel tegen de beslissing die bepaalde, als misdrijven omschreven feiten bewezen verklaart, is niet ontvankelijk wanneer de t.a.v. de minderjarige uitgesproken beschermingsmaatregel naar recht is verantwoord door andere, als
misdrijven omschreven en bewezen verklaarde feiten (2). (Artt. 36, 4°, 37 en 62 Jeugdbeschermingswet; artt. 411 en 414 Sv.)
(A. .. E.A. T. B ... )

Conclusie van advocaat-generaal Loop :
1. Voorafgaande rechtspleging.
A., geboren op 24 september 1985, wees van vaderskant, is voor de Jeugdrechtbank
van Charleroi gedaagd op grand van art. 36, 4°, Jeugdbeschermingswet, wegens als
misdrijven gekwalificeerde feiten, te dezen feiten van verkrachting gepleegd op zijn
nicht, B., kind dat op het ogenblik van de feiten de leeftijd van tien jaar niet had bereikt, aangezien ze op 2 april 1993 geboren is en de feiten herhaaldelijk zijn gepleegd tussen 1 januari 1999 en 3 december 1999. De moeder van de minderjarige werd
gedaagd als burgerrechtelijk aansprakelijke partij.
Bij vonnis van 27 juni 2000 heeft de Jeugdrechtbank te Charleroi het feit bewezen verklaard zoals het in de dagvaarding omschreven staat en heeft zij de minderjarige in het gezin gelaten, onder toezicht van de bevoegde sociale dienst en mits bepaalde voorwaarden worden nageleefd. De jeugdrechtbank heeft de moeder
burgerrechtelijk aansprakelijk gesteld voor haar minderjarige zoon en haar, in solidum met hem, veroordeeld in de kosten van de Staat. Zij heeft de burgerlijkepartijstelling van de moeder van het getroffen kind ontvankelijk en gegrond verklaard en de minderjarige en zijn moeder veroordeeld om provisionele bedragen te
betalen aan die burgerlijke partij, handelend zowel in haar hoedanigheid van beheerder van de persoon en de goederen van haar minderjarige dochter als in haar eigen naam. Zij heeft een geneesheer-deskundige aangewezen om het getroffen kind te
onderzoeken en de zaak voor het overige sine die verdaagd.
De minderjarige, zijn moeder en het O.M. hebben tegen dat vonnis hager beroep ingesteld.
Bij arrest van 12 maart 2001 heeft de jeugdkamer van het Hofvan Beroep te Bergen de hogere beroepen ontvankelijk verklaard en het beroepen vonnis bevestigd, maar
met de wijzigingen dat het aan de minderjarige opgelegde aantal uren prestaties van
opvoedkundige offilantropische aard verminderd worden, dat de aangewezen gerechtsdeskundige door een andere vervangen wordt en dat de door de minderjarige en zijn
moeder in solidum aan de burgerlijke partij te betalen provisionele vergoedingen verhoogd worden. Zij heeft de minderjarige en zijn moeder in solidum veroordeeld in de
appelkosten van de openbare partij en in de appelkosten van de burgerlijke partij, en
beslist dat de burgerrechtelijke gevolgen van de zaak berecht zullen worden door de
Jeugdrechtbank van Charleroi.
De minderjarige en zijn moeder hebben tegen dat arrest op 23 maart 2001 cassatieberoep ingesteld. Op 25 april2001 heeft eiser een memorie neergelegd op de griffi.e van
het Hof, dat voor hem is ondertekend door een van zijn raadslieden, Mr. Thierry
Moreau, advocaat bij de balie te Nijvel, en waarin drie middelen worden aangevoerd tegen de beslissing op de tegen hem ingestelde strafvordering.
(2) Zie Cass., 28 maart 1995, A.R. P.95.0198.N, nr. 173.

.:=..=:::=-L-

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

J

Nr. 360

HOF VAN CASSATIE

1167

2. Onderzoek van eisers middelen.
2.1. Het eerste middel voert de schending aan van de artt. 6 E.VR.M., 14 I.V.B.P.R.,
alsook de miskenning van het algemeen beginsel van het recht van verdediging. Het
bestaat uit twee onderdelen.
2.1.a. In het eerste onderdeel van het middel verwijt eiser het bestreden arrest dat
het de 'schuld' afieidt uit de bekentenissen die eiser eerst t.o.v. zijn oom en vervolgens t.o.v. de gerechtelijke politie heeft afgelegd. Hij voert aan dat de bekentenissen t.o.v. zijn oom niet heeft afgelegd binnen het kader van een bestraffing maar van
een door zijn oom beloofde hulp, zodat zijn recht van verdediging, m.n. zijn recht op
stilzwijgen, nadien is miskend omdat zijn schuld uit die bekentenissen is afgeleid.
Allereerst moet erop gewezen worden dat het bestreden arrest eisers 'schuld' niet
alleen afieidt uit de bekentenissen die hij t.o.v. zijn oom zou hebben afgelegd, maar
ook uit een nauwkeurig geheel van feitelijke gegevens, m.n. uit de verklaringen van
het slachtoffer aan haar moeder en aan een kinderpsychiater, uit de vaststellingen van
de vader van het slachtoffer, uit eisers verklaringen aan de gerechtelijke politie, alsook uit die welke hij zowel voor de eerste rechter als voor'de appelrechter heeft gedaan. Wat dat betreft wijst het arrest immers erop dat eiser niet betwist dat hij het
feit van verkrachting met geweld op de persoon van zijn jonge nicht heeft gepleegd,
maar dat hij het 'strafbaar' karakter van dat feit betwist, op grond dat het noodzakelijk moreel bestanddeel van het misdrijfniet voorhanden is. De beslissing van eisers schuld is dus noch uitsluitend noch hoofdzakelijk gegrond op de verklaringen die
hij t.o.v. zijn oom heeft gedaan.
Daarenboven volgt geenszins uit de processtukken dat eisers bekentenissen aan zijn
oom alle andere, door de appelrechter in aanmerking genomen bewijsstukken zouden zijn voorafgegaan.
Ten slotte moet worden beklemtoond dat niet blijkt dat de oom van eiser door de overheid zou zijn gemachtigd om zijn bekentenissen te verkrijgen buiten zijn toestemming, door dwang of onder druk. Het door eiser aangevoerde recht op stilzwijgen is
nochtans geput uit de bescherming van elke beschuldigde tegen een onrechtmatige
dwang van de 'overheid' (3).
Dat onderdeel kan m.i. dus niet worden aangenomen.
2.1.b. In het tweede onderdeel van het middel verwijt eiser de appelrechter dat hij
geweigerd heeft zijn persoonlijkheid en zijn milieu te onderzoeken, en zijn kennis van
seksualiteit te hebben afgeleid uit niet objectieve gegevens waartegen hij zich niet heeft
kunnen verdedigen, en aldus de regels van het eerlijk proces te hebben miskend.
De zaak moet niet eerst voor onderzoek aanhangig gemaakt worden bij de jeugdrechtbank, en het O.M. kan de zaak rechtstreeks voor berechting bij die rechtbank aanhangig maken, als het meent dat het dossier voldoende inlichtingen bevat zo de zaak
in staat van wijzen is (4).
Hoewel de jeugdrechtbank met toepassing van art. 50, § 1, tweede lid, Jeugdbeschermingswet, een maatschappelijk onderzoek kan doen verrichten door de bevoegde socials dienst en de betrokkene kan onderwerpen aan een medisch-psychologisch
onderzoek wanneer zij meent dat het haar voorgelegde dossier niet volstaat, blijft die
rechtbank vrij om te beslissen of dergelijke onderzoeken moeten worden bevolen (5).
De parlementaire voorbereiding is op dat punt heel duidelijk, aangezien die aan de
rechtbank verleende mogelijkheid het gevolg is van een amendement dat de Senaat
heeft aangebracht aan het oorspronkelijk wetsontwerp, dat de rechtbank scheen te verplichten om die onderzoeken te doen verrichten (6).

(3) F. KuTY, Le droit il. un proces equitable au sens de Ia jurisprudence strasbourgeoise en 2000,
J.L.M.B., 2001, biz. 699 en 700.
(4) J. VAN CoMPERNOLLE, "L'organisation et le fonctionnement des tribunaux de Iajeunesse", Ann.
Dr., 1966, biz. 64; J.M. PIRET, Novelles, Protection de Iajeunesse, Larcier, 1978, biz. 378, nr. 1119.
(5) J. VAN

COMPERNOLLE,

op. cit., biz. 72; J.-M.

PIRET,

op. cit., biz. 388, nr. 1153.

(6) Gedr. St. Senaat, zitting 1964-65, 10 maart 1965, biz. 980.
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De jeugdrechtbank beoordeelt dus op onaantastbare wijze in feite of onderzoeken
naar de persoonlijkheid en het milieu van de minderjarige moeten worden bevolen.
Het arrest wijst te dezen erop dat "de verschillende gegevens van de aan het hofvoorgelegde zaak, die te dezen verhelderend zijn en met elkaar overeenstemmen, dat rechtscollege - en daarv66r de eerste rechter - ontslaan van de noodzaak om een beroep te doen op maatregelen om de persoonlijkheid van de minderjarige te onderzoeken".
Het middel is dus niet ontvankelijk, in zoverre het opkomt tegen die onaantastbare beoordeling van de gegevens van de zaak door de bodemrechter (7).
Voor het overige verplichten art. 6 E.V.R.M., art. 14 I.V.B.P.R., en het algemeen beginsel van het recht van verdediging de strafrechter geenszins een getuige ten ontlaste te horen (8), evenmin als zij de jeugdrechtbank de absolute verplichting opleggen om een onderzoek in te stellen naar de persoonlijkheid van de minderjarige en naar
zijn milieu alvorens de zaak te berechten, op voorwaarde dat zij het recht van de minderjarige om gegevens over zijn persoonlijkheid en milieu mede te delen, niet miskent (9).
Belangrijk is dat de bestreden beslissing wordt genomen na een debat op tegenspraak, tijdens hetwelk eiser, net als de andere partijen, zijn verweermiddelen over
het geheel van de gegevens van het dossier vrij heeft kunnen aanvoeren (10).
De overwegingen van het bestreden arrest dat "de kinderen thans en in het algemeen vanaf hun jongste leeftijd en door alle mogelijke communicatiekanalen ingelicht worden over wat seksualiteit inhoudt en heel snel een gezonde seksualiteit van
een ongezonde weten te onderscheiden (zie de campagnes van de kinderrechtencommissaris)", zijn gegevens uit algemene ervaring en geen persoonlijke kennis van
de appelrechter die bijgevolg noch eisers recht op tegenspraak noch zijn recht van verdediging miskennen (11).
In zoverre het die overwegingen bekritiseert, kan het middel m.i. dus niet worden aangenomen.
2.2. Het tweede middel voert de schending aan van art. 36, 4°, Jeugdbeschermingswet, alsook van de artt. 372 en 375 Sw. Er moet worden opgemerkt dat art. 372 Sw.
niets te maken heeft met de bestreden beslissing.
Eiser betoogt dat hem geen enkele schuldige wil ten laste kan worden gelegd m.b.t.
feiten van verkrachting, aangezien wettelijk onweerlegbaar zou zijn vermoed dat, als
hij het slachtoffer ervan was geweest, hij daarmee niet zou hebben ingestemd.
Die redenering is gedurfd! Niemand zou het bijvoorbeeld in zijn hoofd halen te betogen dat een minderjarige niet kan worden verweten dat hij bedrieglijk andermans goederen heeft ontvreemd, onder voorwendsel dat hij niet de juridische mogelijkheid heeft om over zijn goederen te beschikken, of dat een minderjarige geen valsheid
in geschriften kan plegen, onder voorwendsel dat zijn handtekening hem niet geldig kan verbinden.
De Jeugdbeschermingswet richt ten gunste van de minderjarige het onweerlegbare vermoeden in dat hij zonder onderscheidingsvermogen handelt, d.w.z. zonder
mogelijkheid om het onrechtmatig karakter van de daad of van het verzuim in te
zien (12).
(7) Cass., 1 okt. 1997, A.R. P.97.0506.F, nr. 378; 28 april 1999, A.R. P.99.0315.F, nr. 246.
(8) Cass., 8 mei 1999, A.R. P.99.048l.F, nr. 263.
(9) Zie Cass., 3 okt. 2000, A.R. P.98.1074.N, nr. 505.
(10) Zie Cass., 5 april 2000, A.R. P.00.0706.F, nr. 227.
(11) Zie Cass., 24 jan. 1995, A.R. P.94.1135.N, nr. 39.
(12) M.

DUBOIS,

Novelles, Protection de lajeunesse, Larcier, 1978, blz. 348, nr. 1020.
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In de ogen van de wet verkeert de minderjarige dus in de absolute onmogelijkheid om een misdrijf te plegen wegens subjectieve factoren, hoewel het feit- objectief gezien- een misdrijfblijft dat in de strafwet omschreven en bestraft wordt (13).
De jeugdrechtbank kan dus een maatregel nemen t.a.v. de minderjarige die een als
misdrijf gekwalificeerd feit heeft gepleegd, voor zover het materieel bestanddeel van
het misdrijfvaststaat, het feit aan de dader ervan ten laste kan worden gelegd, en
laatstgenoemde het oogmerk had de daad te steilen, zonder dat hij daarom het onrechtmatig karakter van de daad begrepen moet hebben (14).
Het middel betoogt eigenlijk dat het onderscheid dat door art. 375, zesde lid, Sw. gemaakt wordt volgens de leeftijd van het slachtoffer, het wettelijk en onweerlegbaar vermoeden impliceert dat een mindmjarige beneden de voile leeftijd van 14 jaar, die zich
aan verkrachting schuldig maakt, niet het oogmerk heeft de materiele daad zelfte stellen. Een dergelijk wettelijk vermoeden bestaat niet, zodat de bodemrechter vrij het
opzet van de pleger van het in art. 375, zesde lid, Sw. bedoelde misdrijf kan beoordelen (15). Het middel faalt dus naar recht.
Daarenboven moet worden opgemerkt dat het door de appelrechter in aanmerking genomen tijdperk 'waarbinnen de misdrijven worden gepleegd' is blijven voortduren na de veertiende verjaardag van eiser, zodat het middel, al was het gegrond, niet
tot cassatie kon leiden omdat de door het bestreden arrest bevolen opvoedingsmaatregel naar recht verantwoord blijft door de bewezen verklaarde feiten die eiser
gepleegd heeft na de leeftijd van veertien jaar. In die mate is het middel gewoonweg niet ontvankelijk bij gemis aan belang (16).
2.3. Het derde middel voert de schending aan van art. 149 Gw.
Eiser betoogt dat het bestreden arrest niet antwoordt op de verdediging die hij in
conclusie voor de appelrechter had aangevoerd, waarbij hij had betoogd, enerzijds, dat
een minderjarige niet door schuldig opzet gedreven kan worden om een feit te plegen waarmee hij niet wettig zou kunnen instemmen als hij het slachtoffer ervan was
geweest, en, anderzijds, dat hij zelf nooit een verbod heeft willen overtreden waarvan hij geen weet had.
Dat middel mist m.i. feitelijke grondslag. Het bestreden arrest stelt m.n. dat: "Overwegende dat de in artikel 36, 4°, van de wet van 8 april1965 gebruikte bewoordingen personen die vervolgd worden wegens een als misdrijf omschreven feit, gepleegd v66r de voile leeftijd van achttien jaar, impliceren dat het wettelijk stelsel
gebaseerd is op het juridisch concept dat de minderjarige die op het ogenblik van de
feiten de voile leeftijd van achttien jaar niet heeft bereikt, geen misdrijf kan piegen. De wet richt in zijn voordeel het onweerlegbare vermoeden in dat hij gehandeld heeft zonder onderscheidingsvermogen ...
Het kind of de minderjarige die op het ogenblik van de feiten de leeftijd van 18 jaar
niet heeft bereikt, verkeert, vanuit een technisch standpunt, in de absolute onmogelijkheid om een misdrijfte plegen- in de ogen van de wet om subjectieve redenen,
hoewel het feit 'objectief' gezien een misdrijfis dat in de wet wordt omschreven en bestraft ... Dat het feit dat de minderjarige vermoed wordt geen onderscheidingsvermogen te hebben, tot gevolg heeft dat hij het intellectueel vermogen niet heeft om het crimineel aspect van de daad te bevatten ... ", alvorens te beslissen "dat het moreel
bestanddeel, het opzet, van het aan de minderjarige verweten misdrijf... te dezen is
bewezen".
Na erop te hebben gewezen dat de minderjarige, tijdens zijn verhoor door de gerechtelijke politie, erkend heeft dat: " ... Opdat R. niet zou verklappen wat ik met haar
deed, vertelde ik haar dat we elkaar niet meer zouden zien als ze erover sprak. .. ", stelt
(13) R.
(14) M.

DECLERCQ,
DUBOIS,

Annales de droit et de sciences politiques, dl. XI, nr. 44/45-1951, blz. 152.

op. cit., blz. 348 en 349, nrs. 1020 tot 1023.

(15) Zie Cass., 28 sept. 1993, A.R. P.93.1053.N, nr. 381.
(16) Cass., 22 feb. 1978, A. C., 1978, blz. 741; 19 feb. 1992, A.R. 9640, nr. 322; 11 okt. 1995, A.R.
P.95.0943.F, nr. 431.
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het bestreden arrest tegenover de tweede verdediging van eiser m.n.: " ... datA., tijdens zijn verhoor door de eerste rechter op de terechtzitting van 13 juni 2000 (stuk
F 3/8), eerst verklaarde dat hij niet besefte dat de gestelde daden verboden waren, wat
gelet op de hiervoor onderzochte gegevens en zijn leeftijd op het ogenblik van de feiten niet geloofwaardig is, om ten slotte toe te geven dat: ' ... Ik wist dat die spelletjes niet onschuldig waren ... "'.
Door tegenover de door eiser in conclusie aangevoerde verdediging de op de bladzijden 6 tot 11 van het bestreden arrest vermelde gegevens te stellen, en m.n. die welke
hiervoor weergegeven worden, heeft de appelrechter op die conclusie geantwoord door
er andere of ermee strijdige gegevens tegenover te stellen en heeft hij zijn beslissing regelmatig met redenen omkleed (17).
Voor het overige zijn de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven vormvereisten in acht genomen en is de beslissing overeenkomstig de wet gewezen.
3. Ontvankelijkheid van het cassatieberoep van eiseres.
Ret cassatieberoep van eiseres, burgerrechtelijk aansprakelijke partij voor haar mindmjarige zoon, is niet ontvankelijk omdat uit de stukken waarop het Hofvermag acht
te slaan, niet blijkt dat het aan de partijen, en m.n. aan het O.M., is betekend waartegen het is gericht (18).
Conclusie : verwerping van de cassatieberoepen.
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.01.0613.F)

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 12 maart 2001 gewezen
door de jeugdkamer van het Hof van Beroep te Bergen;
I. Op de voorziening van B. :
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing over de tegen
hem ingestelde strafvordering :
Over het eerste middel :
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet
blijkt dat, zoals het middel betoogt, "eiser eerst aan zijn oom heeft bekend
dat hij de feiten werkelijk heeft gepleegd";
Dat het arrest, dat vaststelt dat niet betwist wordt dat er daadwerkelijk
een verkrachting door middel van geweld is gepleegd, "het moreel, opzettelijk bestanddeel van het aan de minderjarige verweten misdrijf' bewezen verklaart op grond van verschillende verklaringen die hij heeft afgelegd en die niet aileen door zijn oom, maar ook door de kinderpsychiater, de
moeder van de minderjarige en de gerechtelijke politie zijn geleverd;
Dat, aldus, het onderdeel, dat aanvoert dat er een oneerlijk middel is aangewend om de bekentenissen uit te lokken die eiser aan zijn oom heeft gedaan, al was het gegrond, niet tot vernietiging kan leiden en derhalve niet
ontvankelijk is;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, in de regel, de jeugdrechtbank en, in hoger beroep, de
jeugdkamer in feite oordelen ofhet opportuun is alle nuttige onderzoeken te
doen verrichten om de persoonlijkheid van de minderjarige en het milieu
(17) Cass., 30 sept. 1974,A.C., 1975, biz. 140.
(18) Cass., 27 sept. 2000, A.R. P.00.1242.F, nr. 497.

,=-------=--=-=-=-Tc-====--:c:.-~--~--~- -------c -=-c=~==-------

Nr. 360

-- --=

-========~===

HOF VAN CASSATIE

1171

waarin hij wordt grootgebracht te kennen en om uit te maken wat zijn belang is en welke middelen voor zijn opvoeding of behandeling geschikt zijn;
Overwegende dat het onderdeel, in zoverre het opkomt tegen die onaantastbare beoordeling, niet ontvankelijk is;
Overwegende, voor het overige, dat uit het feit alleen dat de minderjarige, die gedaagd werd om voor de jeugdrechtbank te verschijnen met toepassing van artikel 36, 4 o, van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, kan worden berecht zonder "onderzoek naar (zijn) persoonlijkheid en zijn milieu", niet kan worden afgeleid dat hij geen recht heeft gehad op een eerlijk proces in de zin van artikel 6 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentale Vrijheden en
van artikel14 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten;
Overwegende dat eiser, die voor de appelrechter elk gegeven met betrekking "tot zijn persoonlijkheid en zijn milieu" heeft kunnen aanvoeren, evenmin de miskenning van zijn recht van verdediging kan aanvoeren, alleen op
grand dat, ondanks zijn herhaalde verzoeken, geen enkel onderzoek hieromtrent is bevolen;
Overwegende, ten slotte, dat de appelrechters, om in feite te oordelen in
hoeverre eiser seksualiteit begrijpt, op de algemeen bekende reden steunen dat "de kinderen thans en in het algemeen vanafhunjongste leeftijd en
door alle mogelijke communicatiekanalen ingelicht worden over wat seksualiteit inhoudt en heel snel een gezonde seksualiteit van een ongezonde weten te onderscheiden (zie de campagnes van de kinderrechtencommissaris)",
en aldus hun beslissing niet gronden op persoonlijke kennis; dat zij bijgevolg noch het recht op tegenspraak van de partijen miskennen noch de voormelde artikelen 6 van het Verdrag of 14 van het Verdrag schenden;
Dat het onderdeel, in zoverre, niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel :
Overwegende dat het middel, in zoverre het de schending aanvoert van artikel372 van het Strafwetboek, dat niets te maken heeft met de bestreden
beslissing, niet ontvankelijk is;
Overwegende, voor het overige, dat het middel in werkelijkheid aanvoert dat de beslissing die de als verkrachting gekwalificeerde feiten bewezen verklaart onwettig is, op grand dat sommige van die feiten zijn gepleegd door een minderjarige die de leeftijd van veertien jaar niet heeft
bereikt, terwijl artikel 375, zesde lid, van het voormelde wetboek laat vermoeden dat het slachtoffer van een seksuele penetratie van minder dan veertienjaar hiermee niet kan instemmen, zodat "geen enkele schuldige wil aan
eiser ten laste kan worden gelegd";
Overwegende dat de beschermingsmaatregel naar recht is verantwoord door
de als misdrijven gekwalificeerde feiten, die bewezen zijn verklaard op een
ogenblik dat eiser hoven de valle leeftijd van veertienjaar was, zodat het middel, al was het gegrond, niet tot cassatie kan leiden en bijgevolg niet ontvankelijk is;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
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Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt elke eiser in de
kosten van zijn voorziening.
13 juni 2001 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Close - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal
- Advocaat : mr. T. Moreau, Nijvel.

Nr. 361
2e KAMER - 13 juni 2001

VOORLOPIGE HECHTENIS- MILITAIRE

RECHTSPLEGING- VERZOEK TOT INVRIJHEID·
STELLING- TOETSING VAN DE WETTIGHEID VAN DE HECHTENIS- DRAAGWIJDTE.

Wanneer de militair, die zich in voorlopige hechtenis bevindt, tot staving van het verzoek tot voorlopige invrijheidstelling dat hij bij het vonnisgerecht aanhangig heeft
gemaakt, de wettigheid van het bevel tot aanhouding aanvecht, moet dat vonnisgerecht niet alleen de wettigheid van de voorlopige hechtenis op het ogenblik van zijn
beslissing maar oak ab initio toetsen (1).
(P... )

Conclusie van advocaat-generaal Loop :
Allereerst moet worden herhaald dat, in de militaire strafrechtspleii.ng, het de krijgsauditeur is die de rechtsprekende functies van de onderzoeksrechter uitoefent (2). Binnen de krijgsraad is hij voorzitter van de rechterlijke commissie en leidt hij het onderzoek.
Hoewel de wetteksten die de militaire strafrechtspleging regelen geen aanhoudingsbevel kennen in de zin van de Wet Voorlopige Hechtenis (3), is de rechterlijke commissie evenwel bevoegd om een dergelijk bevel uit te vaardigen tegen de verdachte die
aan de militaire rechtsmacht onderworpen is (4), voor zover er, uiteraard, overeenkomstig art. 5.l.c E.V.R.M., geloofwaardige redenen bestaan om te denken dat de verdachte een misdrijf heeft gepleegd.
De Wet Voorlopige Hechtenis heeft dus geen betrekking op de voorlopige hechtenis in de militaire strafrechtspleging, aangezien die materie geregeld wordt door het
Wetboek van Rechtspleging bij de Landsmacht en de twee titels van het Wetboek van
Strafrechtspleging voor het Leger, zoals zij vervat zijn in de wetten van 15 juni 1899
(5). Zo bepaalt geen enkele wettelijke bepaling dat het bevel tot aanhouding dat door
de rechterlijke commissie van de krijgsraad uitgevaardigd wordt, moet vaststellen dat
de verdachte voorafgaandelijk door de commissie verhoord werd (6).
(1) Zie concl. O.M.
(2) Cass., 22 juni 1982, A. C., 1981-82, nr. 635.
(3) M. VANDER STRAETEN, Rede uitgesproken op de plechtige terechtzitting van 20 sept. 1948 van
het Militair Gerechtshof, A propos de la niforme de la procedure penale militaire, Bruylant, 1948,
biz. 26.
(4) Cass., 5 feb. 1986, A.R. 4820, nr. 363.
(5) Cass., 22 juni 1982, A. C., 1981-82, nr. 635; 22 nov. 1983, A.R. 8340, nr. 162.
(6) Cass., 5 feb. 1986, A.R. 4820, nr. 363.
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Daarenboven bieden noch het wetboek van 1814, noch dat van 1899, de bij beslissing van de rechterlijke commissie in verdenking gestelde en aangehouden militair de
mogelijkheid om voor de krijgsraad hoger beroep in te stellen zodat die opnieuw over
de 'opportuniteit' van de aanhouding kan beslissen (7).
In een studie over 'La detention preventive judiciaire en matiere civile et militaire', heeft J. Van Halewijn geschreven dater in militaire strafrechtspleging geen systeem van toetsing van de voorlopige hechtenis bestaat, aangezien de beslissingen van
de rechterlijke commissie niet moeten worden bevestigd door een onderzoeksgerecht en niet voor hoger beroep vatbaar zijn (8).
De rechterlijke commissie heeft daarenboven noch de bevoegdheid noch de taken van
een onderzoeksgerecht (9).
Heeft eiser dan het recht om nu een onwettigheid van het aanhoudingsbevel aan
te voeren? Hierop kan alleen een bevestigend antwoord worden gegeven op grond van
een eigenmachtige beslissing en op grond van rechtspraak (10).
In zijn studie verduidelijkt J. Van Halewijn dat de verdachte een verzoek tot invrijheidstelling kan indienen bij de krijgsraad, en dat deze dan onderzoekt of de hechtenis moet worden gehandhaafd gelet op 'alle gegevens' van de zaak (11).
Die rechtspleging is gegrond op de rechtstreekse toepassing van de artt. 5.3 en 5.4
E.V.R.M. (12).
Het Hof heeft aldus beslist dat de verdachte die door de rechterlijke commissie van
de zetel van de krijgsraad onder aanhoudingsbevel is geplaatst, krachtens art. 5.4
E.V.R.M. het recht heeft voor de krijgsraad hoger beroep in te stellen om op korte termijn uitspraak te horen doen over de 'wettigheid' van de handhaving van zijn voorlopige hechtenis en, in geval van onwettigheid, zijn invrijheidstelling te doen bevelen. In dat arrest preciseert het Hof daarenboven dat, hoewel het bij die
verdragsbepaling gewaarborgde recht op een rechterlijk onderzoek niet zo ruim is dat
de krijgsraad en, in hoger beroep, het Militair Gerechtshof, hun eigen oordeel over alle
aspecten van de zaak, overwegingen van loutere opportuniteit inbegrepen, in de plaats
mogen stellen van dat van de rechterlijke commissie, die bepaling desalniettemin een
vrij ruime 'toetsing' voorschrijft die zich ook uitstrekt tot de voorwaarden voor de 'wettigheid' van de handhaving van de hechtenis, met name de voorwaarden die zijn bepaald in art. 5.3 van dat Verdrag, te meer daar de aanvankelijke gronden van de hechtenis intussen verdwenen kunnen zijn (13).
Het Hof van Cassatie heeft aldus het onderscheid tussen de toetsing ten gronde van
de wettigheid van de hechtenis en de toetsing van de opportuniteit van de hechtenis vastgelegd (14).
(7) Cass., 22 juni 1982, A. C., 1981-82, nr. 635.
(8) J. VAN IIALEWIJN, La detention preventive en matiere civile et militaire, Rev. d1: pen., 19631964, biz. 651 e.v.
(9)

M. VANDER 8TRAETEN, op. cit., biz. 28.

(10) Ch. DE VALKENEER en A. WINANTS, Les regimes particuliers de detention, in La detention
preventive, onder Ieiding van B. DEJEMEPPE , Larcier, 1992, biz. 339 tot 345.
(11) J. VAN HALEWIJN, op. cit., biz. 664.
(12) Mil. Ger., 22 april1974, J.T., 1974, biz. 611; J.-Y. MINE en G. WAILLIEZ, Chronique annuelle de droit penal militaire (1996-1997), Rev. dr. pen., 1997, biz. 1159.
(13) Cass., 18 dec. 1985, A.R. 4620, nr. 268; A. ANDRIES, Chronique annuelle de droit penal militaire 1985, Rev. dr. pen., 1986, biz. 886 tot 890.
(14) Y.-Y. MINE en G. WAILLEZ, Chronique annuelle de droit penal militaire (1997-1998), Rev. dr.
pen., 1998, biz. 1167; Chronique annuelle de droit penal militaire (1998-1999), Rev. d1: pen., 1999,
biz. 1265 tot 1267.
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Eiser is op 29 oktober 2000 onder aanhoudingsbevel geplaatst. Sindsdien wordt de
opportuniteit van zijn hechtenis maandelijks getoetst op grond van een nieuwe beraadslaging van de rechterlijke commissie. Hij had al eerder de jurisdictionele 'toetsing ab initio' van het aanhoudingsbevel, en dus van de voorlopige hechtenis, aan de
krijgsraad en, in hoger beroep, aan het Militair Gerechtshof kunnen vragen (15).
Hoe dan ook, eiser voert in het eerste middel de schending aan van de artt. 5.4 en
6.2 E.V.R.M, alsook van art. 149 Gw.
Eiser verwijt het bestreden arrest enerzijds te beslissen dat "de regelmatigheid van
het aanhoudingsbevel, als dusdanig, niet wordt betwist", terwijl hij het regelmatig karakter van het aanhoudingsbevel.had betwist, en anderzijds, zonder zijn conclusie te
hebben beantwoord, de regelmatigheid niet te hebben onderzocht van het aanhoudingsbevel, dat op eisers bekentenissen steunde, terwijl hij de wettigheid van die bekentenissen had betwist, op grand dat het gebruik van de leugendetector de verkrijging ervan had vervalst en zijn recht op stilzwijgen had miskend.
Het middel is m.i. gegrond, omdat het bestreden arrest niet daadwerkelijk antwoordt op eisers verdediging, maar alleen vermeldt dat er andere aanwijzingen van
schuld bestaan die niets te maken hebben met de vrijheidsberovende beslissing zelf,
d.w.z. met de gronden van het aanhoudingsbevel, waarvan, voor het eerst naar het
schijnt, de jurisdictionele toetsing van de regelmatigheid was gevorderd.
Ik concludeer dus tot cassatie, met verwijzing, aangezien de twee andere door eiser aangevoerde middelen niet kunnen leiden tot cassatie zonder verwijzing.
Conclusie : cassatie met verwijzing.
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.01.0784.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 4 mei 2001 gewezen door
het Militair Gerechtshof;
Over het eerste middel :
Overwegende dat eiser op 28 oktober 2000 van zijn vrijheid is beroofd en
de volgende dag, op 29 oktober 2000, onder aanhoudingsbevel is geplaatst
door de rechterlijke commissie van de permanente krijgsraad te Brussel; dat
die commissie heeft vastgesteld "dater ernstige aanwijzingen bestaan dat
(eiser) zich op 5 september 1998, te H., schuldig heeft gemaakt aan vrijwillige doodslag met voorbedachten rade op de personen van S.P. en R.P."; dat
die aanwijzingen, luidens het aanhoudingsbevel, afgeleid konden worden uit
de omstandigheid dat eiser op 28 oktober 2000 "omstandige bekentenissen heeft afgelegd over de hem ten laste gelegde feiten";
Overwegende dat eiser, tot staving van het verzoek tot invrijheidstelling dat hij bij het vonnisgerecht aanhangig heeft gemaakt, een conclusie heeft
neergelegd waarin hij de wettigheid van het aanhoudingsbevel aanvecht, op
grond dat de enige aanwijzingen van schuld waarop de vrijheidsberoving
steunt, te dezen de op 28 oktober 2000 afgelegde bekentenissen, het gevolg waren van een oneerlijke dwang die op hem was uitgeoefend door middel van een leugendetector;
Dat het arrest noch door zijn verwijzing naar andere ernstige aanwijzingen van schuld, die niets te maken hebben met die op grond waarvan het aan
het toezicht van het Militair Gerechtshof voorgelegde aanhoudingsbevel is
(15) Y-Y. MINE en G. WAILLEZ, Chronique annuelle de droit penal rnilitaire (1996-1997), op. cit.,
blz. 1160; C. DE VALKENEER en A. WINANTS, op. cit., blz. 345.
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uitgevaardigd, noch door de overweging dat de bodemrechter de bewijswaarde van eisers bekentenissen zal moeten beoordelen, noch door enige andere overweging antwoordt op die verdediging, waarin aangevoerd wordt dat
de toepassing van de leugendetector op eiser zijn recht op stilzwijgen heeft
miskend en dat de litigieuze bekentenissen, die de enige grondslag vormen voor het aanhoudingsbevel van 29 oktober 2000, in een noodzakelijk oorzakelijk verband staan tot die miskenning;
Dat het middel, wat dat betreft, gegrond is;
Om die redenen, zonder dat er grand bestaat tot onderzoek van het door
eiser aangevoerde tweede en derde middel, die niet kunnen leiden tot cassatie zonder verwijzing, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest;
laat de kosten ten laste van de Staat; verwijst de zaak naar het anders samengestelde Militair Gerechtshof.
13 juni 2001 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. de Codt - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. M. Uyttendaele en L. Kenes, Brussel.
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1e

KAMER-

14 juni 2001

1° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6- ARTIKEL 6.1 - APOTHEKER- TUCHT- RAAD VAN BEROEP VAN ORDE VAN APOTHEKERS- TELASTLEGGING- ANDER GESTRAFT GEDRAG- GEVOLGEN.

2° APOTHEKER- TUCHT- RAAD VAN BEROEP VAN ORDE VAN APOTHEKERS- TELASTLEGGING- ANDER GESTRAFT GEDRAG- GEVOLGEN.

1o en 2° De beslissing van de raad van beroep van de Orde van Apothekers, die een
tuchtstraf van schorsing van het recht het beroep uit te oefenen oplegt op grand van
een ander gedrag dan dat waarvoor de vervolgde apotheker terechtstond, miskent het
recht op een ·eerlijk proces en schendt art. 6.1 E. V.R.M.
(N ... T. ORDE VAN APOTHEKERS)
ARREST

(vertaling)

(A.R. D.OO.OOll.F)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 27 januari 2000 door de
Franstalige raad van beroep van de Orde van Apothekers gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 6, 2° en 3°, 15, § 1, 16 van het koninklijk besluit nr. 80 van 10 november 1967 betreffende de Orde der Apothekers, 6.1
en 2, 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
miskenning van de regels inzake de bewijslast in tuchtzaken,
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doordat de Franstalige tuchtraad van beroep op 10 juni 1999 eiseres heeft verzocht verweer te voeren tegen de grief "artikel 6, 3°, van het koninklijk besluit van 10
november 1967 te hebben overtreden om, tussen 4 augustus 1997 en 22 oktober 1998
de eer en de waardigheid van het beroep in het gedrang te hebben gebracht door de
tweede en de derde regel van de plichtenleer (publiciteit en mededinging binnen het
apothekerskorps) niet in acht te nemen, meer bepaald door producten aan het rusthuis 'Mont de la Salle' met een korting van 27 pet. te leveren en door toe te staan dat
de omvang van die korting als een argument wordt gehanteerd dat de keuze van de
bewoners van het rusthuis bepaalt", en vervolgens de vervolging ontvankelijk en gegrond verklaart en eiseres de sanctie oplegt van schorsing gedurende drie dagen in
het recht om het beroep uit te oefenen en doordat de tuchtraad van beroep die beslissing verantwoordt door de redenen "dat de apotheker N. misschien niet was betrokken bij het opstellen van de interne nota die werd rondgedeeld en uitgehangen in
de lokalen van het rusthuis "Mont de la Salle' waar een vijftigtal geestelijken op rust
verblijven, en misschien niet op de hoogte was van die nota, maar toch ingeschakeld was in het systeem dat sedert 1997 werkt, toen werd vastgesteld dat het gelijktijdig werken met twee officina's moeilijkheden opleverde, zodat de directie van de onderneming waartoe de officina van de betrokken apotheker behoort, besliste aan te
nemen dat de bestelling geneesmiddelen van het bewuste rusthuis per faxbericht wordt
opgenomen, bereid door de apotheker N. en door de chauffeur van de onderneming vervoerd die dan de voorschriften terug neemt en aan de apotheker afgeeft terwijl de bestelling reeds is afgeleverd; dat de betrokkene de praktische uitwerking van dat systeem mee heeft uitgewerkt en dat er twijfel kan bestaan over het feit dat zij helemaal
niet op de hoogte was van de financiele afspraken met die belangrijke klant, waarbij het feit dat hij reeds veertig jaar een trouwe klant is niet kan volstaan om de toename van de korting van 10 pet. tot 27 pet. op het bedrag van de aankopen te rechtvaardigen; dat er twijfel bestaat over de grief die gegrond is op de tweede regel van
de plichtenleer maar dat de overtreding van de derde regel daarentegen vaststaat; dat
die regel tomeloze concurrentie binnen het apothekerskorps veroordeelt evenals het
aanwenden van anti-deontologische praktijken om klanten te ronselen; dat een van
die praktijken met name bestaat in het toekennen van een korting die louter concurrentieel niet kan worden gerechtvaardigd aangezien die korting, in een bijzondere context, gepaard gaat met concrete omstandigheden waaruit een tekortkoming
blijkt aan de plicht van eer, discretie, eerlijkheid en waardigheid die het kenmerk van
het beroep moeten blijven; dat de apotheker, die zonder terughoudendheid meewerkt aan het opzetten van een systeem waarin hij elk contact verliest met de personen waaraan hij de noodzakelijke geneesmiddelen moet afieveren, het imago van
het beroep ernstig schaadt en de eer van degenen die zich daaraan wijden, aantast;
dat het geregeld aannemen van bestellingen per faxbericht, de afgifte van geneesmiddelen aan een chauffeur waarvan niet zeker is dat hij ze met de nodige discretie aan de zieke of de door hem gemachtigde persoon zal kunnen afgeven, het verlies van elk toezicht op de facturatie terwijl na het opstellen van de lijst van geleverde
waren aanpassingen noodzakelijk kunnen zijn, wanneer die modaliteiten dermate grote
korting opleveren die buiten verhouding staat met de korting die doorgaans aan regelmatige klanten wordt verleend en die van die aard is van de begunstigde schrijft
dat "de broeders weliswaar volledig vrij blijven om hun geneesmiddelen bij de apotheker van hun keuze te kopen, maar dat het toch nuttig is te weten dat de broeders die hun aankopen via E.P.C. verrichten, 27 pet. besparen op de prijs van de geneesmiddelen', omstandigheden zijn die lei den tot het verdwijnen van hetgeen de eer
van het beroep uitmaakt aangezien de tussenkomst van de apotheker aldus wordt beperkt tot de rol van een uitvoerder die raad noch aanbeveling meer te geven heeft en
daarentegen alleen nog oog lijkt hebben voor een zo groot mogelijke vereenvoudiging van zijn kunde en voor een rendabiliteit die evenredig is met zijn terugtreden"
en "dat een praktijk die aldus functioneert niet loyaal is ten aanzien van de andere
apothekers",

derde onderdeel, het toekennen van korting alleen een overtreding van de plichtenleer kan uitmaken als de vervolgde apotheker daarbij is opgetreden op een wijze
die de algemene beginselen en regels aantast inzake moraliteit, eer, discretie, eerlijkheid, waardigheid en toewijding die onontbeerlijk zijn voor de uitoefening van het
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beroep; uit de vaststellingen van de bestreden beslissing volgt dat eiseres "niet was
betrokken bij het opstellen van de interne nota die werd rondgedeeld en uitgehangen in de lokalen van het rusthuis 'Mont de la Salle' waar een vijftigtal geestelijken
op rust verblijven" en dat niet is aangetoond dat zij op de hoogte was van bestaan van
die nota; de beslissing toch oordeelt dat eiseres de derde regel van de plichtenleer heeft
overtreden omdat "zij toch ergens ingeschakeld was in het systeem dat sedert 1997
werkt", zij "de praktische uitwerkingvan dat systeem mee heeft uitgewerkt" en zij "zonder terughoudendheid heeft meegewerkt aan het opzetten van een systeem waarin (de
apotheker) elk contact verliest met de personen waaraan hij de noodzakelijke geneesmiddelen moet afleveren"; de handelingen die de beslissing aldus ten laste van
eiseres in aanmerking niet die zijn waarvoor zij zich voor de raad van beroep diende
te verantwoorden, volgens de beslissing van 10 juni 1999 waarbij zij wordt verzocht
zich te verdedigen tegen de telastlegging de derde regel van de plichtenleer te hebben overtreden "door toe te staan dat de omvang van (de litigieuze korting) wordt voorgesteld als een argument dat de keuze van de rusthuisbewoners bepaalt", zodat de raad
van beroep haar beslissing dat de telastlegging van overtreding van de derde regel van
de plichtenleer is bewezen, niet naar recht verantwoordt na een rechtspleging die het
recht van verdediging van eiseres eerbiedigt (schending van de artikelen 6, 2°, 15, §
1, 16 van het koninklijk besluit nr. 80 van 10 november 1967 en 6. 1 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens) :

Wat het derde onderdeel betreft:
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hofvermag acht te slaan blijkt
dat eiseres op de openbare zitting van 10 juni 1999 werd verzocht om zich
te verdedigen tegen de telastlegging "de eer en de waardigheid van het beroep in het gedrang te hebben gebracht door de tweede en de derde regel van
de plichtenleer (publiciteit en mededinging binnen het apothekerskorps) niet
in acht te nemen, meer bepaald door producten aan het rusthuis 'Mont de
la Salle' met een korting van 27 pet. te leveren en door toe te staan dat de
omvang van die korting als een argument wordt gehanteerd dat de keuze van
de bewoners van het rusthuis bepaalt";
Overwegende dat de bestreden beslissing om te beslissen dat de overtreding van de derde regel van de plichtenleer is bewezen, oordeelt "dat de apotheker, door zonder terughoudendheid mee te werken aan het opzetten van
een systeem waarin hij elk contact verliest met de personen waaraan hij de
noodzakelijke geneesmiddelen moet afleveren, het imago van het beroep ernstig schaadt en de eer van degenen die zich daaraan wijden, aantast";
Overwegende dat de bestreden beslissing, door een tuchtsanctie van schorsing in het recht het beroep uit te oefenen uit te spreken op grond van een
ander gedrag dan datgene waarvoor eiseres zich diende te verantwoorden,
het recht van eiseres op een eerlijk proces miskent en artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens schendt;
Dat het onderdeel in die mate gegrond is;
Om die redenen, vernietigt de bestreden beslissing; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de vernietigde beslissing; veroordeelt verweerder in de kosten; verwijst de zaak naar de anders samengestelde Franstalige raad van beroep van de Orde van Apothekers.
14 juni 2001 - 1e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter- Verslaggever : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Gerard en De Bruyn.
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1e KAMER- 14juni 2001

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST -

HERSTELPLICHT- MEESTERS. AANGESTELDEN -AANGESTELDE- ONRECHTMATIGE DAAD- VERBAND MET BEDIENING.

Wanneer een aangestelde tijdens het uitoefenen van zijn bediening een onrechtmatige daad begaat die, zij het zelfs onrechtstreeks en occasioneel, op zijn bediening betrekking heeft, is de aansteller voor die onrechtmatige daad van zijn aangestelde
burgerrechtelijk aansprakelijk (1). (Art. 1384, derde lid, B.W.)
(D ... T. O.C.M.W. ANTWERPEN)
ARREST

(A.R. C.99.0033.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 9 november 1998 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 1384, het eerste en derde lid in het bijzonder, van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het hofvan beroep eiseres' vordering als ongegrond afWijst, na onder meer
te hebben vastgesteld: "dat het voorwerp van de betwisting tussen partijen betrekking heeft op de beweerde fout in hoofde van een aangestelde van (verweerder), waardoor (eiseres) schade zou hebben geleden (artikel 1384 van het Burgerlijk Wethoek);
dat volgens (eiseres), opgenomen in het ziekenhuis van (verweerder) voor verzorging en revalidatie na een operatie aan de linkerknie, de verpleegkundige een onvoorzichtigheid zou hebben begaan door haar, die haar linkerbeen nog steeds in de
plaaster had en zich met een stok verplaatste, op 20 juli 1996 te hebben laten plaatsnemen op ongepast materiaal, met name een stoel met wieltjes; ... dat het ongeval zich
niet heeft voorgedaan tijdens de verzorging van een wondje in de gang; dat blijkbaar ingevolge een babbel op de gang (eiseres) werd binnen gelaten in de verpleegsters office, alwaar het ongeval zich heeft voorgedaan; ... ", onder meer op grand :
"( ... )dater nog de vraag blijft of de aangestelde van (verweerder) een fout heeft begaan door niet te hebben geanticipeerd op de mogelijke hulp die de patiente kon verwachten vermits (eiseres) zichtbaar slecht te been was; dat met andere woorden dient
te worden nagegaan of de verpleegster die op de hoogte was van de risico's die het slecht
te been zijn met zich meebrengt, niet had moeten beletten dat (eiseres) op die stoel
plaatsnam en of zij niet minstens (eiseres) had moeten verwittigen voor het gevaar die
haar situatie bij het opstaan kon meebrengen;
(... ) dat aan de aangestelde van (verweerder) niet kan worden verweten, gelet op de
concrete omstandigheden, niet de zorgvuldigheid aan de dag te hebben gelegd die van
haar kan verwacht worden; dat immers het ongeval niet gebeurde tijdens een verzorging in welk geval de schadelijke gevolgen kunnen worden voorzien; dat blijkbaar (eiseres) de verpleegster niet had opgeroepen maar zelf richting verpleegsters office was gewandeld; dat in de gegeven concrete omstandigheden, waarin een spontaan
(1) Cass., 11 maart 1994, A.R. 8150, nr. 116, met de conclusie van advocaat-general du
Jardin.
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gesprek tussen (eiseres) en de verpleegster ontstond, van de aangestelde van (verweerder) niet dezelfde bijstand als bij verzorging kan worden verwacht; dat (eiseres) nog steeds in gebreke blijft te bewijzen dat de aangestelde van (verweerder) een
inbreuk op de algemene voorzichtigheidsnorm heeft gepleegd rekening houdend met
de concrete omstandigheden, waarin zij zich op het ogenblik van de schadeverwekkende
daad bevond; dat niet blijkt dat zij zich anders gedragen heeft dan een verpleegster, geplaatst in dezelfde omstandigheden, zou hebben gedaan",

terwijl krachtens artikel1384, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, de aansteller aansprakelijk is voor de schade veroorzaakt door de onrechtmatige daad van zijn
aangestelde die, zij het zelfs onrechtstreeks en occasioneel op hun bediening betrekking heeft; de werkgever van een verpleegster aldus aansprakelijk is voor de schade
veroorzaakt door haar onrechtmatige daad niet enkel 'tijdens een verzorging' van een
patient maar ook daarbuiten en zelfs indien van haar 'niet dezelfde bijstand als bij verzorging' kan worden verwacht; de loutere omstandigheden dat 'een spontaan gesprek' tussen de patient en de verpleegster, die niet was opgeroepen, ontstaat en dat
deze laatste 'niet dezelfde bijstand als bij verzorging' verleent, geenszins wegneemt
dat een verpleegster, die zich bewust moest zijn van de risico's die een patient na een
operatie aan de knie neemt door plaats te nemen op een stoel met wieltjes en daarna,
steunend op zijn stok, op te staan, een onrechtmatige nalatigheid begaat door bedoelde patient niet te beletten op dergelijke stoel plaats te nemen of minstens niet te
waarschuwen voor het gevaar bij het opstaan,
zodat het hof van beroep, zonder tegen te spreken dat eiseres zich, na een operatie aan de linkerknie, met haar linkerbeen nog steeds in het gips en met een stok verplaatste en dat de verpleegster op de hoogte was van de risico's die het slecht te been
zijn met zich meebracht, niet wettig beslist dat eiseres in gebreke blijft te bewijzen
dat de aangestelde van verweerder een inbreuk heeft gepleegd op de algemene
zorgvuldigheidsnorm rekening houdend met de concrete omstandigheden op het ogenblik van de schadeverwekkende daad, op grand dat "het ongeval niet gebeurde tijdens een verzorging ... ; dat (. .. ) eiseres de verpleegster niet had opgeroepen maar zelf
richting verpleegsters office was gewandeld; dat (. .. ) een spontaan gesprek tussen (eiseres) en de verpleegster ontstond (en) van de aangestelde van (verweerder) niet dezelfde bijstand als bij verzorging kan worden verwacht" (schending van artikel 1384,
derde lid, van het Burgerlijk Wetboek) :

Overwegende dat, wanneer een aangestelde tijdens het uitoefenen van
zijn bediening, een onrechtmatige daad begaat die, zij het zelfs onrechtstreeks en occasioneel op zijn bediening betrekking heeft, de aansteller voor
die onrechtmatige daad van zijn aangestelde burgerrechtelijk aansprakelijk is;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat eiseres nog steeds in gebreke blijft
te bewijzen dat de aangestelde van verweerder een inbreuk op de algemene voorzichtigheidsnorm heeft gepleegd, rekening houdend met de concrete omstandigheden waarin zij zich op het ogenblik van de schadeverwekkende gebeurtenis bevond;
Dat het arrest dat aldus aanneemt dat de aangestelde van verweerder geen
onrechtmatige daad heeft begaan, artikel1384, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek niet schendt;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, eenparig beslissend, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
14 juni 2001- 1e kamer (beperkt)- Voorzitter en uerslaggeuer : de h. Boes, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal -Aduocaten : mrs. Butzler en Houtekier.
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1e KAMER- 15 juni 2001

INKOMSTENBELASTINGEN- AANSLAGPROCEDURE- BEZWAAR- TERMIJN WAARBINNEN HET BEZWAARSCHRIFT MOET WORDEN INGEDIEND - AANVANG.

De termijn waarbinnen het bezwaarschrift op straffe van verval moet worden ingediend, begint te lopen vanaf de dag na de werkelijke verzending van het aanslagbiljet als die verzending regelmatig is : die datum is, behoudens bewijs van het tegendeel, de op het aanslagbiljet vermelde verzendingsdatum (1). (Arl. 371 W.I.B. 1992.)
(DEN DUIVENTOREN B.V.B.A. T. BELGISCHE STAAT- MINISTER VAN FINANCIEN)
ARREST

(A.R. F.00.0023.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 oktober 1999 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 1315, 1316, 1319, 1320, 1322, 1349, 1353 van het Burgerlijk Wetboek, 870 van het Gerechtelijk Wetboek, 371 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992), zoals van toepassing v66r de inwerkingtreding van de wet
van 15 maart 1999, en 149 van de gecoordineerde Grondwet van 17 februari 1994,
doordat het Hof van Beroep te Antwerpen, rechtdoende bij het bestreden arrest op
eiseres' voorziening tegen de directoriale beslissing van 14 september 1995, waarbij
eiseres' bezwaarschrift wegens forclusie niet ontvankelijk werd verklaard en werd beslist dat artikel 376 W.I.B. (1992) niet toepasselijk was, "gelet op de aanslag in de
vennootschapsbelasting Gemeente Kruibeke, aanslagjaar 1993, artikel843201746, toegezonden aan de belastingschuldige op 23 september 1994" en "gelet op het bezwaarschrift, toegekomen bij de bevoegde directeur op 9 mei 1995" de voorziening toelaatbaar, doch ongegrond verklaart en derhalve de bestreden beslissing bevestigt, op grond :
"dat de betwiste aanslag in toepassing van artikel 351 W.I.B. (1992) van ambtswege werd gevestigd, aangezien eiseres in gebreke is gebleven over het aanslagjaar
1993 een aangifte in de vennootschapsbelasting in te dienen;
dat de verschuldigde belasting werd ingekohierd op 19 september 1994 en het aanslagbiljet, blijkens de vermeldingen op het overgelegde afschrift, aan eiseres werd toegezonden op 23 september 1994;
dat het bezwaarschrift van eiseres bij de bevoegde directeur toekwam op 9 mei 1995,
zodat de gewestelijke directeur en verweerder concluderen tot de forclusie daar de uiterste datum voor het indienen van een geldig bezwaarschrift 2 mei 1995 was;
(... ) dat krachtens artikel 371 W.I.B. (1992) de bezwaarschriften moeten worden gemotiveerd en op straffe van verval ingediend uiterlijk op 30 april van het jaar na dat
waarin de belasting is gevestigd, zonder dat de termijn evenwel minder dan zes maanden mag bedragen vanaf de datum van het aanslagbiljet of van de kennisgeving van
de aanslag;
dat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift een vervaltermijn is die behoudens overmacht niet kan worden verlengd;
( ... ) dat de termijn waarin de reclamatie, op straffe van verval, moet worden ingediend ingaat op de datum die op het aanslagbiljet als datum van verzending wordt vermeld, wanneer de verzending regelmatig is;
(1) Cass. 21 okt. 1994, A.R. F.92.0020.N, nr. 447.
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dat de verzending van een aanslagbiljet naar de woonplaats van de belastingplichtige regelmatig is, en zodoende het vertrekpunt van de bezwaartermijn de datum is
die op dat aanslagbiljet is vermeld (cfr. Cass. 21 mei 1968, Arr. Cass. 1968, 1159; Cass.
17 november 1988, Arr. Cass. 1988-89, 333);
(... ) dat in casu uit het onderzoek van de gegevens van het fiscale dossier blijkt dat
het aanslagbiljet aan eiseres werd toegezonden op haar maatschappelijke zetel, die
ten tijde van de verzending en tot op heden ongewijzigd is gebleven;
dat dan ook de verzending van het aanslagbiljet op 24 september 1994 regelmatig is, en de vervaltermijn van 6 maanden doet aanvangen; dat derhalve uiterlijk op
2 mei 1995 een geldig bezwaarschrift kon worden ingediend zodat het op 9 mei 1995
toegekomen bezwaarschrift laattijdig en onontvankelijk is;
dat de thans door eiseres aangevoerde middelen niet vermogen afbreuk te doen aan
vorenstaande vaststellingen en niet van aard zijn het ten gunste van de administratie ingestelde vermoeden van regelmatige verzending te ontkrachten; dat eiseres' verweer dan ook wordt afgewezen;
(... ) dat, rekening houdende met de hierboven gedane vaststellingen de bestreden
beslissing op juiste gronden werd getroffen, voor geen kritiek vatbaar is en mede om
de vorenstaande consideransen dient te worden bevestigd";
De bestreden beslissing van de gewestelijke directeur nopens de tijdigheid van het
door eiseres ingestelde bezwaar volgende gronden inhield :
"( .. .) dat luidens voormeld artikel de bezwaarschriften moeten worden gemotiveerd en op straffe van verval ingediend uiterlijk op 30 april van het jaar dat volgt op
datgene waarin de belasting is gevestigd, zonder dat de termijn nochtans minder dan
zes maanden mag bedragen vanaf de datum van het aanslagbiljet of van de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de inning der belastingen op een andere wijze dan per kohier;
(... ) dat de betwiste aanslag, onder artikel843201746 van het kohier, gevestigd werd
in het jaar 1994 en dat het aanslagbiljet gedateerd is op 23 september 1994; dat derhalve de termijn om geldig bezwaar in te dienen verstreek op 30 april 1995;
(... ) dat het bezwaarschrift pas werd ingediend op 9 mei 1995, dus na het verstrijken van de uiterste datum;
(... ) dat artikel 371 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) van openbare orde is en van strikte toepassing (arrest van het Hof van Cassatie van 5 november 1957, inzake C., Wwe D. Pas., 1959, I, blz. 230);
(... ) dat na afloop van de wettelijke termijnen de belastingschuldige vervallen is van
het recht om bezwaar aan te tekenen (arrest van het Hofvan Cassatie van 9 april1934,
inzake Cooperatieve vereniging voor Landbouw, Handel, Bankzaken en Nijverheid, Speciale verzameling van de rechtspraak, deel VII, blz. 171) en dat de administratie niet
mag nalaten de verjaring in te roepen",
terwijl, eerste onderdeel, de bij artikel 371 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992), zoals van toepassing v66r de inwerkingtreding van de wet van 15
maart 1999, bepaalde termijn, waarbinnen het bezwaarschrift op straffe van verval
moet worden ingediend, een aanvang neemt de dag na de datum van de werkelijke
verzending van het aanslagbiljet, als die verzending regelmatig is;
Die datum, behoudens bewijs van het tegendeel, de op het aanslagbiljet vermelde
verzendingsdatum is;
Een en ander weliswaar veronderstelt dat het aanslagbiljet daadwerkelijk verzonden werd, bewijs dat in geval van betwisting door de fiscus zal moeten worden bijgebracht;
Bij gebreke van dit bewijs de termijn van zes maanden eerst vanaf de datum van
de betekening van het dwangbevel, waarin alle voor de kennisgeving van de aanslag vereiste vermeldingen voorkomen, zallopen;
Te dezen eiseres zowel in haar voorziening als in haar besluiten voor het hofvan
beroep aanvoerde eerst op 24 januari 1995 van het bestaan van de omstreden aanslag kennis genomen te hebben door de betekening van het bevel tot betaling door gerechtsdeurwaarder B. en zodoende betwistte dat het aanslagbiljet haar eerder werd
toegezonden;
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Ret derhalve de administratie, die de laattijdigheid van het bezwaar aanvoerde, toekwam het bewijs te leveren van de werkelijke toezending van het aanslagbiljet aan
eiseres,

zodat het bestreden arrest, dat zich ertoe beperkt te stellen dat het aanslagbiljet werd
verzonden, gegeven dat als dusdanig evenwel formeel door eiseres werd betwist, zonder dat uit de aangehaalde feiten blijkt dat het bewijs van de werkelijke verzending van het aanslagbiljet door verweerder werd bijgebracht, niet wettig kon besluiten dat eiseres' bezwaar laattijdig was (schending van de artikelen 371 van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen (1992), zoals van toepassing v66r de inwerkingtreding van de wet van 15 maart 1999, 870 van het Gerechtelijk Wetboek en 1315 van
het Burgerlijk Wetboek) en bovendien, 'in zoverre zou moeten worden aangenomen dat
het hofvan beroep oordeelt dat artikel 371 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992), zoals van toepassing v66r de inwerkingtreding van de wet van 15
maart 1999, een vermoeden van daadwerkelijke verzending instelt, het niet naar recht
is verantwoord' (schending van artikel 371 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992), zoals van toepassing v66r de inwerkingtreding van de wet van 15 maart
1999);
tweede onderdeel, de toezending van het aanslagbiljet een materieel feit zijnde, dit
bewijs wellicht door alle middelen van recht, daaronder begrepen vermoedens, kan worden geleverd;
Een vermoeden meer bepaald een gevolgtrekking is die de rechter afieidt uit een bekend feit om tot een onbekend feit te besluiten;
Zo de feitenrechter in beginsel op onaantastbare wijze de feiten, die hij als feitelijke vermoedens weerhoudt, vaststelt en zo de gevolgtrekkingen daaruit aan zijn oordeel en beleid worden overgelaten, de rechter evenwel niet vermag het rechtsbegrip
'feitelijk vermoeden' te miskennen of te denatureren door uit de gedane vaststellingen gevolgen af te leiden die daarmee geen verb and houden of die op grand daarvan onmogelijk kunnen worden verantwoord;
Te dezen het hofvan beroep tot vaststelling van de verzending van het aanslagbiljet geen andere feiten aanhaalt dan de omstandigheid dat uit het fiscaal dossier blijkt
dat eiseres' maatschappelijke zetel ten tijde van de beweerde verzending van het aanslagbiljet en tot op heden ongewijzigd is gebleven;
Uit die gegevens hoogstens kon worden afgeleid dat de administratie destijds over
de correcte adresgegevens van de belastingplichtige beschikte;
De werkelijke verzending van het aanslagbiljet evenwel onmogelijk uit die enkele
vaststelling kon worden afgeleid,

zodat door uit de gedane vaststellingen, inzonderheid de vermelding in het fiscaal dossier van de correcte gegevens aangaande de maatschappelijke zetel van eiseres, de daadwerkelijke verzending van het aanslagbiljet afte leiden het hofvan beroep het begrip vermoeden miskent, nu het aldus uit de vastgestelde feiten gevolgen
afieidt die hierdoor niet kunnen worden gerechtvaardigd (schending van de artikelen 1316, 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek) en derhalve niet wettig kon besluiten dat het bezwaar laattijdig was (schending van artikel 371 van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen (1992), zoals van toepassing v66r de inwerkingtreding van
de wet van 15 maart 1999) en, voor zover zou moeten worden aangenomen dat het hof
van beroep geoordeeld heeft dat het bewijs van de werkelijke verzending van het aanslagbiljet uit het fiscale dossier blijkt- quod non-, het bestreden arrest de bewijskracht, gehecht aan de stukken van het fiscale dossier, miskent door hieraan een met
de zin, draagwijdte en bewoordingen van deze stukken onverenigbare uitlegging te geven, nude werkelijke verzending niet door voornoemde stukken wordt vastgesteld of
hieruit kan afgeleid worden (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek) en in ieder geval, door in gebreke te blijven voornoemde gegevens, waaruit deze verzending zou blijken, nader te preciseren, het hofvan beroep zijn
beslissing niet voldoende motiveert, aldus de wettigheidscontrole van het Hof onmogelijk makend, nu deze redenen het Hof niet toelaten uit te maken of de bedoelde gegevens dit besluit wettig konden verantwoorden (schending van artikel149 van de gecoordineerde Grondwet van 17 februari 1994) :
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Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat de bij artikel 371 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) bepaalde termijn waarbinnen het bezwaarschrift op straffe
van verval moet worden ingediend, begint te lopen vanaf de dag na de werkelijke verzending van het aanslagbiljet, als die verzending regelmatig is; dat
die datum, behoudens bewijs van het tegendeel, de op het aanslagbiljet vermelde verzendingsdatum is;
Dat de loutere bewering door de belastingplichtige dat een aanslagbiljet
niet verzonden is, niet tot gevolg heeft dat het bestuur dat voorhoudt dat het
op het juiste adres van de belastingplichtige en in de gepaste vorm een aanslagbiljet heeft verzonden, ook het bewijs moet leveren dat die verzending
effectief is gebeurd;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat het aanslagbiljet blijkens de gegevens van het fiscaal dossier gezonden werd aan de maatschappelijke zetel van eiseres, zetel die tot de uitspraak van het arrest ongewijzigd was gebleven;
Dat het aanneemt dat het aanslagbiljet is verzonden en zodoende de in het
onderdeel aangewezen wetsbepalingen niet schendt;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest het bewijs van de verzending van het aanslagbiljet niet aileen laat rusten op de omstandigheid dat het aanslagbiljet gestuurd werd naar het juiste adres maar ook op de vermelding op het
aanslagbiljet van de datum ervan;
Dat het onderdeel berust op een onvolledige lezing van het arrest, mitsdien feitelijke grondslag mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de
kosten.
15 juni 2001 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter - Verslaggever : de h. Landers - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Geinger en Claeys Bouuaert.

Nr. 365
1e KAMER - 15 juni 2001

1° VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN -

HYPOTHEKEN - VERKREGEN HYPOTHEEKOMVANG- AANGEBRACHTE VERBETERINGEN- RECHT VAN OPSTAL- SAMENLOOP- ANTERIORITEIT.

2° OPSTAL (RECHT VAN)- MET HYPOTHEEK BEZWAARDE EIGENDOM -AANGEBRACHTE
VERBETERINGEN- SAMENLOOP- TEGENWERPELIJKHEID.

3° VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN- HYPOTHEKEN- GEVOLGEN TEGEN DERDEBEZITTER- AANGEBRACHTE VERBETERINGEN - DERDE-BEZITTER- BEGRIP
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1o en 2° Zakelijke rechten die door de grondeigenaar worden verleend na de hypotheek-

vestiging en die afbreuk doen aan de rechten van de hypothecaire schuldeiser zijn aan
deze niet tegenwerpelijk; de verkregen hypotheek strekt zich uit tot de verbeteringen die aan het met hypotheek bezwaard onroerend goed worden aangebracht, ook
indien deze zijn aangebracht door de houder van een recht van opstal dat door de
grondeigenaar op een later tijdstip is verleend (1). (Art. 45 Hyp.W.)
3° Kan niet worden beschouwd als derde-bezitter in de zin van art. 103 Hyp. W., de-

gene aan wie de grondeigenaar op een later tijdstip een recht van opstal heeft verleend (2). (Art. 103 Hyp.W.)
(KBC BANK N.V: T. BANK BRUSSEL LAMBERT N.V: E.A.)
ARREST

(A.R. C.99.0007.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 21 september 1998 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 149 van de Grondwet, 45, tweede lid, en 103 van de wet
van 16 december 1851 op de Voorrechten en Hypotheken dat Titel XVIII van het Burgerlijk Wetboek uitmaakt (Hypotheekwet) en 1, 2, 5, 6 en 7 van de wet van 10 januari 1824 op het recht van opstal,
doordat de appelrechters het boger beroep van eerste verweerster gegrond verklaren en voor recht zeggen dat de opbrengst van de verkoop van de gebouwen aan eerste verweerster toekomt ingevolge haar hypothecaire rechten, en dit op grond van de
volgende overwegingen :
"( ... ) dat de feitelijke omstandigheden die aanleiding hebben gegeven tot het geschil blijken uit het bestreden vonnis; dat het hof hiernaar verwijst;
( ... ) dat de hypothecaire inschrijving van (eerste verweerster) dateert van 2 maart
1990 en expliciet zowel de grond als de op te richten gebouwen betreft;
( ... ) dat het zakelijk recht van opstal dateert van nadien en de hypothecaire inschrijving, genomen door (eiseres) op dit opstalrecht, dateert van 26 januari 1995;
( ... ) dat beide hypotheken met elkaar in concurrentie treden wat de opgerichte gebouwen betreft; dat de oudste inschrijving primeert op de jongere inschrijving; dat hieraan geen afbreuk wordt gedaan door de beweerde goede trouw in hoofde van (eiseres) die trouwens kennis heeft kunnen nemen van de eerdere inschrijving en de
uitgebreidheid ervan ten tijde van haar eigen inschrijving;
( ... ) dat ook de omstandigheid dat de gebouwen werden opgericht door een derde,
geen schuldenaar zijnde van (eerste verweerster), dezes hypothecaire rechten niet aantast; dat deze rechten zich uitstrekken tot alle verbeteringen die aan het gehypothekeerde onroerend goed werden aangebracht, ongeacht of deze verbeteringen door de
schuldenaar dan wel door een derde werden aangebracht;
(... ) dat uit niets blijkt dat (eerste verweerster), uitdrukkelijk of stilzwijgend, haar
akkoord heeft betuigd met de vestiging van het zakelijk recht van opstal op het gehypothekeerde onroerend goed, laat staan akkoord is gegaan met de beperking van
haar hypothecaire rechten tot uitsluitend de grond; dat dienvolgens de vestiging van
een hypotheek op dit opstalrecht haar niet kan worden tegengesteld als houdende een
beperking in van haar eigen hypothecaire rechten;
(1) J. BaNQUET, Art. 103 Hyp.W., in Commentaar Voorrechten en Hypotheken, nr. 8; H. DE PAGE,
Traite VII, Bruylant 1957, nr. 522 en 580.
(2) Zie Cass., 15 juli 1886, Pas. 1886, I, 304, en de conclusie van eerste advocaat-generaal Mesdach deter Kiele; J. BaNQUET, o.c., nr. 4.
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(. .. ) dat (eerste verweerster) terecht aanspraak maakt op de uitkering van de opbrengst van de verkoop van de gebouwen; dat niet betwist is dat de door de hypotheek gewaarborgde schuld groter is dan de opbrengst van de verkoop van het gehele gehypothekeerde goed" (bestreden arrest, blz. 3),
terwijl, eerste onderdeel, de appelrechters noch met bovenstaande overwegingen, noch
door enige andere overwegingen antwoorden op het regelmatig in conclusies door eiseres voorgedragen middel volgens hetwelk zij gerechtigd was op de vergoedingen die
aan tweede verweerster toekwamen op grond van artikel 103 van de Hypotheekwet, welk middel geformuleerd werd als volgt :
"Deze enige juiste conclusie vloeit logisch voort uit de eenvoudige toepassing van artikel 103 van de Hypotheekwet en van het zakelijk subrogatierecht dat aan de hypotheek wordt gekoppeld.
Luidens artikel103 van de Hypotheekwet kunnen uitgaven en verbeteringen, gedaan door de derde-bezitter van een met hypotheek bezwaard onroerend goed, teruggevorderd worden ten belope van de meerwaarde die uit de verbetering is ontstaan.
Een toepassing van dit principe in de rangregeling van notaris F. leidt tot devolgende conclusie :
- N.V. Vermeiren Unifood, derde bezitter en opstalhouder van de aan (eerste verweerster) in hypotheek gegeven gronden, heeft recht op vergoeding van de verbeteringen die zij aan het onroerend goed heeft aangebracht ten belope van de meerwaarde, die door notaris F. werd begroot op 2.700.000 BEF.
- (Eerste verweerster), als hypothecaire schuldeiser van de grondeigenaar kan
slechts worden uitbetaald onder aftrek van de door Vermeiren Unifood N.V. gerealiseerde meerwaarde van 2.700.000 BEF.
- (Eiseres) kan zich van haar kant beroepen op haar zakelijk subrogatierecht zodat haar hypotheek op het opstalrecht zich uitstrekt tot de vergoedingen die uit hoofde
van artikel103 Hypotheekwet aan de opstalhouder de N.V. Vermeiren Unifood dienen te worden uitbetaald.
Voor deze toepassing van het zakelijk subrogatierecht wordt per analogie verwezen naar het geval van de gebeurlijke vergoeding die de eigenaar van een erf verschuldigd is aan de opstalhouder die bouwwerken heeft laten verrichten. Indien een
dergelijke vergoeding verschuldigd is gaat de hypotheek die de opstalhouder heeft gevestigd over op de vergoeding die hem verschuldigd is. (F. Werdefroy, o.c., p. 307; K.
Byttebier, o.c., p. 553, nr. 632) (aanvullende beroepsbesluiten van eiseres, blz. 5-6),
zodat de appelrechters, door het aangehaalde middel van eiseres onbeantwoord te
laten, artikel 149 van de gecoordineerde Grondwet schenden;
en terwijl, tweede onderdeel, luidens artikel 45, tweede lid, van de Hypotheekwet,
de verkregen hypotheek zich uitstrekt tot het toebehoren dat als onroerend goed beschouwd wordt, en tot de verbeteringen die aan het met hypotheek bezwaard onroerend goed worden aangebracht;
de hypotheek zich echter niet uitstrekt tot de verbeteringen, indien de eigenaar van
het onroerend goed zelf geen eigenaar wordt van de verbeteringen;
de derde die in een dergelijke hypothese een zakenrechtelijke aanspraak op de verbeteringen kan doen gelden, zoals de opstalhouder, zijn aanspraak kan inroepen tegen de hypothecaire schuldeiser;
te dezen uit het bestreden arrest, en uit het beroepen vonnis naar hetwelk de appelrechters voor de uiteenzetting van de feitelijke omstandigheden verwijzen, blijkt dat
door derde verweerster aan tweede verweerster een opstalrecht was verleend dat werd
overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Tongeren op 9 december 1994;
derde verweerster, gelet op de artikelen 5, 6 en 7 van de Wet van 10 januari 1824
op het recht van opstal, geen eigenaar werd van de gebouwen die op haar gronden door
tweede verweerster krachtens haar recht van opstal werden opgericht;
de hypotheek van eerste verweerster zich bijgevolg niet uitstrekte tot deze gebouwen, opgericht door tweede verweerster,
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zodat de appelrechters, door te beslissen dat de hypotheek van eerste verweerster
zich ook uitstrekte tot de gebouwen opgericht door tweede verweerster en eerste verweerster aldus als enige aanspraak kon maken op de opbrengst van de verkoop van
die gebouwen, artikel 45, tweede lid, van de Hypotheekwet en de artikelen 5, 6 en 7
van de Wet van 10 januari 1824 op het recht van opstal schenden;
en terwijl, derde onderdeel, de derde-bezitter overeenkomstig artikel 103 van de
Hypotheekwet de door hem gedane uitgaven en verbeteringen van de hypothecaire of
bevoorrechte schuldeisers kan terugvorderen ten belope van de meerwaarde die uit
de verbetering is ontstaan;
met "derde-bezitter" in de zin van deze wetsbepaling de eigenaar of degene die bezit als eigenaar wordt bedoeld, voor zover zij over een regelmatig overgeschreven titel beschikken;
ook een opstalhouder die zijn titel regelmatig heeft laten overschrijven, als een derdebezitter moet worden aangezien, nu het opstalrecht de opstalhouder overeenkomstig de artikelen 5, 6 en 7 van de Wet van 10 januari 1824 op het recht van opstal een
eigendomsrecht geeft op de opgetrokken gebouwen, werken of beplantingen;
de hypotheek die de opstalhouder heeft gevestigd, bij wijze van zakelijke subrogatie overgaat op de vergoeding die krachtens artikel 103 van de Hypotheekwet aan de
opstalhouder verschuldigd is;
eiseres derhalve, als begunstigde van de door derde verweerster verleende hypotheek op de opstallen, recht had op de vergoeding van de uit de verbeteringen ontstane meerwaarde op grond van artikel 103 van de Hypotheekwet,
zodat de appelrechters, door te beslissen dat de vestiging van een hypotheek op het
opstalrecht aan eerste verweerster niet kan worden tegengeworpen als houdende een
beperking in van haar eigen hypothecaire rechten en door de opbrengst van de verkoop van de gebouwen uitsluitend aan eerste verweerster toe te kennen, de artikelen 103 van de Hypotheekwet en 5, 6 en 7 van de Wet van 10 januari 1824 op het recht
van opstal schenden :

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, luidens artikel 41 van de Hypotheekwet, de hypotheek een zakelijk recht verleent op het onroerend goed waarop het is gevestigd;
Dat zakelijke rechten die door de grondeigenaar worden verleend na de
hypotheekvestiging en die afbreuk doen aan de rechten van de hypothecaire schuldeiser aan deze niet tegenwerpelijk zijn;
Overwegende dat, luidens artikel 45, tweede lid, van de Hypotheekwet, de
verkregen hypotheek zich uitstrekt tot het toebehoren dat als onroerend goed
wordt beschouwd en tot de verbeteringen die aan het met hypotheek bezwaard goed worden aangebracht;
Dat de hypotheek zich ook uitstrekt tot de gebouwen, werken en beplantingen aangebracht door de houder van een recht van opstal dat door de
grondeigenaar op een later tijdstip is verleend;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat wanneer het gehypothekeerd goed wordt vervreemd, de
hypothecaire schuldeiser dit goed volgt in welke handen het ook overgaat;
Dat de derde-bezitter op grond van artikel103 van de Hypotheekwet evenwel gerechtigd is tot terugvorderingen van uitgaven en verbeteringen door
hem gedaan ten belope van de meerwaarde die uit die verbeteringen is ontstaan;
Dat diegene aan wie de grondeigenaar op een later tijdstip een recht van
opstal heeft verleend geen zakelijk recht heeft dat tegenwerpelijk is aan de
hypothecaire schuldeiser en mitsdien niet als een derde-bezitter kan worden beschouwd in de zin van deze bepaling;
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Dat het onderdeel faalt naar recht;
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de appelrechters gelet op hun beslissing dat de N.V.
Vermeiren Unifood niet over een aan eerste verweerster tegenwerpelijk zakelijk recht beschikte dat van aard kon zijn afbreuk te doen aan de hypothecaire rechten van eerste verweerster, niet dienden te antwoorden op het
in het onderdeel bedoelde verweer dat niet meer dienend was;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de
kosten.
15 juni 2001- 1e kamer- Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter- Verslaggeuer : de h. Dirix - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaatgeneraal - Aduocaten : mrs. N elissen Grade en Simont.

Nr. 366
1e KAMER- 15 juni 2001

1 o FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AKKOORD - RECHTSPLEGING- FAILLISSEMENTSVONNIS- TENUITVOERLEGGING.
2° VONNISSEN EN ARRESTEN- BURGERLIJKE ZAKEN- ALLERLEI- FAILLISSEMENTS·
VONNIS - TENUITVOERLEGGING- CURATOR

so

FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJKAKKOORD- ALLERLEI- AMBTSHALVE FAILLISSEMENT- INTREKKING- KOSTEN.

4° GERECHTSKOSTEN- BURGERLIJKE ZAKEN -ALLERLEI -AMBTSHALVE FAILLISSE·
MENT- INTREKKING- KOSTEN.

5° FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AKKOORD- ALLERLEI -AMBTSHALVE FAILLISSEMENT- INTREKKING- KOSTEN VAN TENUITVOERLEGGING- KOSTEN EN SALARIS VAN DE CURATOR

6° GERECHTSKOSTEN- BURGERLIJKE ZAKEN- ALLERLEI- AMBTSHALVE FAILLISSEMENT- INTREKKING- KOSTEN VAN TENUITVOERLEGGING- KOSTEN EN SALARIS VAN DE CURATOR.

1 o en 2o Art. 1398, tweede lid, Ger. W., is niet uerenigbaar met de taak van de curator die het vonnis dat het faillissement uitspreekt ten uitvoer legt (1). (Artt. 1S98,
tweede lid, Ger.W., 465, 466 en 470 Faillissementswet.)

so en 4°

Wanneer het faillissement ambtshalve wordt uitgesproken en vervolgens wordt
ingetrokken, komen de kosten ten laste van de Staat, in zoverre de faillietverkla-

(1) Zie de conclusie van het openbaar ministerie.
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ring geenszins aan een fout van faillietverklaarde handelaar te wijten is (2). (Art. 1017,
eerste lid, Ger.W., 442 Faillissementswet.)
5° en 6° Wanneer het faillissement ambtshalve wordt uitgesproken en vervolgens wordt

ingetrokken, komen de kosten ten last van de Staat, in zoverre de faillietverklaring geenszins aan een fout van faillietverklaarde handelaar te wijten is (3).
(VULSTOFFEN EXPLOITATIE B.V.B.A. T. S ... E.A.)

Conclusie van advocaat-generaal Bresseleers :
Eiseres werd in de loop van de jaren tachtig tweemaal failliet verklaard (4), maar
geen van beide beslissingen kon in stand blijven. De betwisting tussen eiseres en de
destijds aangestelde curators gaat over de vraag of de aan de verweerders toekomende vergoeding wegens de gemaakte onkosten en het gevoerde beheer door de eiseres dient gedragen te worden. Ret bestreden arrest beantwoordt die vraag bevestigend.
Ret tweede onderdeel stelt artikel 1398, tweede lid, van het Gerechtelijk Wethoek centraal, dat inhoudt dat de tenuitvoerlegging van een vonnis waarvan de rechter de voorlopige tenuitvoerlegging heeft toegestaan, geschiedt op risico van de partij die daartoe last geeft.
Een eerste bedenking hierbij is dat niet de rechter de voorlopige tenuitvoerlegging van het faillissementsvonnis toestaat; zij volgt uit de wet. Daarenboven staat de
aard van het faillissementsvonnis, met inbegrip van de opdracht die de curator krachtens de wet moet vervullen, in de weg aan de toepasselijkheid van artikel1398 van
het Gerechtelijk Wetboek.
Volgens het arrest dat het Rof gewezen heeft op 2 oktober 1997 (5) geschiedt de tenuitvoerlegging van het faillissementsvonnis dat op vordering van een van de schuldeisers wordt uitgesproken, niet in opdracht van die schuldeiser maar van de curator die voor alle schuldeisers van de boedel optreedt; het is duidelijk dat de curator
niet "de partij" is waarvan sprake in het tweede lid van artikel1398. Ret arrest geeft
aldus reeds aan dat de bedoelde wetsbepaling niet geldt ten aanzien van een
faillissementsvonnis (6).
De tenuitvoerlegging van dergelijk vonnis is daarenboven op dat tijdstip noodzakelijkerwijze reeds aan de gang, door het ter kennis brengen van de benoeming aan
de curator; ook de buitenbezitstelling van de gefailleerde heeft onmiddellijk effect.
Artikel 1398, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek kan bijgevolg niet als grandslag dienen bij het beantwoorden van de vraag wie de kosten moet dragen gemaakt
door de tenuitvoerlegging van een naderhand ingetrokken faillissementsvonnis.
In de regel moeten die kosten ten laste van de boedel komen. Schulden met betrekking tot een doelvermogen vallen ten laste van dit vermogen en worden dus uiteindelijk gedragen door de gerechtigde op dit vermogen (7).
(2) Zie de conclusie van het openbaar ministerie.
(3) Zie de conclusie van het openbaar ministerie.
(4) Vonnissen van 8 juni 1983 op verzoek van een schuldeiser, en op 6 feb. 1989 ambtshalve. Aan
de opdracht van de curators kwam een einde na het arrest van 6 maart 1990 dat het vonnis van
6 feb. 1989 vernietigde.
(5) C.99.0233, 0331 en 0332.N, A. C. 1997, nr. 382.
(6) I. VEROUGSTRAETE, Manuel de la faillite et du concordat, Kluwer 1998, nr. 456 in fine.
(7) Zie Cass., 7 juni 1888, Pas., 1888, I, 256. E. DrRIX, De bewindvoerder in het insolventierecht, in Liber amicorum Walter van Gerven, Kluwer 2000, (521) 539, nr. 14; W. VAN GERVEN,
Bewindsbevoegdheid, Bruylant 1962, 206; A.-Ch. VAN GYSEL, Les masses de liquidation en droit prive,
1994, 411; l. VEROUGSTRAETE, o.c., nr. 454, in fine.

Nr. 366

HOF VAN CASSATIE

1189

Een uitzondering geldt wanneer het faillissement ambtshalve is uitgesproken (8).
Overeenkomstig het door het Hof op 24 mei 1996 gewezen arrest komen de kosten wanneer het faillissement ambtshalve wordt uitgesproken en vervolgens ingetrokken, ten
laste van de Staat, behoudens wanneer de faillietverklaring aan een fout van de faillietverklaarde te wijten is (9).
Met betrekking tot het ambtshalve uitgesproken faillissement in de voorliggende zaak
hebben de appelrechters expliciet vastgesteld dat de faillissementsprocedures omwille van de fouten van eiseres hebben plaatsgevonden.
Concreet betekent het dus, zowel wat de eerste faillietverklaring betreft, op vordering van een schuldeiser, als het tweede ambtshalve faillissement, dat de uitspraak van de appelrechters over de onkosten en beheersvergoeding van de curators naar recht verantwoord is, en verenigbaar met de precedenten van 1996 en 1997.
Conclusie : verwerping.
ARREST

(A.R. C.99.0127.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 7 december 1998 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 149 van de gecodrdineerde Grondwet van 17 februari
1994, 5, 20, 21, 1047, 1050, 1398, lid 2, van het Gerechtelijk Wetboek, 544, 546, 547,
1108, 1134, 1372, 1375, 1382, 1383, 1984, 1999, 2000, 2001 van het Burgerlijk Wethoek, 9, 12, 17, 19, 1°, 20, 4° van de wet van 16 december 1851, waarbij titel XVIII van
het Burgerlijk Wetboek aangaande de voorrechten en hypotheken werd vervangen, 442,
444, 461, 465, 466, 468, 469, 470,473 en 561 van de Faillissementswet van 18 april
1851, die boek III van het Wetboek van Koophandel vormt, zoals van toepassing v66r
haar opheffil).g bij de Faillissementswet van 8 augustus 1997, en 1 van het Aanvullend Protocol van 20 maart 1952 bij het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van
de Mens en de Fundamentale Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950
en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955, evenals van het algemeen rechtsbeginsel valgens hetwelk het de rechter toekomt ambtshalve de door partijen aangevoerde rechtsgronden aan te vullen of te verbeteren,
doordat het Hofvan Beroep te Antwerpen, rechtdoende op het hager beroep van eiseres en op het incidenteel beroep van de verweerders, bij het bestreden arrest het beroepen vonnis, waarbij de Rechtbank van Koophandel te Tongeren de hoofdeis ongegrond en de tegeneis deels gegrond verklaarde, waarna het zegde voor recht dat de
gewezen curatoren recht hadden op een vergoeding zowel voor de door hen gemaakte onkosten met betrekking tot de twee faillissementen als met betrekking tot
de onkosten van het beheer van de handelsuitbating, zegde voor recht dat zij recht badden op een vergoeding met betrekking tot het door hun verrichte beheer van de P.V.B.A.
Vulex in het kader van de handelsuitbating, deze vergoedingen begrootte op de som
van 1.299.955 BEF als kosten, alsook op 4.437.761 BEF als vergoeding en zegde voor
recht dat zij gemachtigd waren deze gelden op te nemen van de faillissementsrekeningen, aangaande het nog steeds in betwisting zijnde bedrag van 230.000 BEF,
tussen de N.M.K.N. en de N.V. Lag Lactaver, zegde voor recht dat de verweerders deze
som mochten storten in de consignatiekas op naam van beide partijen en tenslotte de
(8) Overeenkomstig artikel 442 van de oude Faillissementswet, dat de mogelijkheid inhield dat
een koopman ambtshalve failliet verklaard werd.
(9) C.95.0081.F, A. C. 1996, nr. 190, en voetnoot 2, p. 496. Dit arrest maakt een duidelijk onderscheid tussen de kosten van tenuitvoerlegging met inbegrip van de kosten en het ereloon van
de curator, waarover de onderhavige betwisting gaat, en gerechtskosten in enge zin. Zie H. GEINGER, C. VAN BuGGENHOUT en C. VAN HEUVERSWYN, Overzicht van rechtspraak. Het faillissement en
het gerechtelijk akkoord 1990-1995, T.P.R. 1996, 970, nr. 84.
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gewezen curatoren volledige outlasting verleende van hun beheer inzake de faillissementen, hierin begrepen het beheer van de handelsuitbating, bevestigt met deze wijziging dat de in het beroepen vonnis uitgesproken veroordelingen enkel met betrekking tot de kosten ad 1.299.955 BEF werden gewijzigd en het deze kosten herleidde
tot 1.246.955 BEF, zegde voor recht dat de gewezen curatoren met betrekking tot de
begrote geldsommen tevens recht hebben op de aanwas der intresten op de
faillissementsrekeningen sedert de opheffing van het faillissement Vulex II en zich niet
rechtsgeldig gevat verklaarde om uitspraak te doen over de verdere bestemming van
de in handen van de gewezen curatoren in beslag genomen som van 230.000 BEF, die
door de NMKN en door Lag Lactaver wordt opgeeist, op grand van de overwegingen "dat (de verweerders) als curators door de Rechtbank van Koophandel teTongeren aangesteld werden en gelast met de wettelijke opdracht van het beheer, de wedersamenstelling, de vereffening en verdeling van het krachtens artikel 444
Faillissementswet buitenbezitgestelde vermogen van (eiseres);
Dat (de verweerders) wisten dat (eiseres) de rechtsgeldigheid aanvocht (bij middel van de wettelijk voorziene rechtsmiddelen) van de vonnissen die hun deze opdracht gaven;
Dat blijkbaar noch (eiseres) noch (de verweerders) schuld hebben aan de tach vrij
lange procesduur alvorens deze rechtsmiddelen beslecht werden en de opeenvolgende (zij het met een tussentijd van bijna 6 jaar) faillissementen ingetrokken
werden;
( ... ) dat voormelde faillissementen enkel om processuele redenen werden ingetrokken en (eiseres) zelfs niet betwist dat zij haar betalingen gestaakt had en haar krediet geschokt was;
Dat het Hof van Beroep te Brussel in zijn arrest van 26 januari 1995 op gemotiveerde- en door (eiseres) in het kader ven huidige procedure niet weerlegde wijze
heeft vastgesteld dat (eiseres) te kwader trouw " ... diverse constructies had opgezet
die precies bedoeld waren om er voor te zorgen dat de Generale Bank geen betaling
zou kunnen bekomen en dat diens rechten als pandhoudend schuldeiser werden aangetast".
Dat voormelde faillissementsprocedures net omwille van deze fouten van (eiseres) plaatsvonden;
( ... ) dat de eerste rechter op oordeelkundige gronden, die door (eiseres) niet weerlegd en door het hof overgenomen worden, oordeelde dat de tussenkomst van de curators ingevolge de faillissementen kosten en vergoedingen, die ook zonder deze faillissementen noodzakelijk zouden geweest zijn, hebben bespaard voor (eiseres);
Dat dit hof enkel m.b.t. de kosten (53.000 BEF) van de door de curators gelaste advocaat bij het Hof van Cassatie anders oordeelt en deze kosten enkel door de
faillissementsprocedure veroorzaakt werden en voor (eiseres) geen enkele 'besparing' opleverden, zodat deze kosten niet kunnen verhaald worden op (eiseres);
( ... ) dat (de verweerders) terecht stellen dat de massa der schuldeisers van het faillissement Vulex II geen beroep kon doen op de hypothecaire inschrijving genomen namens de massa der schuldeisers van het faillissement Vulex II en derhalve een nieuwe
hypothecaire inschrijving noodzakelijk was;
dat het hager beroep dan ook enkel gegrond is ten belope van 53.000 BEF (de kosten van de advocaat bij het Hofvan Cassatie) en de door de eerste rechter op 1.299.955
BEF begrote kosten herleid wordt tot 1.246.955 BEF;
(... ) dat (verweerders) recht hebben op "de aanwas der intresten op de faillissementsrekeningen sedert de opheffing van het faillissement Vulex II en het beroepen vonnis dit overigens (zij het impliciet) heeft toegestaan";
evenals van de hierna volgende overwegingen van de eerste rechter, die na de diverse kosten op de pagina's 4 tot 7 te hebben ontleed, overwegingen die moeten geacht worden hier uitdrukkelijk te zijn overgenomen, oordeelt dat uit hoofde van kosten aan verweerders 1.299.955 BEF toekomt, waarna hij vervolgt :
"B. Betreffende de erelonen:
(... ) dat de verweerders om toekenning verzoeken van volgende erelonen :
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in faillissement P.V.B.A. Vulex I : 3.455.030 BEF
in faillissement P.V.B.A. Vulex II: 982.731 BEF
Totaal: 4.437.761 BEF
dat het feit dat in het faillissement P.V.B.A. Vulex I er een begroting gebeurde van
een gedeelte van dit ereloon ten bedrage van 1.500.000 BEF geen impact heeft op de
huidige procedure, nu deze begroting door de opheffing van het faillissement van de
P.V.B.A. Vulex I als niet bestaande dient aanzien;
( ... ) dat de verweerders evenmin beroep kunnen doen op de tarifering van de erelonen van de curatoren, zoals door de algemene vergadering dezer rechtbank inzake weerhouden;
Dat immers de faillissementen in de P.V.B.A. Vulex dienen aanzien als nooit hebbende bestaan;
(... ) dat de rechtbank wei weerhoudt dat de toenmalige curatoren met succes de taken hebben overgenomen van de bestuursorganen van de P.V.B.A.;
Dat zij een zeer winstgevende handelsuitbating l).ebben gevoerd;
Dat zij hierdoor in accoord met (eiseres) reeds volgende bedragen aan de schuldeisers uitbetaalden :
-

op 4 april1990 aan de Generale Bank: 14.727.573 BEF; 54.479 BEF

-

op 13 april 1990 aan het N.M.K.N. : 4.122.282 BEF

-

op 21 juni 1990 aan Lag Lactaver: 800.000 BEF

inzake Vulex I en inzake Vulex II
-

aan het N.M.K.N. : 14.000.000 BEF

- terugbetaald aan (eiseres) : 818.819 BEF;
Dat zij in de periode van 8 juni 1983 tot mei 1985 bijna dagelijks ter plaatse dienden te gaan om de handelsuitbating te leiden, zij nadien deze verplaatsingen konden beperken tot tweemaal per week;
Dat zij de nodige contracten dienden op te steilen en op te volgen, het personeelsbestand gedurende ruime tijd dienden te volgen, dienden te factureren en te betalen etc ... zijnde aile taken die door de bestuursorganen van de P.V.B.A. Vulex dienden uitgevoerd;
Dat deze uitvoering niet aileen in het belang van de massa der schuldeisers was,
doch eveneens in het belang van (eiseres) zelf, die als winstgevende handelsuitbating
onder het beheer van de toenmalige curatoren bijna 7 jaren kon blijven fungeren en
die intussen geen vergoedingen aan haar eigen organen diende uit te keren;
Dat na opheffing van het faillissement van de P.V.B.A. Vulex II, aldus de organen ·
deze vennootschap dank zij het management van de toenmalige curatoren met winst
konden verderzetten;
( ... ) dat, wanneer de rechtbank in dit kader de door de toenmalige curatoren gevraagde erelonen, in totaliteit begroot op 4.437.761 BEF, maandelijks omrekent over
de periode van 8 juni 1983 tot 6 maart 1990, hetzij 6 jaren en 9 maanden, blijkt dat
zij een vergoeding vragen van 54.787 BEF, bruto per maand voor de diensten van 2
feitelijke beheerders van een handelszaak;
Dat een dergelijke vergoeding, rekening houdende met de intensiteit van de uitbating gedurende 45 maanden, nadien beperkt tot de uitbating van de grindwinning
zeker niet als overdreven mag aanzien worden, te meer daar de rechtbank vermoedt dat de P.V.B.A. Vulex aan haar vroegere bestuursorganen een veel hogere vergoeding diende uit te keren dan 27.393 BEF bruto per maand;
Dat uit het bovenstaande volgt dat de eis van (eiseres) ongegrond dient verklaard, de tegeneis gegrond",
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terwijl, eerste onderdeel, het de rechter toekomt op de door hem door partijen voorgebrachte feiten de toepasselijke rechtsregel te bepalen,
Hij daarbij, desnoods ambtshalve, vermag en tevens verplicht is de door partijen aangevoerde rechtsgronden aan te vullen, voorzover hij hierbij het recht van verdediging eerbiedigt, geen door de partijen uitgesloten betwistingen opwerpt en noch het
voorwerp, noch de oorzaak van de vordering wijzigt,
Te dezen blijkt dat eiseres de teruggave vorderde van het haar toekomende bedrag van 4.288.556 BEF, te vermeerderen met de wettelijke en de gerechtelijke intresten, daar waar de verweerders uit hoofde van terugbetaling van onkosten en vergoedingen wegens het door hen waargenomen beheer van de B.V.B.A. Vulex, aanspraak
maakten op een bedrag van 1.299.955 BEF als kosten en van 4.437.761 BEF als vergoeding, evenals op de aanwas der intresten op de faillissementsrekeningen,
Voornoemde faillissementen evenwel tweemaal werden ingetrokken en bijgevolg moesten worden geacht nooit te zijn uitgesproken,
De gewezen curatoren, wier opdracht door de rechtbank werd tenietgedaan, derhalve ten laste van de vennootschap ook geen aanspraak konden maken op enige vergoeding uit hoofde van voormeld beheer,
De appelrechter, in navolging van de eerste rechter, deze vordering evenwel grotendeels ongegrond verklaart, op een bedrag van 53.000 BEF na,
Het zodoende deze rechter toekwam de rechtsgrond aan te geven, op grond waarvan hij oordeelde eiseres' vordering in teruggave van hetgeen haar toebehoorde te moeten afWijzen en verweerders' tegeneis te moeten inwilligen, zulks teneinde de uitoefening van de wettigheidscontrole door het Hof mogelijk te maken,
Te dezen weliswaar blijkt dat zo de appelrechters, onder meer met overname van
de redenen van de eerste rechter, verklaren dat bepaalde uitgaven nuttig en/of noodzakelijk waren of eiseres ten goede kwamen, zij evenwel in gebreke blijven de rechtsgrond aan te wijzen op grond waarvan eiseres gehouden kon zijn tot het ten laste nemen van de door de voormalige curatoren in rekening gebrachte kosten en vergoedingen
en de op de faillissementsrekeningen geconsigneerde gelden aan verweerders dienden te worden overgemaakt,

zodat het Hofvan Beroep te Antwerpen het bestreden arrest dat eiseres' vordering tot teruggave van de door verweerders in rekening gebrachte bedragen uit hoofde
van onkosten en vergoedingen verwerpt en verweerders' tegeneis aangaande hun aanspraken op een vergoeding voor de gemaakte onkosten en het gevoerde beheer inwilligt, zonder dat uit de overwegingen van het bestreden arrest, evenmin als uit deze
van het beroepen vonnis, die het bestreden arrest overneemt, kan worden opgemaakt op welke rechtsgronden deze beslissing tot verwerping van eiseres' vordering en tot toewijzing van verweerders' eis is gestoeld, niet regelmatig met redenen
omkleedt, nu het bij gebreke van motieven de wettigheidscontrole van het Hof onmogelijk maakt (schending van artikel149 van de gecoordineerde Grondwet van 17
februari 1994) en in ieder geval tekortkomt aan de op de rechter rustende verplichting om ambtshalve de door partijen aangevoerde rechtsgronden aan te vullen of te
verbeteren (schending van het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk het de rechter toekomt ambtshalve de door partijen aangevoerde rechtsgronden aan te vullen of
te verbeteren en voor zoveel als nodig van artikel 5 van het Gerechtelijk Wetboek), minstens op grond van de gedane vaststellingen, waaruit geen enkele rechtsgrond, het weze
contractueel, het weze wettelijk, ter rechtvaardiging van de verweerders aanspraken blijkt, niet wettig kon besluiten tot verwerping van eiseres' vordering, strekkende tot teruggave van de haar toekomende gelden (schending van de artikelen 544,
546, 54 7 van het Burgerlijk Wetboek en 1 van het Aanvullend Protokol van 20 maart
1952 bij het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentale Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van
13 mei 1955), noch tot toewijzing van verweerders' aanspraken op een vergoeding van
hun kosten en op ereloon (schending van de artikelen 1108, 1134, 1372, 1984 van het
Burgerlijk Wetboek, 442, 461, 466, 473, 561 van de Faillissementswet van 18 april1851,
die boek III van het Wetboek van Koophandel vormt, zoals van toepassing v66r de opheffing bij wet van 8 augustus 1997;
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tweede onderdeel, krachtens artikel 1398, tweede lid, van het Gerechtelijk Wethoek de tenuitvoerlegging van een vonnis, waarvan de voorlopige tenuitvoerlegging
is toegestaan, hetzij door de rechter, hetzij van rechtswege, aileen op risico van de partij die daartoe last geeft geschiedt,
Deze regel evenzeer van toepassing is op het faillissementsvonnis, hetwelk van rechtswege uitvoerhaar is,
Derhalve de kosten en erelonen van de curatoren, die zijn hegrepen in de uitvoeringskosten, ten laste zullen komen van diegene die het faillissementsvonnis heeft ten uitvoer gelegd,
Enerzijds, zoals opgemerkt door het hestreden arrest zelf, de voorlopige tenuitvoerlegging van een faillissementsvonnis, dat werd uitgesproken op vordering van een
der schuldeisers, geschiedt in opdracht van de curator die voor alle schuldeisers in de
hoedel optreedt,
De curator zodoende in deze hypothese het risico draagt van deze tenuitvoerlegging, hetgeen impliceert dat hij voor de kosten van de tenuitvoerlegging, hieronder hegrepen het door hem aangerekende ereloon, geen vordering heeft lastens de gewezen gefailleerde,
Anderzijds, wanneer het faillissement amhtshalve uitgesproken wordt en vervolgens wordt ingetrokken de kosten van tenuitvoerlegging, inclusief de kosten en het
salaris van de curator, ten laste komen van de Staat, wettelijke lastgever van de curator en op die grand overeenkomstig artikel 1999 van het Burgerlijk Wethoek gehouden tot vergoeding van de voorschotten en kosten die de lasthehher heeft gedaan in de uitvoering van de lastgeving en hem zijn loon te hetalen, in zoverre
de faillietverklaring geenszins aan een fout van de faillietverklaarde handelaar
te wijten is,
Laatstgenoemde hypothese weliswaar vereist dat door de rechter wordt vastgesteld dat ingevolge een fout van de handelaar het vonnis van faillietverklaring werd
gewezen,
Te dezen door de appelrechters het hestaan van een dergelijke fout in hoofde van
eiseres niet werd vastgesteld;
Deze vaststelling in geen geval zou kunnen worden afgeleid uit de overweging van
het hestreden arrest dat hepaalde constructies door eiseres v66r haar faillissement werden opgezet omwille waarvan de faillissementsprocedures zouden hehhen plaatsgevonden, nu zo deze mogelijk een schuldeiser ertoe zouden hehhen kunnen hewegen het
inleiden van een faillissementsprocedure te overwegen, zij echter geen uitstaans hehhen met het regelmatig verloop van de faillissementsprocedures en evenmin met de
omstandigheden waarin de vonnissen van faillietverklaring zijn tussengekomen,
zodat het hof van heroep, dat eiseres' vordering tot teruggave van de som van
4.288.556 BEF, te vermeerderen met de wettelijke en de gerechtelijke intresten, afwijst en verweerders' tegeneis strekkende tot toewijzing van een vergoeding voor kosten en ereloon, met hetrekking tot enerzijds het op 8 juni 1983 op verzoek van een
schuldeiser uitgesproken faillissement en anderzijds het amhtshalve, op 6 juni 1989,
uitgesproken faillissement toewijst, niettegenstaande de intrekking van de vonnissen van faillietverklaring, niet naar recht is verantwoord (schending van de artikelen 1398, tweede lid, van het Gerechtelijk Wethoek, 442, 444, 461, 465, 468, 469, 470,
473 en 561 van de Faillissementswet van 18 april1851, die hoek III van het Wethoek van Koophandel vormt, 1382, 1383, 1999, 2000 en 2001 van het Burgerlijk Wethoek), althans in afwezigheid van een fout die de faillietverklaringen veroorzaakte hiertoe niet wettig kon heslissen (schending van de artikelen 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wethoek);
derde onderdeel, er sprake is van zaakwaarneming wanneer een derde vrijwillig andermans zaak waarneemt, hetzij met, hetzij huiten weten van de eigenaar,
De zaakwaarneming, zoals geregeld hij artikel1372 van het Burgerlijk Wethoek, derhalve de afwezigheid van iedere overeenkomst of van iedere wettelijke verplichting
tussen de waarnemer van de zaak en hem wiens zaak wordt waargenomen veronderstelt,
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Te dezen blijkt dat de verweerders de door hen aangevoerde kosten maakten naar
aanleiding van de hen bij vonnis toevertrouwde opdracht om het beheer van de, naderhand weliswaar ingetrokken, faillissementen waar te nemen,
Hun tussenkomst zodoende zijn grondslag vond in een rechterlijke beslissing, zodat niet was voldaan aan de vereiste van vrijwilligheid, gesteld bij artikel 1372 van
het Burgerlijk Wetboek,
zodat, in zoverre zou moeten worden aangenomen dat het Hof van Beroep te Antwerpen, met overname van de overwegingen van de eerste rechter, oordeelt dat de verweerders op grond van zaakwaarneming, inzonderheid overeenkomstig artikel1375
van het Burgerlijk Wetboek, aanspraak konden maken op de terugbetaling van alle
nuttige of noodzakelijke uitgaven die zij de den in het raam van het beheer van de
faillietverklaarde vennootschap, het bestreden arrest de wettelijke bestaansvereisten van de zaakwaarneming miskent (schending van de artikelen 1372 en 1375
van het Burgerlijk Wetboek);
vierde onderdeel, artikelen 17 en 19, 1o, van de wet van 16 december 1851, waarbij titel XVIII van het Burgerlijk Wetboek aangaande de voorrechten en hypotheken werd vervangen, bepalen dat gerechtskosten zijn bevoorrecht op de roerende en
de onroerende goederen ten aanzien van alle schuldeisers in wier belang zij zijn
gemaakt,
Enerzijds dit voorrecht, dat blijkens artikel12 van de wet het recht is dat uit hoofde
van de bijzondere aard der schuldvordering aan een schuldeiser toekomt en hem voorrang verleent boven de andere schuldeisers, zelfs de hypothecaire, geen enkel recht
verleent aan de schuldeiser tegenover zijn schuldenaar, doch hem enkel een recht van
voorrang verleent dat hij zal kunnen laten gelden tegenover de andere schuldeisers
van zijn schuldenaar bij de verzilvering van diens actief,
Anderzijds dit voorrecht slechts geldt voor de kosten, die zijn gemaakt onder het gezag van een rechterlijke instantie en die strekken tot het behoud of de verdeling van
het vermogen van de schuldenaar ten behoeve van de schuldeisers,
In geval van intrekking van een gerechtelijke beslissing, waarbij een handelaar werd
failliet verklaard, de gewezen gefailleerde evenwel wordt hersteld in de toestand die
de zijne was vooraleer het faillissement werd uitgesproken, met dien verstande dat
er moet worden aangenomen dat het faillissement nooit heeft bestaan,
Derhalve de kosten gemaakt door de curator ook niet meer als gerechtskosten in de
zin van artikelen 17 en 19, 1o, van de Hypotheekwet zullen kunnen worden aangezien, zulks op straffe van het verlenen van verdere gelding aan een door de rechter
tenietgedane beslissing,
De gewezen curator, die gehouden is tot teruggave van het actief van de gewezen
faillietverklaarde, zoals het hem werd toevertrouwd, zich dan ook tegenover de schuldenaar geenszins zal kunnen beroepen op voornoemd voorrecht,
zodat, in zoverre er zou moeten worden aangenomen- quod non- dat het hofvan
beroep, met ovemame van de overwegingen van de eerste rechter, aanvaardde dat verweerders op grand van het voorrecht der gerechtskosten aanspraak konden maken op
de terugbetaling van hun kosten evenals op een ereloon, het hof van beroep het begrip 'voorrecht' miskent (schending van de artikelen 9, 12, 17 en 19, 1°, van de wet
van 16 december 1851, waarbij titel XVlii van het Burgerlijk Wetboek aangaande de
voorrechten en hypotheken werd vervangen), en meer in het bijzonder het 'voorrecht der gerechtskosten' (schending van de artikelen 17 en 19, 10 van de wet van 16
december 1851, waarbij titel XVIII van het Burgerlijk Wetboek aangaande de voorrechten en hypotheken werd vervangen), hierbij bovendien aan een nietig verklaard vonnis verdere gelding toekennende (schending van de artikelen 20, 21, 1047
en 1050 van het Gerechtelijk Wetboek, 442, 465 en 473 van de Faillissementswet van
18 april1851, die boek III van het Wetboek van Koophandel vormt, zoals van toepassing v66r de opheffing bij wet van 8 augustus 1997);
uijfde onderdeel, blijkens artikel 20, 4 o, de wet van 16 december 1851, waarbij titel XVIII van het Burgerlijk Wetboek aangaande de voorrechten en hypptheken werd
vervangen, de kosten gemaakt tot behoud van de zaak bevoorrecht zijn,
Hiermee weliswaar de kosten worden bedoeld die een welbepaalde roerende zaak,
die voorheen reeds in het actiefvan de schuldenaar voorhanden was, in stand heb-
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ben gehouden en zonder dewelke die zaak geheel of gedeeltelijk zou zijn tenietgegaan of althans ongeschikt geworden voor het gebruik waarvoor zij bestemd was,
Dit voorrecht bovendien enkel slaat op de roerende goederen die aldus werden behouden,
Indien het bestreden arrest te dezen vaststelt dat de tussenkomst van verweerders ertoe hebben geleid de verdere handelsuitbating mogelijk te maken, er niet blijkt
dat aldus een welbepaalde, individueel aanwijsbare, roerende zaak, in de zin van voornoemde bepaling, werd behouden,

zodat, in zoverre zou moeten worden aangenomen - quod non - dat het hof van
beroep aanneemt dat de verweerders zich konden beroepen op het voorrecht van de
kosten gemaakt tot behoud van de zaak, het bestreden arrest niet naar recht is verantwoord (schending van artikel 20, 4°, van de wet van 16 december 1851, waarbij titel XVIII van het Burgerlijk Wetboek aangaande de voorrechten en hypotheken werd
vervangen) :

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat de appelrechters oordelen dat "(de verweerders) als curators door de rechtbank van koophandel te Tongeren werden aangesteld en
belast met de wettelijke opdracht van het beheer, de wedersamenstelling, de
vereffening en verdeling van het krachtens artikel 444 Faillissementswet
buitenbezitgestelde vermogen van (eiseres)"; dat zij verwijzen naar de redengeving van de eerste rechter die oordeelt dat de kosten en erelonen van
de verweerders "eigen a an het faillissement" en de "voortzetting van de
handelsuitbating'' een gevolg zijn van de uitoefening door de verweerders van
hun "gerechtelijk mandaat";
Dat de appelrechters aldus aangeven dat het verhaalsrecht na intrekking van het failli13sement van de verweerders op eiseres voor de kosten en
erelonen met betrekking tot het beheer van de boedel, zijn grondslag vindt
in de aard van de opdracht waarmee de faillissementscurator wordt belast;
Dat het onderdeel berust op een onvolledige lezing van het arrest, mitsdien feitelijke grondslag mist;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, krachtens artikel 465 van de toepasselijke Faillissementswet, ieder vonnis inzake faillissement uitvoerbaar is bij voorraad;
Dat het vonnis dat het faillissement uitspreekt wordt tenuitvoergelegd door
de curator die hierbij optreedt in het belang van de gezamenlijke schuldeisers;
·
Overwegende dat, krachtens artikel 1398, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, degene die last geeft tot tenuitvoerlegging van een vonnis, waarvan de rechter de voorlopige tenuitvoerlegging heeft toegestaan, handelt op
eigen risico;
Dat deze bepaling niet verenigbaar is met de taak van de curator die door
de rechtbank wordt aangesteld;
Dat het onderdeel in zoverre faalt naar recht;
Overwegende dat wanneer het faillissement ambtshalve wordt uitgesproken en vervolgens wordt ingetrokken, de kosten van de tenuitvoerlegging,
inclusief de kosten en het salaris van de curator, ten laste komen van de Staat,

1196

HOF VAN CASSATIE

Nr. 367

in zoverre de faillietverklaring geenszins aan de failliet verklaarde handelaar te wijten is;
Overwegende dat de appelrechters oordelen dat eiseres "te kwader trouw"
diverse constructies had opgezet ten einde de rechten van de schuldeisers aan
te tasten en dat de "faillissementsprocedures net omwille van deze fouten
plaatsvonden";
Dat de appelrechters die een fout van de gefailleerde vaststellen aldus hun
beslissing ter zake van de kosten ten gevolge van het ambtshalve uitgesproken faillissement naar recht verantwoorden;
Dat het onderdeel in zoverre niet kan worden aangenomen;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat anders dan het onderdeel aanvoert, de appelrechters, noch
het beroepen vonnis waarnaar de appelrechters verwijzen, steunen op de
rechtsfiguur van de zaakwaarneming;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
Wat het vierde en vijfde onderdeel betreft :
Overwegende dat de appelrechters, noch het beroepen vonnis waarnaar de
appelrechters verwijzen, gewag maken van het stelsel van de voorrechten;
Dat de onderdelen feitelijke grondslag missen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de
kosten.
15 juni 2001 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter- Verslaggever : de h. Dirix - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Geinger en De Bruyn.
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VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE- BURGERLIJKE

ZAKEN- GEWETTIGDE VERDENKING- ZAAK INGELEID VOOR DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG- PARTIJ DIE RAADSHEER IS IN HET HOF VAN BEROEP.

De omstandigheid dat een van de partijen in een burgerlijk proces raadsheer is in het
hof van beroep dat de appidrechter is van de rechtbank waarbij de zaak werd ingeleid, kan op zich geen gewettigde verdenking doen ontstaan aangaande de strikte
onpartijdigheid van de rechtbank om over de zaak uitspraak te doen (1). (Art. 648,
2°, Ger.W.)
(1) Zie Cass., 27 feb. 1998, A.R. C.98.00ll.F, nr. 112; 1 okt. 1998, A.R. C.98.0369.F, nr. 427; 3
dec. 1998, A.R. C.98.0457.N, nr. 503.
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(R ... T. W. .. E.A.)
ARREST

(A.R. C.Ol.0207 .N)

RET HOF; - Gelet op het arrest van 18 mei 2001 waarbij het verzoek niet
kennelijk onontvankelijk werd verklaard;
Gelet op de verklaring afgelegd namens de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen door de voorzitter van deze rechtbank;
Gelet op de conclusie van partijen;
Overwegende dat verzoeker in wezen meent dat de rechtbank geen onpartijdige rechter kan hebben, nu partij V. raadsheer is in het Hofvan Beroep te Antwerpen en dit hof ook de appelrechter is van de rechtbank waarvoor de zaak werd ingeleid door W. en V.;
Dat verzoeker geen nadere gegevens verschaft over enige bijzondere band
die zou kunnen bestaan tussen raadsheer V. en de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen of over enige bijzondere omstandigheid die verzoeker, een
notaris, zou kunnen doen vrezen voor een gebrek aan onpartijdigheid of onafhankelijkheid van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen maar enkel verwijst naar de band die tussen elke rechtbank van eerste aanleg en een
hof van beroep bestaat;
Dat de ingeroepen omstandigheden die louter voortvloeien uit de regels van
rechterlijke organisatie of bevoegdheid, bij verzoeker en bij derden geen gewettigde verdenking kunnen doen ontstaan aangaande de strikte onpartijdigheid van de rechtbank om over de zaak uitspraak te doen;
Dat het verzoek moet worden verworpen;
Om die redenen, verwerpt het verzoek; veroordeelt verzoeker in de
kosten.
15 juni 2001 - 1e kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete, voorzitter- Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal-Advocaten : mrs. V. Van Herreweghe, Gent, en A. Van Lidth De Jeude, Antwerpen.
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1° ARBEIDSOVEREENKOMST- EINDE- WILLEKEURIG ONTSLAG- WERKMAN- BEWIJS - BEWIJSLAST.

2° BEWIJS -

BURGERLIJKE ZAKEN- BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID - BEWIJSLAST- ARBEIDSOVEREENKOMST- EINDE - WILLEKEURIG ONTSLAG- WERKMAN.

1o en 2° Naar recht verantwoord is het arrest waarbij wordt beslist dat het ontslag van
een werkman wegens niet verantwoorde afwezigheid willekeurig is, wanneer de werkgever die afwezigheid niet bewijst en hij de werkman dus ontslaat om een reden waarvan hij het verband met het gedrag van de werkman niet aantoont. (Art. 63
Arbeidsovereenkomstenwet.)
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(RONLAU B.V.B.A. T. G ... )

ARREST

(vertaling)

(A.R. S.99.0153.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 februari 1999 gewezen door het Arbeidshof te Luik;
Over het middel : schending van de artikelen 63 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en 149 van de Grondwet,
doordat het arrest, met bevestiging van het beroepen vonnis, beslist dat de toekenning van een forfaitaire vergoeding van zes maand loon of 324.576 BEF aan verweerder, gelet op de omstandigheden waarin de overeenkomst tussen de partijen
werd beihndigd en met toepassing van artikel 63 van de wet van 3 juli 1978 verantwoord is op de volgende gronden: "elke afdanking om een andere dan de in die
bepaling vermelde reden en a fortiori elke ongegronde afdanking is willekeurig; artikel 63 van de wet van 3 juli 1978 keert de bewijslast om en legt die bij de werkgever; opdat de beslissing om de werkman af te danken niet als willekeurig zou worden beschouwd, moet de werkgever bewijzen dat het ontslag geschiedt om een reden
die verband houdt met de geschiktheid ofhet gedrag van de werkman of dat zij gegrond is op de noodwendigheden van de onderneming; (... ) de werkman geniet, krachtens artikel 63, een echt vermoeden juris tantum dat zijn afdanking willekeurig is
en de werkgever moet, om dat vermoeden om te keren, bewijzen dat hij geen misbruik gemaakt heeft van zijn ontslagrecht; van misbruik van recht is niet alleen
sprake wanneer een recht wordt uitgeoefend met de enige bedoeling schade te berokkenen, maar ook wanneer het wordt uitgeoefend op een wijze die de perken van
de normale uitoefening ervan door een bedachtzaam en zorgvuldig persoon te buiten gaat; rechtsmisbruik veronderstelt dat het recht niet op een normale wijze wordt
uitgeoefend, wat bijvoorbeeld blijkt - uit de tergende of kwaadwillige aard van de
drijfveer die de houder van het recht gedreven heeft - uit het ontbreken van een
wettige reden - uit de lichtzinnigheid zelf, ja zelfs de onnadenkendheid waarmee de werkgever is tewerk gegaan; thans wordt, in geval van ontslag om een dringende reden die verworpen wordt, aangenomen dat er een onderscheid moet worden gemaakt; 'een eerste onderscheid kan worden gemaakt tussen, enerzijds, de
kennisgeving van een ontslag om een dringende reden waarvan de zwaarwichtigheid door de rechter is afgewezen omdat de werkgever, zij het te goeder trouw, een
beoordelingsfout heeft gemaakt, en, anderzijds, het ontslag om een dringende reden dat gegeven wordt om een onjuiste reden, die de werkgever met opzet heeft verzonnen met de bedoeling de werknemer schade te berokkenen of eenvoudigweg met
de bedoeling de compensatoire opzeggingsvergoeding niet te moeten betalen. Tussen de verschillende ontslagen om dringende redenen kan er nog een tweede onderscheid worden gemaakt. Het betreft het ontslag om een dringende reden waarvan de zwaarwichtigheid door de rechter is verworpen, omdat een dergelijk ontslag
had kunnen worden voorkomen, indien de werkgever was opgetreden met de gematigdheid die geboden is door het beginsel dat overeenkomsten ter goeder trouw
moeten worden uitgevoerd, en indien hij de aan de werknemer verweten feiten met
zekerheid had bewezen. Ook een derde onderscheid is noodzakelijk, het betreft de
toepassing van het evenredigheidsbeginsel op het recht om de werknemer om dringende redenen te ontslaan. Ten slotte kan nog gewezen worden op e!'m vierde categorie van 'willekeurige' dringende redenen, namelijk wanneer het ontslag onregelmatig is, dat is het geval wanneer de kennisgeving van het ontslag om dringende
redenen geschiedt in omstandigheden die vernederend zijn voor de werknemer'; die
onderscheiden gevallen, toepasselijk bij afdanking van een bediende, gelden ook voor
de werkman, benevens het vermoeden dat hij terzake geniet";
terwijl, eerste onderdeel, het arrest in het ongewisse laat ofhet de beslissing waarbij eiseres wegens willekeurige afdanking veroordeeld wordt tot de betaling van een
forfaitaire vergoeding van zes maand loon grondt op artikel 63 van de wet van 3 juli
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1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, op grond dat eiseres het in die bepaling vastgelegde vermoeden juris tantum niet omkeert - in welk geval het arrest, zoals het tweede onderdeel van het middel betoogt, de beslissing niet naar recht verantwoordt - dan wel of het die beslissing grondt op de overweging dat de onregelmatige
kennisgeving, door eiseres, van het om een dringende reden gegeven ontslag, naar gemeen recht, om een van de redenen waarvan het een abstracte en theoretische opsomming geeft, een rechtsmisbruik aan de zijde van eiseres oplevert; de redengeving van het arrest bijgevolg dubbelzinnig is en het arrest derhalve niet regelmatig
met redenen is omkleed (schending van artikel149 van de Grondwet) en het op zijn
minst, gelet op de bewoordingen waarin de overwegingen zijn gesteld, het Hof niet in
staat stelt de beslissing op haar wettigheid te toetsen (schending van artikel 63 van
de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en artikel149 van de
Grondwet);

tweede onderdeel, er geen sprake is van willekeurige afdanking in de zin van artikel 63, eerste lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, wanneer de afdanking gebeurt om redenen die verband houden met het, zelfs niet
schuldig, gedrag van de werkman; te dezen zowel uit het in het arrest bedoelde schrijven van 24 september 1996 waarin eiseres de overeenkomst van verweerder beeindigd heeft, als uit de appelconclusie van eiseres, ofnog, uit de overwegingen van het
arrest betreffende de omstandigheden en redenen van de beeindiging blijkt dat eiseres verweerder had ontslagen omdat laatstgenoemde zonder reden zijn werk verlaten had en zich pas te laat had beroepen op zijn arbeidsongeschiktheid; het arbeidshof oordeelt dat die feiten niet konden worden' aangemerkt als een ernstige
tekortkoming of als een met beeindiging gelijkstaande handeling die het ontslag op
staande voet van verweerder kon rechtvaardigen en die feiten te zijnen aanzien geen
voor kritiek vatbaar gedrag opleverden; het arrest aldus, ofschoon het weigert de door
eiseres aangevoerde redenen als dringende reden of als een met beeindiging gelijkstaande handeling te bestempelen, evenwel vaststelt dat eiseres aanvoert verweerder te hebben afgedankt op grond dat hij zonder reden het werk had verlaten, dat
is wegens feiten die onder het gedrag van verweerder vallen; het arrest bijgevolg artikel 63 van de wet van 3 juli 1978 schendt door te beslissen dat de afdanking van verweerder willekeurig was en dat verweerder derhalve daarvoor recht had op vergoeding (schending van artikel 63 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest, in strijd met wat eiseres voorhoudt, zijn beslissing uitsluitend grondt op het bepaalde in artikel 63 van de wet van 3 juli
1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en niet "op de overweging dat
de onregelmatige kennisgeving, door eiseres, van het om een dringende reden gegeven ontslag, naar gemeen recht, (... ) te haren aanzien een misbruik van recht oplevert";
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat naar luid van artikel 63, eerste lid, van de wet van 3 juli
1978, onder willekeurige afdanking wordt verstaan, het ontslag van een werkman die is aangeworven voor een onbepaalde tijd, onder meer om redenen
die geen verband houden met de geschiktheid of het gedrag van de werkman;
Overwegende dat het arrest, ofschoon het vaststelt dat eiseres aanvoert
verweerder te hebben ontslagen op grond dat hij het werk zonder reden verlate!l had, en dat hij zich pas te laat had beroepen op zijn arbeidsongeschiktheid, die beweringen evenwel verwerpt op grond "dat het standpunt
van (eiseres) volgens hetwelk de werkman zonder reden was weggebleven,
wordt tegengesproken door de in haar conclusie vervatte bekentenis waarin
zij erkende dat de werkman vanaf 1 september tot en met 22 september zijn
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jaarlijkse vakantie genomen had" en dat "(verweerder) weliswaar zijn eerste medische attesten te laat heeft ingediend maar dat (eiseres) niet kan ontkennen dat zij op de hoogte was van zijn arbeidsongeschiktheid en de reden daarvan, aangezien het niet wordt betwist dat verweerder de breuk heeft
opgelopen op de plaats waar hij werkt";
Dat het arrest aldus oordeelt dat de aangevoerde fouten niet bewezen zijn
en zijn beslissing naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de
kosten.
18 juni 2001 - 3e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter- Verslaggever : de h. Mathieu ~ Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Gerard.
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1° ARBEIDSONGEVAL- BEGRIP.

BESTAAN. BEWIJS- BEGRIP.

2° ARBEIDSONGEVAL- OVERHEIDSPERSONEEL. BIJZONDERE REGELS- BEGRIP.
1 o en 2° Een arbeidsongeval vereist onder meer het bestaan van een plotselinge gebeurtenis die letsel veroorzaakt (1). (Artt. 7 en 9 Arbeidsongevallenwet; art. 2, eerste, tweede en vierde lid, Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel.)
(STAD CHARLEROI T. V. .. )
ARREST

(vertaling)

(A.R. S.99.059.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 2 juli 1998 gewezen door
het Arbeidshof te Bergen;
Over het tweede middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 2, inzonderheid 1 en 2, van de wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en
van het werk en van beroepsziekten in de overheidssector,
doordat het arbeidshof, op de vordering van verweerder die ertoe strekt voor recht
te horen zeggen dat hem een arbeidsongeval is overkomen terwijl hij in dienst was
van eiseres, vaststelt "dat uit de gegevens van het dossier genoegzaam blijkt dat
(1) Cass., 9 nov. 1998, A.R .. S.97.0142.F, nr. 478; 14 feb. 2000, A.R. S.98.0136.F, nr. 117, met concl.

O.M.
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zich een plotselinge gebeurtenis heeft voorgedaan die het vastgestelde letsel kon hebben veroorzaakt", ( ... ), dat het hofvervolgens beslist "dat het beroepen vonnis waarbij een deskundige was aangewezen, moet worden bevestigd" en "dat het aan (eiseres) staat om tijdens het deskundigenonderzoek of naar aanleiding van het
antwoord op het voorlopig verslag, de deskundige te vragen zich uit te spreken over
het oorzakelijk verband tussen de plotselinge gebeurtenis en het letsel", het bestreden vonnis bevestigt en de zaak naar de eerste rechter verwijst, en dat het beroepen vonnis, dat door het arrest wordt bevestigd, voor recht heeft gezegd "dat (verweerder) op 24 mei 1991 te Viesville een arbeidsongeval is overkomen" en een
geneesheer als deskundige had aangewezen, teneinde de gevolgen van dat ongeval vast te stellen,

terwijl het arbeidsongeval vereist dat het bewijs wordt geleverd niet aileen van
het bestaan van een plotselinge gebeurtenis, die zich voordoet tijdens de uitoefening van het ambt van de werknemer, en van een letsel, maar ook van het oorzakelijk verband tussen de plotselinge gebeurtenis en het letsel; het oorzakelijk verband tussen de plotselinge gebeurtenis en het letsel weliswaar wettelijk wordt
vermoed, maar dat vermoeden kan worden weerlegd, aangezien de wet aan de werkgever het recht toekent het tegenbewijs te leveren dat het letsel niet door de plotselinge gebeurtenis is veroorzaakt; het arrest bijgevolg, nu het vaststelt dat zich een
plotselinge gebeurtenis heeft voorgedaan terwijl verweerder aan het werk was en
dat laatstgenoemde een letsel heeft opgelopen, maar nu het niet vaststelt dat er een
oorzakelijk verband bestond tussen de plotselinge gebeurtenis en het letsel, en al
evenmin dat eiseres, die het bestaan van dat oorzakelijk verband ontkende, het wettelijk vermoeden niet omkeert door het tegenbewijs te leveren dat het letsel niet door
de plotselinge gebeurtenis is veroorzaakt, maar integendeel dat tegenbewijs aan eiseres opdraagt, daar het beslist dat het aan eiseres staat om tijdens het bevolen deskundigenonderzoek "aan de deskundige te vragen zich uit te spreken over het oorzakelijk verband tussen de plotselinge gebeurtenis en het letsel", niet wettig heeft
kunnen beslissen dat het ongeval waardoor verweerder getroffen is, een arbeidsongeval was :

Overwegende dat het arbeidsongeval in de zin van artikel 2 van de wet
van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen,
voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten
in de overheidssector het bestaan vereist niet alleen van een plotselinge
gebeurtenis die zich tijdens de uitoefening van het ambt voordoet, en van
een letsel, maar ook van het oorzakelijk verband tussen die beide bestanddelen;
Dat krachtens het vierde lid van voornoemd artikel, wanneer de getroffene, benevens het bestaan van een letsel, het bestaan van een plotselinge
gebeurtenis bewijst, het letsel, behoudens tegenbewijs, vermoed wordt door
een ongeval te zijn veroorzaakt;
Overwegende dat het arrest, nu het vermeldt "dat het aan (eiseres) staat
om tijdens het deskundigenonderzoek of naar aanleiding van het antwoord op het voorlopig verslag, aan de (door de eerste rechters aangewezen) deskundige te vragen zich uit te spreken over het oorzakelijk verband tussen de plotselinge gebeurtenis en het letsel" en daardoor dat
tegenbewijs aan eiseres opdraagt, niet wettig beslist, met bevestiging van het
bestreden vonnis, dat het aan verweerder overkomen ongeval een arbeidsongeval is;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het uitspraak doet over het bestaan van een plotselinge gebeurtenis en het bestaan van een letsel vaststelt; verwerpt de voorziening voor het overige; be-
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veelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; gelet op artikel 16, tweede lid, van de wet van
3 juli 1967, veroordeelt eiseres in de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Arbeidshof te Brussel.
1S juni 2001- se kamer- Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter- Verslaggever : de h. Mathieu - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaatgeneraal - Advocaat : mr. T'Kint.
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KAMER -

18 juni 2001

1o RECHTBANKEN- BURGERLIJI<E ZAKEN- SOCIALE ZAKEN (BIJZONDERE REGELS)- MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPENBARE CENTRA VOOR) - BESTAANSMINIMUM- BETWISTINGARBEIDSRECHTBANK- BEVOEGDHEID - TOEZICHT- OMVANG.

2° BESTAANSMINIMUM- MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPENBARE CENTRA VOOR)- BETWISTING- ARBEIDSRECHTBANK- BEVOEGDHEID - TOEZICHT- OMVANG.

so

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPENBARE CENTRA VOOR)- BESTAANSMINIMUM- BETWISTING- ARBEIDSRECHTBANK- BEVOEGDHEID - TOEZICHT- OMVANG.

4° BESTAANSMINIMUM- MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPENBARE CENTRA VOOR)- ONDERHOUDSGELD- VERWIJZING VAN ElSER NAAR DE PERSONEN DIE HEM ONDERHOUDSGELD
VERSCHULDIGD ZIJN- BETWISTING- ARBEIDSRECHTBANK- BEVOEGDHEID- TOEZICHTOMVANG.

1o, 2° en so Mits eerbiediging van het recht van verdediging en binnen het kader, zoals dit door de partijen is bepaald, wordt alles wat onder de beoordelingsbevoegdheid
van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn valt met betrekking tot de
toekenning, de herziening, de weigering en de terugbetaling door de gerechtigde van
he{ bestaansminimum alsmede betreffende de toepassing van de administratieve saneties, aan de controle van de arbeidsrechtbank onderworpen; het komt dan aan de rechter toe de aangevochten beslissing op haar wettigheid te toetsen, wat hem toelaat in
de beoordeling van de feiten te treden en uitspraak te doen over het recht op het bestaansminimum; slechts wanneer een wetsbepaling aan het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn een discretionaire en onaantastbare beoordelingsbevoegdheid
toekent omtrent een te nemen beslissing, mag de rechter het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn zijn beoordelingsvrijheid niet ontnemen en mag hij niet in
zijn plaats treden (1). (Art. 5SO, so, c, Ger.W.)

4 o De arbeidsrechtbank oefent een toezicht van valle rechtsmacht uit op de beslissing van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn waarbij aan de betrokkene die het bestaanminimum vraagt de verplichting wordt opgelegd zijn rechten te doen gelden op de personen die in de wet worden genoemd en hem
onderhoudsgeld verschuldigd zijn (2). (Art. 5SO, so, c, Ger.W.; art. 6, § 1, tweede lid,

wet 7 aug. 1974.)

(1) Cass., 27 sept. 1999, A.R.. S.98.0138.N, nr. 486.
Zie P. SENAEVE, D. SnviOENS en H. FUNCK, "Le droit au minimex eta ['aide sociale accordes par
les C.PA.S.", nrs. 145 tot 151, en de aangehaalde verwijzingen.
(2)
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(O.C.M.W. LUIK T. M ... )
ARREST

(vertaling)

(A.R. S.99.0170.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 juni 1999 gewezen door
het Arbeidshof te Luik;
Over het eerste middel : schending van de artikelen 6, § 1, tweede lid, van de wet
van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 244 van 31 december 1983 en bij de wet van 12 januari 1993, 33, tweede lid, 37, 40, 144, 145, 159 van de Grondwet, alsook miskenning van het algemeen rechtsbeginsel betreffende de scheiding van de machten,
doordat eiser, bij beslissing van 8 december 1998, het bestaansminimum weigerde toe te kennen aan verweerder en hem verzocht om, overeenkomstig artikel 6,
§ 1, tweede lid, van voornoemde wet van 7 augustus 1974, onderhoudsgeld te vorderen van zijn ouders; dat het arrest, met bevestiging van het beroepen vonnis, eiser veroordeelt om hem ''het bestaansminimum tegen het tariefvoor alleenstaanden te betalen, na aftrek van de gezins-uitkeringen en van het onderhoudsgeld van 5.000 BEF
vanaf 14 oktober 1998", op grond dat gebleken is dat verweerder ontegensprekelijk verkeert in een staat van behoeftigheid, aangezien hij alleen zijn gezinsuitkeringen (4.221
BEF) en een maandelijks onderhoudsgeld van 5.000 BEF van zijn ouders krijgt; dat
hij heeft voorgesteld dat bedrag te bewijzen aan de hand van uittreksels van zijn bankrekening en dat de veronderstellingen van eiser als zou hij nog giften van hand tot hand
ontvangen geenszins bewezen zijn; dat verweerder daarentegen verklaart, zonder daarin
te worden tegengesproken, dat hij van prive-liefdadigheidsinstellingen, gelet op zijn
staat van behoeftigheid, pakketten levensmiddelen heeft gekregen; dat hij hieraan toevoegt dat zijn betrekkingen met zijn ouders zijn opgeklaard en dat hij af en toe een
maaltijd samen met hen gebruikt, maar dat, zo hij tegen hen een vordering tot
onderhoudsuitkering zou instellen, de zwakke band die beetje bij beetje terug is opgebouwd, verbroken zou worden; dat het (arbeids)hofin die omstandigheden de mening van de eerste rechters deelt, namelijk dat het aan eiser staat om, zo hij het nodig oordeelt, zich rechtstreeks te wenden tot degenen die verweerder een
onderhoudsuitkering verschuldigd zijn; dat verweerder, wat dat betreft, preciseert dat
hij zeker niet zou weigeren in persoon te verschijnen, indien de rechter de persoonlijke verschijning van de partijen zou bevelen en dat, zo hij het ouderlijk dak verlaten heeft, hij dat gedaan heeft op aanraden van de rijkswacht, die zijn vader voorstelde zijn vertrek voor te bereiden door het eerste huurgeld en de huurwaarborg te
betalen, maar dat hij ervan overtuigd is dat hij, zo hij zijn ouders in persoon zou dagvaarden, niet alleen de onderhoudsuitkering van 5.000 BEF niet meer zou krijgen, maar
dat bovendien elke gezinsband zou worden verbroken; dat bijgevolg aan verweerder
niet kan worden verweten dat hij geweigerd heeft mee te werken aan het maatschappelijk onderzoek en nog minder dat hij passiefblijft, daar hij actief op zoek is naar werk;
dat de gezinssolidariteit weliswaar moet primeren op de openbare solidariteit, maar
dat zowel het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn als de arbeidsgerechten kunnen oordelen over de vraag ofhet passend is dat verweerder zich rechtstreeks wendt tot degenen die hem een onderhoudsuitkering verschuldigd zijn; dat het
(arbeids)hofte dezen beslist dat verweerder niet ertoe kan worden gedwongen rechtstreeks een dergelijke procedure in te stellen; dat eiser niet kan worden gevolgd in zijn
oordeel dat verweerder niet meewerkt, daar verweerder ter zitting heeft ver-klaard
dat hij, indien hij vrijwillig voor een vrederechter zou moeten verschijnen, dat ongetwijfeld ook zou doen; dat het (arbeids)hof onder die voorwaarden van oordeel is dat
het aan het centrum staat om, indien het zulks nodig acht, zich rechtstreeks te wenden tot degenen die onderhoudsgeld verschuldigd zijn,
terwijl artikel 6, § 1, tweede lid, van voormelde wet van 7 augustus 1974 bepaalt
dat voor de toekenning en het behoud van het bestaansminimum van de betrokkene kan worden gevergd dat hij zijn rechten laat gelden op onderhoudsgeld van-
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wege daartoe gehouden personen, en met name zijn ascendenten in de eerste graad;
die bepaling aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn de bevoegdheid toekent te beslissen of de aanvrager van het bestaansminimum zich dient te wenden tot degenen die hem een onderhoudsuitkering verschuldigd zijn; de rechter het
centrum zijn beoordelingsvrijheid terzake niet kan ontnemen en de zijne niet in de
plaats kan stellen; het arrest, nu het beslist dat het arbeidsgerecht dient te oordelen over de opportuniteit van de beslissing van het centrum waarbij, voor de toekenning van het bestaansminimum, aan de betrokkene de verplichting wordt opgelegd om
zich rechtstreeks te wenden tot degenen die hem een onderhoudsgeld verschuldigd zijn,
en, nu het derhalve de op 8 december 1998 door eiser ten aanzien van verweerder genomen beslissing teniet doet, artikel 6, § 1, tweede lid, van voornoemde wet van 7 augustus 197 4 schendt en het algemeen rechtsbeginsel betreffende de scheiding van de
machten, dat is neergelegd in de in de aanhefvan het middel vermelde grondwettelijke bepalingen, miskent :

Overwegende dat, krachtens artikel 6, § 1, tweede lid, van de wet van 7
augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum, van de
betrokkene kan worden gevergd dat hij zijn rechten laat gelden op onderhoudsgeld vanwege de daartoe gehouden personelfl, deze laatsten beperkt
zijnde tot zijn echtgenoot en tot zijn ascendenten en descendenten in de eerste graad;
Overwegende dat, krachtens die wetsbepaling, het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijri niet als enige oordeelt over de vraag of het opportliun is van de betrokkene te eisen dat hij die rechten laat gelden; dat ook
de arbeidsrechtbank daartoe bevoegd is, nu die rechtbank, krachtens artikel 580, so, c, van het Gerechtelijk Wetboek, kennisneemt van de geschillen betreffende de toekenning, de herziening en de weigering van het bestaansminimum en aldus een toezicht van volle rechtsmacht uitoefent op de
beslissing van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn;
Overwegende dat het middel ten betoge dat de rechter het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn zijn beoordelingsvrijheid op dat punt niet
kan ontnemen en de zijne niet in de plaats kan stellen, faalt naar recht;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
18 juni 2001 - 38 kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Marchal, eerste voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal -Advocaat : mr. Simont.
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3 8 KAMER - 18 juni 2001

1 o ARBEIDSONGEVAL- OVERHEIDSPERSONEEL. BIJZONDERE REGELS- VERGOEDINGARBEIDSONGESCHIKTHEID- RENTE- EISBAARHEID- BETWISTING IN RECHTE- INTERES·
TEN.

2° INTERESTEN- ALLERLEI- EISBAARHEID -ARBEIDSONGEVAL- OVERHEIDSPERSONEEL.
BIJZONDERE REGELS- VERGOEDING -ARBEIDSONGESCHIKTHEID- RENTE- EISBAARHEID
- BETWISTING IN RECHTE.
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1o en 2° De interest op de rente, bedoeld in artikel 20bis van de wet van 3 juli 1967 be-

treffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar
en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector is eisbaar vanaf de eerste dag van de derde maand die volgt op de maand waarin de rente eisbaar wordt;
in geval van be twisting voor de rechter is de rente niet eisbaar zolang de rechter de
vordering tot betaling ervan niet heeft toegewezen bij een uitvoerbaar geworden beslissing (1). (Art. 20bis Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel.)
(O.C.M.W. TE SINT-JANS-MOLENBEEK E.A. T. V. .. )

Conclusie van eerste advocaat-generaal Leclercq (vertaling) :
1. Ik ben van mening dat het enige middel gegrond is.
2. Uit de leer van de arresten van het Hofvolgt immers dat de interest op de rente,
bedoeld in artikel 20bis van de wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding
voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, eisbaar is vanaf de eerste dag van de derde maand
die volgt op de maand waarin de rente eisbaar wordt en dat, in geval van betwisting voor de rechter, de rente niet eisbaar is zolang de rechter de vordering tot betaling ervan niet heeft toegewezen bij een uitvoerbaar geworden beslissing (2). (Art.
20bis Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel.)
Die oplossing volgt hieruit dat de verordenende bepalingen die de datum preciseren vanafwanneer het recht op de renten bestaat; daarom nog hiet het recht op de
rente eisbaar maken vanaf dezelfde datum. Artikel 20bis van voormelde wet van 3 juli
1967 gebruikt evenwel aileen de datum waarop de rente eisbaar wordt als referentiedatum voor de berekening van de interest. Voor de datum waarop de rente eisbaar
wordt, dient dus rekening te worden gehouden met het gemeen recht : daar de sommenverbintenis ontstaat uit de beslissing van de rechter valt de datum waarop de rente
eisbaar wordt samen met de datum waarop de beslissing van de rechter uitvoerbaar wordt (3).
3. Te dezen blijkt uit de vaststellingen van het bestreden arrest dat het beroepen
vonnis van 20 mei 1997, dat is gewezen na de data die als consolidatiedata in aanmerking genomen zijn en dat op 25 juni 1997 is betekend, het geschil over het
bestaan en de vergoeding van de aan verweerster overkomen arbeidsongevallen
heeft beslecht en dat het geschil voor het arbeidshof alleen betrekking had op de
interest.
Door eiser te veroordelen "om de vanrechtswege op de vergoedingen en uitkeringen verschuldigd interest te betalen vanaf de eerste dag van de derde maand na de
consolidatie van elk ongeval", schendt het bestreden arrest derhalve artikel 20bis van
de bovengenoemde wet van 3 juli 1967.
4. Persoonlijk ben ik geneigd te denken dat eiser in alle kosten van de cassatieprocedure moet worden veroordeeld. Die oplossing is m.i. gegrond op artikel 16, tweede
lid, van de wet van 3 juli 1967, dat, enerzijs, alleen een uitzondering maakt voor een
tergende en rorkeloze eis, wat te dezen niet het geval is, en dat, anderzijds, de mogelijkheid dat de verzekeraar van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn tussenkomt niet uit het oog verliest (zie de tekst "De koning legt daartoe, indien nodig, de verplichting op een verzekering aan te gaan").
Besluit: vernietiging.
(1) Zie cone!. O.M. Het arrest van het Hofvan 18 dec. 2000, dat wordt aangehaald in de schriftelijke cone!. van het O.M. is intussen gepubliceerd in AC. CAR. S.98.0169,F, nr. 698).
(2) Zie Cass., 28 nov. 1996, A.R. S.96.0036.F, nr. 463, en de noot 3, p. 1181; 2 nov. 1998, A.R.
S.97.0164.N, nr. 468; 29 maart 1999, A.R. S.98.0040.F, nr. 187; 18 dec. 2000, A.R. S.98.0169.F, nr.
698.
(3) Zie cone!. mevr. Liekendael, toen adv.-gen., Cass., 15 sept. 1983, A.R. 6870, nr. 29, inz. p. 45;
concl. mevr. Liekendael, toen adv.-gen., Cass., 19 juni 1989, A.R. 8463 en 8464, twee arresten, nr.
611, Bull. en Pas., 1989, I, nr. 611, inz. p. 1138.
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(uertaling)

(A.R. S.99.0176.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 3 mei 1999 gewezen door
het Arbeidshof te Brussel;
Over het middel : schending van de artikelen 28, 1118, 1397 van het Gerechtelijk
wetboek, 20bis van de wet van 3 juli 1967 beteffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 maart 1984,
20 van het koninklijk besluit van 24 januari 1969 betreffende de schadevergoeding ten
gunste van de personeelsleden van de overheidssector, voor arbeidsongevallen en voor
ongevallen op de weg naar en van het werk, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 419
van 16 juli 1986, 67 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april1971, 1 en 22 van het
koninklijk besluit van 13 juli 1970 betreffende de schadevergoeding ten gunste van
sommige personeelsleden van provincies, gemeenten, agglomeraties en federaties van
gemeenten, verenigingen van gemeenten, openbare centra voor maatschappelijk welzijn, diensten, instellingen en verenigingen voor maatschappelijk welzijn, diensten van
het College van de Vlaamse gemeenschapscommissie en en openbare kassen van lening, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 27 januari 1988,
doordat het arrest eiser veroordeelt om de interest die van rechtswege verschuldigd is op de vergoedingen en uitkeringen, te betalen vanaf de eerste dag van de negende (lees: derde) maand na de consolidatie van ieder ongeval en dat die interest van
rechtswege verschuldigd is op de vergoedingen en uitkeringen, op de volgende gronden: de eisers "verwijzen naar het arrest van 28 november 1996 van het Hofvan Cassatie (JTT 1997, p. 28) waarin het Hofbeslist dat de rente niet opeisbaar is zolang de
rechter de vordering tot betaling van die rente niet heeft toegewezen bij een uitvoerbaar geworden beslissing. Gelet op dat arrest zijn zij van oordeel dat de interest pas
van rechtswege verschuldigd is vanaf de eerste dag van de derde maand die volgt op
de betekening van het vonnis (artikel 20bis van het koninklijk besluit van 30 maart
1984). (. .. ) De eisers leiden daaruit af dat de interest te dezen pas verschuldigd is vanaf
de eerste dag van de derde maand die volgt op de betekening van het vonnis (25 juni
1997). Verweerster, die het arrest van het opperste Gerechtshofbekritiseert, is van mening dat het Hof ten onrechte het begrip opeisbaarheid verward heeft met het begrip uitvoerbaarheid van een beslissing, waarbij het, wat de reden betreft, zich aansluit bij een vroeger arrest van het Arbeidshof te Brussel (4 november 1991, AR. nr.
23.695) dat in zijn kritiek op een antwoord van de minister (Senaat, 28 maart 1989,
nr. 25) aangeeft dat het genoegen neemt met de vaststelling dat de minister in zijn
antwoord het begrip opeisbaarheid en het begrip uitvoerbaarheid van een beslissing gemakkelijk door elkaar gebruikt waardoor de mening wordt gewekt dat een schuld
opeisbaar wordt op het ogenblik waarop de schuldeiser de onmiddellijke tenuitvoerlegging ervan kan vorderen aan de hand van een uitvoerbare titel. Het voegt als argument hieraan toe dat in feite opeisbaar in het dagelijks taalgebruik betekent: 'wat
kan worden geeist en eisen : 'een verschuldigde zaak vorderen' en derhalve 'qui peut
etre demande comme chose due' (zie Larousse). Het voegt hieraan toe 'dat het standpunt van het Hofvan Cassatie in strijd is met de billijkheid (het begunstigt de schuldenaar die de procedure rekt) en de gewone betekenis van het woord opeisbaar miskent. In navolging van het arrest van het Arbeidshof te (Brussel), oordeelt het
(arbeids)hof dat er wel degelijk sprake is van verwarring. Het is immers waar dat het
voor de opeisbaarheid een noodzakelijke maar voldoende voorwaarde is dat het recht
op betaling bestaat, ongeacht de datum waarop dat recht eventueel moet worden bevestigd in een latere rechterlijke beslissing : een onmiddellijk opeisbare schuldvordering is verschuldigd de dag waarop ze ontstaat, ook al moet de schuldeiser, om ze
te innen, zich tot de rechtbanken wenden teneinde een uitvoerbare titel te verkrijgen. Het feit dat een overheid niet ervan kan worden verdacht de procedure te rekken om de vervaldag uit te stellen neemt overigens niet weg dat , ook al hangt de opeisbaarheid afvan een rechterlijke beslissing, die beslissing toch verschillend zal zijn
voor elk van de getroffenen die genoodzaakt zijn zich tot de rechter te wenden, wat
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wel degelijk onbillijk is. Ten slotte is de betekenis van het woord opeisbaar, zoals die
uit het woordenboek blijkt, volkomen ter zake dienend",
terwijl artikel 20bis van de wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor
arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector bepaalt dat de renten en de kapitalen bepaald bij deze
wet van rechtswege intrest opbrengen vanaf de eerste dag van de derde maand die volgt
op de maand waarin zij eisbaar worden; ook al bepaalt artikel 22 van het koninklijk besluit van 13 juli 1970 betreffende de schadevergoeding ten gunste van sommige personeelsleden van provincies, gemeenten, agglomeraties en federaties van gemeenten, verenigingen van gemeenten, openbare centra voor maatschappelijk welzijn,
intercommunale openbare centra voor maatschappelijk welzijn en openbare kassen van
lening, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk,
dat de renten verschuldigd zijn vanaf de eerste dag van de maand welke overeenstemt met die van de consolidatie of van het overlijden, die bepaling wel de datum preciseert waarop het recht op de renten bestaat, maar het niet opeisbaar maakt; een
schuld werkelijk een opeisbare schuld is in de juridische betekenis van het woord opeisbaar wanneer de schuldeiser het recht heeft de onmiddellijke tenuitvoerlegging te
vorderen, zonder door een termijn gebonden te zijn en zonder te moeten wachten tot
een opschortende voorwaarde vervuld is; de bij de wet bepaalde renten en kapitalen aldus, ingeval voor de rechter een geschilloopt over de gevolgen van een arbeidsongeval (of van een ongeval op de weg naar en van het werk), opeisbaar worden niet
op de datum van de consolidatie van de toestand van de getroffene, maar op de dag
waarop een rechterlijke beslissing uitvoerbaar geworden is; de consolidatiedatum die
blijkens het verslag van de gerechtsdeskundige op 27 februari 1989 valt, bijgevolg te
dezen niet overeenkomt met de dag waarop de renten en kapitalen opeisbaar zijn geworden, aangezien de zaak op dat ogenblik nog aanhangig was bij de rechter; eiser immers niet gehouden was tot betaling van de wettelijke vergoedingen zolang de rechter niet bij een uitvoerbaar geworden beslissing uitspraak had gedaan over het tussen
de partijen bestaande geschil over het bedrag van de ten gevolge van de litigieuze arbeidsongevallen verschuldigde renten; de beslissing van de eerste rechter te dezen pas
is gewezen op 28 (lees: 20) mei 1997 en is betekend op 25 juni 1997, zodat de renten waarop verweerster recht had pas lange tijd na de consolidatiedatum, namelijk
27 februari 1989, opeisbaar geworden zijn; het arrest ten onrechte beslist dat het voor
de opeisbaarheid een noodzakelijke maar voldoende voorwaarde is dat het recht op betaling bestaat en dat de datum waarop dat recht eventueel in een latere rechterlijke beslissing moet worden bevestigd, niet terzake doet; het arrest derhalve eiser niet
wettig kon veroordelen om de van rechtswege op de vergoedingen en uitkeringen verschuldigde interest te betalen vanaf de eerste dag van de derde maand na de consolidatie van ieder ongeval; de billijkheid de rechter niet het recht geeft om de wet buiten toepassing te laten (schending van alle in het middel vermelde wettelijke
bepalingen) :

Overwegende dat artikel 20bis van de wet van 3 juli 1967 betreffende de
schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar
en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector bepaalt dat de
renten en kapitalen bepaald bij deze wet van rechtswege interest opbrengen vanaf de eerste dag van de derde maand die volgt op de maand waarin
zij eisbaar worden;
Overwegende dat artikel 22 van het koninklijk besluit van 13 juli 1970 betreffende de schadevergoeding ten gunste van sommige personeelsleden, onder meer, van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk bepaalt
dat de renten verschuldigd zijn vanaf de eerste dag van de maand welke overeenstemt met die van de consolidatie of van het overlijden; dat voornoemd
artikel weliswaar bepaalt op welke dag het recht op rente bestaat maar dat
recht niet eisbaar maakt;
Overwegende dat, zolang de rechter niet bij een uitvoerbaar geworden beslissing uitspraak gedaan heeft over het geschil over het bestaan van het recht
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en het bedrag van de wegens het arbeidsongeval verschuldigde renten, die
renten niet eisbaar zijn;
Overwegende dat uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat het bestreden vonnis van 20 mei 1997, dat is gewezen na de voor de consolidatie
in aanmerking genomen data en dat op 25 juni 1997 is betekend, uitspraak gedaan heeft over het geschil betreffende het bestaan van en de schadevergoeding voor de arbeidsongevallen waardoor verweerster getroffen werd,
en dat het geschil voor het arbeidshof enkel betrekking had op de interest;
Overwegende dat het arrest, nu het eiser veroordeelt "om de interest, die
van rechtswege verschuldigd is op de vergoedingen en uitkeringen, te betalen vanaf de eerste dag van de derde maand na de consolidatie van elk ongeval", artikel 20bis van de wet van 3 juli 1967 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; gelet op artikel 16 van de wet van 3 juli 1967, veroordeelt eiser in de kosten;
verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Bergen.
18 juni 2001 - 3e karner - Voorzitter en verslaggever : de h. Marchal, eerste voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal -Advocaten : mrs. Houtekier en De Bruyn.
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1o ARBEIDSONGEVAL- OVERHEIDSPERSONEEL. BIJZONDERE REGELS- WERKING IN DE
TIJD- TERUGWERKENDE KRACHT- VERJARING- TERMIJN- AANVANG- NIEUWE WETTOEPASSINGSGEBIED- VERGOEDINGEN- VORDERING TOT BETALING- REEDS VERKREGEN
VERJARING- ONDUBBELZINNIGE TEGENOVERGESTELDE WIL VAN DE WETGEVER.

2° ARBEIDSONGEVAL -

RECHTSPLEGING - VERJARING - TERMIJN - AANVANG OVERHEIDSPERSONEEL. BIJZONDERE REGELS- WERKING IN DE TIJD - TERUGWERKENDE
KRACHT- NIEUWE WET- TOEPASSINGSGEBIED- VERGOEDINGEN- VORDERING TOT BETALING- REEDS VERKREGEN VERJARING- ONDUBBELZINNIGE TEGENOVERGESTELDE WIL VAN
DEWETGEVER

3o WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN- WERKING IN DE TIJD EN
IN DE RUIMTE- WERKING IN DE TIJD- TERUGWERKENDE KRACHT- VERJARING- ARBEIDSONGEVAL- BEROEPSZIEKTE- OVERHEIDSPERSONEEL. BIJZONDERE REGELS- TERMIJN- AANVANG- NIEUWE WET- TOEPASSINGSGEBIED- VERGOEDINGEN- VORDERING TOT BETALING- REEDS VERKREGEN VERJARING- ONDUBBELZINNIGE TEGENOVERGESTELDE WIL VAN
DE WETGEVER.

4o VERJARING- BURGERLIJKE ZAKEN- TERMIJNEN (AARD. DUUR AANVANG. EINDE)- AANVANG- ARBEIDSONGEVAL- BEROEPSZIEKTE - OVERHEIDSPERSONEEL. BIJZONDERE REGELS- WERKING IN DE TIJD- TERUGWERKENDE KRACHT- NIEUWE WET- TOEPASSINGS-
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GEBIED- VERGOEDINGEN- VORDERING TOT BETALING- REEDS VERKREGEN VERJARINGONDUBBELZINNIGE TEGENOVERGESTELDE WIL VAN DE WETGEVER.

5° BEROEPSZIEKTE- OVERHEIDSPERSONEEL. BIJZONDERE REGELS- WERKING IN DE TIJD
- TERUGWERKENDE KRACHT- VERJARING- TERMIJN- AANVANG- NIEUWE WETTOEPASSINGSGEBIED- VERGOEDINGEN- VORDERING TOT BETALING- REEDS VERKREGEN
VERJARING- ONDUBBELZINNIGE TEGENOVERGESTELDE WIL VAN DE WETGEVER.

6° ARBITRAGER OF- PREJUDICIEEL GESCHIL- VERPLICHTING VAN HET HOF VAN

CASSATIE - GRENZEN- CASSATIEMIDDEL - ONGELIJKHEID DIE NIET VOORTVLOEIT UIT DE ENIGE
AANGEWEZEN WETSBEPALING.

7° PREJUDICIEEL GESCHIL- ARBITRAGEHOF- VERPLICHTING VAN HET HOF VAN CASSATIE - GRENZEN- CASSATIEMIDDEL- ONGELIJKHEID DIE NIET VOORTVLOEIT UIT DE ENIGE
AANGEWEZEN WETSBEPALING.

1 o, 2°, 3°, 4 o en 5o De regel volgens welke de vorderingen tot betaling van de vergoedingen verjaren na drie jaar te rekenen van de kennisgeving van de betwiste administratieve rechtshandeling, is van toepassing op de arbeidsongevallen en de beroepsziekten in de overheidssector, waarvan aangifte is gedaan v66r 1 augustus 1997
en waarover de rechter geen beslissing heeft gewezen die in kracht van gewijsde is
gegaan; de terugwerkende kracht die de wetgever aldus aan die regel verleent is niet
onderworpen aan de voorwaarde dat er naar aanleiding van het arbeidsongeval of
de beroepsziekte een vordering in rechte is ingesteld vooraleer de verjaring verkregen was met toepassing van de bepaling, die aan voornoemde regel voorafgaat (1).
(Artt. 7, 8 en 10 wet 20 mei 1997; art. 20, eerste lid, Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel.)

6° en 7o Het Hofvan Cassatie is niet gehouden een prejudiciele vraag te stellen aan
het Arbitragehof wanneer de in het cassatiemiddel aangevoerde ongelijkheid niet voortvloeit uit de enige wetsbepaling die het middel aanwi}~It en bekritiseert (2). (Art. 26,
§ 2, tweede lid, bijz. wet 6 jan. 1989.)
(O.C.M.W. NAMEN T. S... )
ARREST

(vertaling)

(A.R. S.99.0183.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 november 1998 gewezen door het Arbeidshof te Luik, afdeling N amen :
Over het middel : schending van de artikelen 10, 11 van de Grondwet, 2, 2248 van
het Burgerlijk Wetboek, 69, 70 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april1971, 7, 8,
10 van de wet van 20 mei 1997 houdende diverse maatregelen inzake ambtenarenzaken, 20, eerste en tweede lid, van de wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk
en voor beroepsziekten in de overheidssector, gewijzigd bij de wet van 13 juli 1973 (het
(1) Zie Cass., 18 maart 1960 (Bull. en Pas., 1960, I, 844); 13 maart 1989, A.R. 6516, nr. 394; 24
jan. 1997, A.R. C.96.0068.N, nr. 47; wetsontwerp houdende diverse maatregelen inzake ambtenaren, Memorie van Toelichting, Gedr. St. K., gew. zitt. 1995-1996, nr. 645/1, pp. 5 en 6; wet 20
mei 1997, B.S. 8 juli 1997, pp. 18095 en 18096; art. 20, eerste lid, Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel, na de wijziging ervan bij art. 7 van voormelde wet van 20 mei 1997 houdende diverse maatregelen inzake ambtenarenzaken.
(2) Zie Cass., 24 dec. 1999,A.R. C.97.0218.F, nr. 701; zie ook Cass., 8 sept. 1998,A.R. P.98.1060.N,
nr. 393; 6 jan. 1999, A.R. P.98.1510.F, nr. 5; 2 feb. 2000, A.R. P.98.0882.F, nr. 86.
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eerste lid zowel voor als na de wijziging ervan bij de wet van 20 mei 1997), alsook miskenning van het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de wet geen terugwerkende kracht heeft,

doordat het arrest beslist dat de door de eerste rechter aangewezen deskundige moet
worden belast met de aanvullende opdracht die erin bestaat te preciseren of het aan
verweerder op 2 juli 1990 overkomen ongeval al dan niet gevolgen heeft gehad die voor
vergoeding in aanmerking komen, op grond dat verweerder zich beroept op artikel 20
van de wet van 3 juli 1967, als gewijzigd bij artikel 7 van de wet van 20 mei 1997, die
bepaalt dat "vorderingen tot betaling van vergoedingen verjaren na het verstrijken van
een termijn van drie jaar (te rekenen) van de dag waarop de betwiste administratieve (rechts)handeling ter kennis werd gebracht"; dat artikel 8 van de wet van 20 mei
1997 bepaalt dat artikel 7 van toepassing is op de arbeidsongevallen, op de ongevallen op de weg naar en van het werk en op de beroepsziekten die zijn aangegeven voor
de datum van inwerkingtreding van deze wet en waarover nog geen gerechtelijke beslissing is genomen die in kracht van gewijsde is gegaan; dat de invoering van een
nieuwe regeling inzake ve1jaring in beginsel- ongeacht ofhet, zoals te dezen, gaat
over de aanvang dan wel over de duur ervan- de reeds overeenkomstig de vroegere regeling verkregen verjaring niet ongedaan maakt, behoudens evenwel andersluidende bepaling van de wetgever; dat verweerder artikel 8 van de wet van 20 mei
1997 - waarbij de toepassing van de nieuwe verjaringsregeling wordt uitgebreid tot
de arbeidsongevallen, de ongevallen op de weg naar en van het werk en de beroepsziekten die zijn aangegeven voor de inwerkingtreding van de wet en waarover nog geen
gerechtelijke beslissing is genomen die in kracht van gewijsde is gegaan - terecht beschouwt als een dergelijke andersluidende bepaling van de wetgever; dat de wetgever, door de rechtsvordering van de getroffene te onderwerpen aan de enige voorwaarde dat er een in kracht van gewijsde gegane beslissing bestaat - dat was ook zijn
keuze bij de invoering van de overgangsmaatregelen van de. wet van 10 juni 1998 kennelijk heeft willen voorkomen dat de rechtszekerheid in het gedrang zou komen
indien toestanden waarover definitief uitspraak is gedaan opnieuw zouden worden betwist en dat bij het Arbitragehof een beroep tot nietigverklaring (of prejudicieel) geschil aanhangig zou kunnen worden gemaakt wegens discriminatie tussen degenen
die aanspraak maken op de "oude regeling" en degenen die aanspraak maken op de
"nieuwe regeling"; dat te dezen moet worden vastgesteld dat er geen enkele administratieve rechtshandeling waarover een betwisting had kunnen rijzen ter kennis is
gebracht en, a fortiori, dat er geen enkele, rechterlijke beslissing is gewezen die in kracht
van gewijsde is gegaan; dat derhalve verweerders recht om een vordering in te stellen wegens het ongeval van 2 juli 1990 geenszins verjaard is in de zin van het nieuwe
artikel20 van de wet van 3 juli 1967; dat bijgevolg de door de eerste rechter aangewezen deskundige moet worden belast met de bijkomende opdracht die erin bestaat
te preciseren of het ongeval van 2 juli 1990 al dan niet gevolgen heeft gehad die voor
vergoeding in aanmerking komen,
terwijl, eerste onderdeel, artikel 8 van de wet van 20 mei 1997, krachtens hetwelk
artikel 7 (het nieuwe artikel 20, eerste lid, van de wet van 3 juli 1967) van toepassing is verklaard, onder meer op de arbeidsongevallen die zijn aangegeven voor de datum van inwerkingtreding van die wet en waarover nog geen beslissing is gewezen die
in kracht van gewijsde is gegaan, niet bepaalt dat het met terugwerkende kracht van
toepassing is op arbeidsongevallen uit hoofde waarvan de vorderingen waartoe zij aanleiding hadden kunnen geven reeds verjaard waren voor de inwerkingtreding van artikel8 van de wet van 20 mei 1997, namelijk 1 augustus 1997, in het geval dater over
de arbeidsongevallen intussen geen procedure was gevoerd; artikel 8 van de wet van
20 mei 1997 afwijkt van het beginsel dat de wet niet terugwerkt en dus op een beperkende wijze moet worden uitgelegd; voornoemd artikel 8 enkel bepaalt dat het van
toepassing is op de ongevallen waarover een gerechtelijke procedure wordt of is gevoerd en waarin er nog geen beslissing is gewezen die in kracht van gewijsde is gegaan; daaruit volgt dat de artikelen 7 en 8 van de wet van 20 mei 1997 niet van toepassing zijn op de ongevallen die voor 1 augustus 1997 verjaard zijn zonder dat intussen
een gerechtelijke procedure was ingesteld (schending van de artikelen 2 van het Burgerlijk Wetboek, 7, 8, 10 van de wet van 20 mei 1997, 20, eerste en tweede lid, van de
wet van 3 juli 1967, voor de wijziging van het eerste lid van artikel 8 bij de wet van
20 mei 1997, 69 en 70 van de wet van 10 april1971, alsook miskenning van het al-

Nr. 372

HOF VAN CASSATIE

1211

gemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de wet geen terugwerkende kracht heeft); de
verjaring van de eventuele rechtsvordering van verweerder tot schadevergoeding voor
het door hem op 2 juli 1990 overkomen ongeval, krachtens het oude artikel 20 van de
wet van 3 juli 1967 verkregen was na het verstrijken van een termijn van drie jaar
sedert de dag van dat ongeval, aangezien verweerder niet aantoont dat de verjaring door enige daad zou zijn gestuit of geschorst; de door verweerder bij exploot van
14 november 1995 ingestelde vordering tot schadevergoeding dus reeds verjaard was
(schending van de artikelen 69, 70 van de wet van 10 april1971, 20, eerste en tweede
lid, van de wet van 3 juli 1967, voor en na de wijziging van het eerste lid bij de wet
van 20 mei 1997, en 2248 van het Burgerlijk Wetboek);

tweede onderdeel, de toepassing van de nieuwe bepalingen van artikel 20, eerste lid,
van de wet van 3 juli 1967, dat bij artikel 7 van de wet van 20 mei 1997 is gewijzigd, een niet te verantwoorden discriminatie kan doen ontstaan vooreerst tussen de
door een arbeidsongeval in de overheidssector getroffen personen, enerzijds, en de door
een dergelijk ongeval in deprive-sector getroffen personen, anderzijds, en vervolgens tussen de werkgevers en hun verzekeraars in de overheidssector, enerzijds, en
de werkgevers en hun verzekeraars in de prive-sector, anderzijds; de toepassing met
terugwerkende kracht van de nieuwe regels in de overheidssector immers tot gevolg zou hebben dat, met terugwerkende kracht, de verjaring niet zou beginnen te !open vanaf de dag van het ongeval maar vanaf de dag van de kennisgeving van de betwiste administratieve rechtshandeling, wat ertoe zou leiden dat dossiers die anders
definitiefverjaard zouden zijn op grond van de bepalingen betreffende de verjaring van
de arbeidsongevallen in de prive-sector zouden moeten worden heropend; dat radicale onderscheid in behandeling van de verjaring van arbeidsongevallen al naar gelang zij zich in de overheidssector dan wei in de prive-sector voordoen, welk onderscheid de werkgevers en hun verzekeraars in de overheidssector, enerzijds, en het
personeel van de prive-sector, anderzijds, wezenlijk benadeelt, op geen enkele redelijke grond verantwoord is en een onevenwicht schept in de sector van de arbeidsongevallen, de ongevallen op de weg naar en van het werk en de beroepsziekten (scherrding van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, krachtens artikel 8 van de wet van 20 mei 1997 houdende diverse maatregelen inzake ambtenarenzaken, artikel 7 van voornoemde wet, dat artikel 20, eerste lid, van de wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg
naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector vervangt door een nieuwe bepaling waarbij de regels voor de verjaring van de
in die wet bedoelde vorderingen tot betaling van vergoedingen worden gewijzigd, van toepassing is op de arbeidsongevallen, de ongevallen op de weg
naar en van het werk en op de beroepsziekten die zijn aangegeven voor de
inwerkingtreding ervan en waarover nog geen beslissing is gewezen die in
kracht van gewijsde is gegaan;
Dat artikel 8 van de wet van 20 mei 1997 de terugwerkende kracht die het
toekent aan de nieuwe bepaling van artikel20, eerste lid, van de wet van 3
juli 1967 niet onderwerpt aan de voorwaarde dat er betreffende het ongeval of de ziekte een vordering in rechte is ingesteld vooraleer de verjaring verkregen was met toepassing van voormeld artikel20, eerste lid, zoals het voordien van toepassing was;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat het onderdeel betoogt dat de toepassing van het nieuwe
artikel 20, eerste lid, van de wet van 3 juli 1967 een schending inhoudt van
de regel van de gelijkheid van de Belgen voor de wet en van de regel dat het
genot van de hun toegekende rechten en vrijheden zonder discriminatie moet
verzekerd worden, welke regels vervat zijn in de artikelen 10 en 11 van de
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Grondwet, daar ze een onderscheid schept tussen de personen die onderworpen zijn aan de regels inzake schadevergoeding voor arbeidsongevallen in de overheidssector en de personen die onderworpen zijn aan de homologe regeling in de prive-sector;
Overwegende dat artikel 20, eerste lid, van de wet van 3 juli 1967 enkel
kan worden toegepast op de in artikel 1 van die wet genoemde personen, die
allen tot de overheidssector behoren;
Dat het in het onderdeel aangeklaagde onderscheid niet het gevolg kan zijn
van de loutere toepassing van die bepaling;
Dat het onderdeel niet preciseert uit welke andere in artikel 26, § 1, 3o,
van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof opgesomde regels de schending zou voortvloeien van de in het middel aangevoerde grondwettelijke regels; dat het derhalve niet ontvankelijk is;
En overwegende dat, nu het onderdeel niet ontvankelijk is om redenen die
eigen zijn aan de rechtspleging voor het Hof van Cassatie, de prejudiciele
vraag die eiser opgeworpen heeft tot staving van de daarin uiteengezette grief,
niet client te worden gesteld aan het Arbitragehof;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
18 juni 2001 - 39 kamer- Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter- Verslaggever : de h. Storck - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Houtekier en De Bruyn.
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KAMER -

18 juni 2001

1° ARBEIDSONGEVAL - RECHTSPLEGING- VERJARING- TERMIJN - AANVANG.
2° ARBEIDSONGEVAL- OVERHEIDSPERSONEEL. BIJZONDERE REGELS- VERJARING- 'IERMIJN -AANVANG.

3° ARBEIDSONGEVAL -

RECHTSPLEGING - VERJARING - TERMIJN - AANVANGOVERHEIDSPERSONEEL. BIJZONDERE REGELS - KOSTEN VOOR DOKTER, CHIRURG EN ZIEKENHUIS.

4 ° ARBEIDSONGEVAL- OVERHEIDSPERSONEEL. BIJZONDERE REGELS- VERJARING- 'IERMIJN- AANVANG- KOSTEN VOOR DOKTER, CHIRURG EN ZIEKENHUIS.

1oen

zo De verjaringstermijn van de vordering tot betaling van een arbeidsongevallenvergoeding begint te lopen vanaf het ontstaan van het recht op vergoeding (1). (Art.
69, eerste lid, Arbeidsongevallenwet; art. 20, eerste lid, Arbeidsongevallenwet
Overheidspersoneel.)

(1) Cass., 22 feb. 1982, A.R. 3329, nr. 369; 8 feb. 1993, A.R. 8189, nr. 80; art. 20, eerste lid,
Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel, v66r de wijziging ervan bij art. 7 wet 20 mei 1997.
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3° en 4° De verjaringstermijn van de vordering tot betaling van een vergoeding voor

medische, chirurgische en ziekenhuiskosten die zijn gemaakt ten gevolge van een arbeidsongeval in de overheidssector begint te lopen vanaf het ogenblik waarop de kosten worden gemaakt (2). Artt. 3, eerste lid, 1o, a, en 20, eerste lid, Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel; art. 69, eerste lid, Arbeidsongevallenwet.)
(STAD LUIK T. D ... )
ARREST

(vertaling)

(A.R. S.99.0184.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op·l9 februari 1998 gewezen door het Arbeidshof te Luik;
Over het middel : schending van de artikelen 10, 11 van de Grondwet, 2 van het Burgerlijk Wetboek, 28 van het Gerechtelijk Wetboek, 20 van de wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar
en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, gewijzigd bij artikel 7
van de wet van 20 mei 1997 houdende diverse maatregelen inzake ambtenarenzaken, 20 van voormelde wet van 3 juli 1967, zoals het van kracht was voor de wijziging ervan bij de wet van 20 mei 1997, 8 van de wet van 20 mei 1997 houdende diverse maatregelen inzake ambtenarenzaken, 69, eerste lid, en 70 van de
Arbeidsongevallenwet van 10 april1971, alsook miskenning van het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de wet geen terugwerkende kracht heeft,
doordat het arrest de rechtsvordering van verweerder ontvankelijk verklaart en, alvorens recht te doen over de zaak zelf, dokter M.C. aanwijst als deskundige, op grand
dat eiseres, die in haar verzoekschrift in hager beroep opnieuw het middel van de verjaring opwerpt, in haar appelconclusie terecht toegeeft dat zulks niet het geval is, aangezien artikel 20 van de wet van 3 juli 1967, met ingang van 1 augustus 1997, is vervangen door artikel 7 van de wet van 20 mei 1997 dat luidt als volgt : "vorderingen
tot betaling van vergoedingen ve:rjaren na het verstrijken van een termijn van drie jaar
te rekenen van de dag waarop de betwiste administratieve rechtshandeling ter kennis werd gebracht" en dat artikel 8 van de wet van 20 mei 1997 eraan toevoegt dat
die wijziging van toepassing is op de lopende geschillen, wat te dezen het geval is, zodat de rechtsvordering, bij ontstentenis van een beslissing waarbij het bestuur weigert de kosten te zijnen laste te nemen, niet verjaard is,
terwijl, eerste onderdeel, (1) artikel 20 van de wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk
en voor beroepsziekten in de overheidssector weliswaar, met ingang van 1 augustus
1997, is vervangen door artikel 7 van de wet van 20 mei 1997 houdende diverse maatregelen inzake ambtenarenzaken; (2) het nieuwe artikel 20 van de wet van 3 juli 1967
weliswaar bepaalt dat "vorderingen tot betaling van vergoedingen ve:rjaren na het verstrijken van een termijn van drie jaar te rekenen van de dag waarop de betwiste administratieve rechtshandeling ter kennis werd gebracht"; (3) het bestuur weliswaar
te dezen geen beslissing heeft genomen waarin het weigert de litigieuze kosten te zijnen laste te nemen; artikel 8 van voormelde wet van 20 mei 1997 echter bepaalt dat
artikel 7 van die wet, dat is het nieuwe artikel20 van de wet van 3 juli 1967, aileen van toepassing is op de arbeidsongevallen, de ongevallen op de weg naar en van
het werk en op de beroepsziekten "die zijn aangegeven voor de datum van inwerkingtreding van deze wet en waarover nog geen gerechtelijke beslissing is genomen
die in kracht van gewijsde is gegaan"; hoewel de eerste voorwaarde voor de toepasselijkheid van het nieuwe artikel 20 van de wet van 3 juli 1967 op deze rechtsvordering van verweerder - het arbeidsongeval moet zijn aangegeven voor de datum van
(2) Artt. 3, eerste lid, 1°, a, en 20, eerste lid, Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel, v66r
de wijziging ervan, respectievelijk bij de artt. 3 en 7 wet 20 mei 1997; wat betreft de bevoegdheid van het Hof om een rechtsgrond in de plaats te stellen waardoor het dictum wordt verantwoord, zie Cass., 16 okt. 1989, A.R. 8591, nr. 95; 5 mei 1993, A.R. P.93.0497.F, nr. 221.

1214

HOF VAN CASSATIE

Nr. 373

inwerkingtreding van de wet van 20 mei 1997 (namelijk 1 augustus 1997) - vervuld is, dat geenszins het geval is met de tweede voorwaarde volgens welke over het
arbeidsongeval waardoor verweerder getroffen werd, nog geen gerechtelijke beslissing is genomen die in kracht van gewijsde is gegaan; uit de bij onderhavige voorziening gevoegde stukken nr.s. 1, 2 en 3 immers volgt dat (a) de Arbeidsrechtbank te
Luik (vierde kamer) over het arbeidsongeval dat verweerder op 28 april1983 is over
komen, een vonnis heeft gewezen op 25 juni 1987; (b) nu dat vonnis aan verweerder is betekend op 24 september 1987 en nu laatstgenoemde daartegen bij een ter griffie neergelegde verzoekschrift hoger beroep heeft ingesteld op 6 november 1987, dat
is buiten de termijn van een maand, het Arbeidshof te Luik (derde kamer), dat hoger beroep in een arrest van 25 juni 1990 niet ontvankelijk heeft verklaard; (c) het vonnis van 25 juni 1987 aldus moet worden beschouwd als een in kracht van gewijsde gegane gerechtelijke beslissing over het arbeidsongeval dat verweerder is overkomen op
28 april1983 (schending van artikel 28 van het Gerechtelijk Wetboek); het arrest dienaangaande niet wettig door het nieuwe artikel20 van de wet van 3 juli 1967 toe te
passen in plaats van het oude artikel 20, zoals het van kracht was voor de wijziging ervan bij de wet van 20 mei 1997, heeft kunnen beslissen dat de rechtsvordering van verweerder niet verjaard was [schending van de artikelen 20 (nieuw) van de
wet van 3 juli 1967, 8 van de wet van 20 mei 1997, 20 (oud) van de wet van 3 juli 1967,
zoals het van kracht was voor de wijziging ervan bij de wet van 20 mei 1997, 69, eerste lid, 70 van de wet van 10 april 1971, die op de overheidssector van toepassing zijn
krachtens dat (oud) artikel 20 van de wet van 3 juli 1967, en 28 van het Gerechtelijk Wetboek];
tweede onderdeel, zelfs als het arbeidshof terecht had beslist dat het op 1 augustus 1997 van kracht geworden nieuwe artikel 20 van de wet van 3 juli 1967 op onderhavig geschil van toepassing is - quod non (zie het eerste onderdeel) -, er dan
nog dient te worden aangenomen dat de nieuwe regels inzake verjaring op de voor 1
augustus 1997 aangegeven ongevallen enkel van toepassing zijn, op voorwaarde dat
de uit het arbeidsongeval voortvloeiende rechtsvordering niet reeds op 1 augustus 1997
verjaard was op grond van de in de oude wet vervatte verjaringsregels; uit artikel2
van het Burgerlijk Wetboek dat het algemeen rechtsbeginsel bevat volgens hetwelk
de wet geen terugwerkende kracht heeft, wel degelijk volgt dat de nieuwe wet in de
regel niet alleen van toepassing is op de toestanden die ontstaan na haar inwerkingtreding, maar ook op de toekomstige gevolgen van toestanden die onder de vroegere
wet zijn ontstaan en zich voordoen of voortduren onder de gelding van de nieuwe wet,
voor zover die toepassing geen afbreuk doet aan reeds op onherroepelijke wijze vastgestelde rechten; de omstandigheid dat artikel 8 van de wet van 20 mei 1997 terugwerkende kracht verleent aan het nieuwe artikel 20 van de wet van 3 juli 1967 naar
luid waarvan vorderingen tot betaling van vergoedingen verjaren na het verstrijken van een termijn van drie jaar te rekenen van de dag waarop de betwiste administratieve rechtshandeling ter kennis werd gebracht geenszins eraan in de weg staat
dat de verjaring die was verkregen op de dag van de inwerkingtreding van de nieuwe
wet definitiefverkregen blijft; de verjaringstermijn van drie jaar te dezen onder het
oude artikel 20 van de wet van 3 juli 1967, waarin wordt verwezen naar de artikelen 69 en 70 van de wet van 10 april1971, begon te lopen op de dag van het feit waardoor de schade was ontstaan, dat is in de meeste gevallen, zoals te dezen, op de dag
van het ongeval, zijnde 28 april 1983; de termijn voor de verjaring van de door verweerder bij dagvaarding van 30 januari 1995 ingestelde vordering tot terugbetaling
van de medische en chirurgische kosten reeds geruime tijd voor 1 augustus 1997, zijnde
de dag waarop de nieuwe wet van kracht is geworden, vervallen was; de vordering van
verweerder krachtens de oude wet verjaard was voor de inwerkingtreding van de nieuwe
wet, zodat het arrest niet wettig met toepassing van het nieuwe artikel 20 van de wet
van 3 juli 1967 heeft kunnen beslissen dat die rechtsvordering van verweerder niet
verjaard was [schending van artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek, van het (oude) artikel 20 van de wet van 3 juli 1967, zoals het van kracht was voor de wijziging ervan bij de wet van 20 mei 1997, 69, eerste lid, en 70 van de wet van 10 april1971, alsook miskenning van het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de wet geen
terugwerkende kracht heeft];
derde onderdeel, de toepassing van de nieuwe bepalingen van artikel 20, eerste lid,
van de wet van 3 juli 1967, dat bij artikel 7 van de wet van 20 mei 1997 is gewijzigd, een niet te verantwoorden discriminatie kan doen ontstaan vooreerst tussen de
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door een arbeidsongeval in de overheidssector getroffen personen, enerzijds, en de door
een dergelijk ongeval in de prive-sector getroffen personen van de prive-sector, anderzijds, en vervolgens tussen de werkgevers en hun verzekeraars in de overheidssector, enerzijds, en de werkgevers en hun verzekeraars in de prive-sector, anderzijds, de toepassing, met terugwerkende kracht, van de nieuwe regels in de
overheidssector immers tot gevolg zou hebben dat, met terugwerkende kracht, de verjaring niet zou beginnen te lopen vanaf de dag van het ongeval maar vanaf de dag van
de kennisgeving van de betwiste administratieve rechtshandeling, wat ertoe zou leiden dat dossiers die anders definitiefverjaard zouden zijn op grond van de bepalingen betreffende de verjaring van de arbeidsongevallen in de prive-sector zouden moeten worden heropend; dat radicale onderscheid in behandeling van de verjaring van
arbeidsongevallen al naar gelang zij zich in de overheidssector dan wel in de privesector voordoen, welk onderscheid de werkgevers en hun verzekeraars in de overheidssector, enerzijds, en het personeel van deprive-sector, anderzijds, wezenlijk benadeelt, op geen enkele redelijke grond verantwoord is en een onevenwicht schept in de
sector van de arbeidsongevallen, de ongevallen op de weg naar en van het werk en de
beroepsziekten (schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet) :

Wat de drie onderdelen samen betreft :
Overwegende dat het arrest, zonder te worden bekritiseerd, vaststelt dat
de door verweerder bij dagvaarding van 30 januari 1995 ingestelde rechtsvordering strekt tot vergoeding van door hem in 1993 gemaakte medische,
chirurgische en ziekenhuiskosten die, volgens hem, verschuldigd zijn wegens het arbeidsongeval dat hem op 28 april 1983 is overkomen toen hij in
dienst van eiseres werkte;
Overwegende dat alle onderdelen van het middel niet aanvoeren dat de
rechtsvordering verjaard is krachtens artikel 20, eerste lid, van de wet van
3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de
overheidssector, zoals het is vervangen door artikel 7 van de wet van 20 mei
1997 houdende diverse maatregelen inzake ambtenarenzaken, waarvan het
arrest toepassing maakt, maar ervan uitgaan dat die vordering verjaard is
onder de aan die wetswijziging voorafgaande regeling;
Overwegende dat, onder die regeling, de rechtsvordering tot betaling van
schadevergoeding voor arbeidsongevallen krachtens de artikelen 20, eerste lid, van de wet van 3 juli 1967, zoals het van toepassing was v66r de vervanging ervan door artikel 7 van de wet van 20 mei 1997, en 69, eerste lid,
van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, verjaart na het verstrijken van drie jaar;
Overwegende dat de bij die bepalingen voorgeschreven verjaringstermijn begint te lopen op het ogenblik waarop voor de getroffene het recht op
vergoeding ontstaat;
Dat, ingeval de rechtsvordering strekt tot betaling van de kosten voor dokter, chirurg en ziekenhuis als bedoeld in artikel 3, eerste lid, 1 a, a), van de
wet van 3 juli 1967, die verjaringstermijn slechts begint te lopen vanafhet
ogenblik waarop de kosten worden gemaakt;
Overwegende dat, aangezien uit de niet bekritiseerde vaststellingen van
het arrest blijkt dat de dagvaarding is uitgebracht minder dan drie jaar na
het maken van de kosten waarvan de terugbetaling wordt gevorderd, de
rechtsvordering zelfs niet krachtens het oude artikel 20, eerste lid, van de
wet van 3 juli 1967 kan verjaard zijn;
Dat het middel, ook al was het gegrond, in geen van de onderdelen ervan tot cassatie kan leiden, derhalve, bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk is;
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En overwegende dat, nu het middel niet ontvankelijk is om redenen die
eigen zijn aan de rechtspleging voor het Hof van Cassatie, de door eiseres tot
staving van het derde onderdeel opgeworpen prejudiciele vraag niet client te
worden gesteld aan het Arbitragehof;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de
kosten.
18 juni 2001 - 3e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter- Verslaggever : de h. Storck - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Houtekier.

Nr. 374
3e KAMER - 18 juni 2001
WERKLOOSHEID- RECHT OP UITKERING- ARBEID - WERKLOZE - ARBEID VOOR ZICHZELF VERRICHT- BEGRIP- BESTUURDER VAN EEN HANDELSVENNOOTSCHAP.

De hoedanigheid van bestuurder van een handelsvennootschap waarin de werkloze, zelfs
onbezoldigd, houder is van dat mandaat, moet worden beschouwd als arbeid die de
werkloze voor zichzelf verricht gedurende zijn werkloosheid, die kan worden ingeschakeld in het economisch ruilverkeer van goederen en diensten en die niet beperkt is tot het gewone beheer van eigen bezit (1). (Art. 126, eerste lid, 2°, b,
Werkloosheidsbesluit 1963.)
(R.VA. T. D ... )

Conclusie van eerste advocaat-generaal Leclercq (vertaling) :
1. Ik ben van mening dat het eerste onderdeel van het enige middel gegrond is in
zoverre het de schending aanvoert van de artikelen 126, eerste lid, 2°, b, en 128, § 1,
1°, van het K.B. van 20 december 1963.
De wetgever heeft immers alle arbeid willen verbieden die, enerzijds, de werkloze
de gelegenheid zou geven zijn werkloosheid te gebruiken om zijn vermogen te verrijken (2) aangezien een dergelijk arbeid kan worden ingeschakeld in het economisch ruilverkeeer van goederen en diensten, en die, anderzijds, niet beperkt zou zijn
tot het gewone beheer van eigen bezit, maar bijvoorbeeld speculatieve verrichtingen zou insluiten.
Bijgevolg moet de werkloze door het enkele feit dat hij bestuurder is van een handelsvennootschap waarin hij dat mandaat onbezoldigd uitoefent en een aanzienlijk aantal deelbewijzen bezit, geacht worden gedurende zijn werkloosheid voor zichzelf arbeid te verrichten die kan worden ingeschakeld in het economische ruilverkeer van
goederen en diensten en die niet beperkt is tot het gewone beheer van eigen bezit (3).
(Art. 126, eerste lid, 2°, b, Werklooheidsbesluit 1963.)
(1) Zie concl. O.M.
(2) Zie B.
p. 76.

GRAULICH

en P.

PALSTERMAN,

"Les droits et obligations du chomeur", Brussel, 1987,

(3) Zie Cass., 2 maart 1998, A.R. S.97.0076.N, nr. 113; art. 45, eerste lid, 1°, K.B. 25 nov. 1991.
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Het arbeidshof heeft dus in strijd met de wet het beroepen vonnis bevestigd en de
administratieve beslissing vernietigd, zodat verweerder "werkloosheidsuitkeringen kon
krijgen vanaf 1 januari 1990".
2. Eiser moet worden veroordeeld in de kosten van het cassatiegeding. (Art. 1017,
tweede lid, Ger.W.)

Besluit : vernietiging.
ARREST

(vertaling)

(A.R. S.99.0203.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 15 september 1999 gewezen door het Arbeidshof te Luik;
Over het middel: schending van de artikelen 1315, 1382, 1991 (inzonderheid eerste lid,), 1992 van het Burgerlijk Wetboek, 870 van het Gerechtelijk Wetboek, 126, eerste lid, 2°, b, 128, § 1, 1 o, van het koninklijk besluit van 20 december 1963 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid, 143, inzonderheid tweede lid, van de op
30 november 1935 gecoordineerde wetten op de handelsvennootschappen, zoals het werd
gewijzigd bij de wet van 5 december 1984, en, voor zoveel nodig, 44, 45-1 o en 48 (inzonderheid § 1) van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de
werkloosheidsreglementering,
doordat de directeur van het werkloosheidsbureau op 11 maart 1993 aan verweerder zijn beslissing ter kennis heeft gebracht om hem voor het tijdvak van 1 januari
1990 tot 9 oktober 1991 uit te sluiten van het recht op werkloosheidsuitkeringen, de
hem gedurende dat tijdvak ten onrechte betaalde uitkeringen terug te vorderen en hem
gedurende 13 weken elke aanspraak op uitkeringen te ontzeggen, op grond dat hij van
1 januari 1990 tot 9 oktober 1991 bestuurder van een cooperatieve vennootschap was
geweest zonder daarvan aangifte te hebben gedaan bij zijn uitkeringsaanvraag; dat
het arrest, met bevestiging van het beroepen vonnis, het besluit van de directeur van
het werkloosheidsbureau teniet doet; dat het arrest, - na te hebben toegegeven dat
de werkloze, door een opdracht van bestuurder te vervullen in een handelsvennootschap waarin hij een groot aantal deelbewijzen bezit, voor zichzelf werkt, ook al vervult hij die opdracht onbezoldigd, daar hij aldus de rentabiliteit van het door hem gei:nvesteerde kapitaal wil verzekeren; dat die arbeid niet beperkt is tot het gewone beheer
van eigen bezit, daar hij niet beperkt blijft tot de inning van de opbrengst van dat kapitaal, kan worden ingeschakeld in het economische ruilverkeer van goederen en diensten en zou moeten worden bezoldigd indien hij aan een derde werd toevertrouwd; dat
het hier dus gaat om de arbeid als bedoeld in artikel126, eerste lid, 2°, b, van het koninklijk besluit van 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid (of in artikel45, eerste lid, 1°, van het koninklijk besluit van 25 november 1991
houdende de werkloosheidsreglementering) en dat de werkloze die voornoemde arbeid verricht verder aanspraak kan maken op werkloosheidsuitkeringen, voor zover hij voldoet aan de vier voorwaarden (waaronder die van de voorafgaande aangifte), die worden opgelegd door artikel128 van het koninklijk besluit van 20 december
1963 (ofbij artikel48 van het koninklijk besluit van 25 november 1991),- aldus beslist op de volgende gronden: die opmerkingen veronderstellen "dus dat een opdracht van bestuurder wordt vervuld, wat betekent dat die opdracht moet worden vervuld, dat wil zeggen dat de houder van het mandaat een arbeid moet verrichten, welke
voorwaarde kennelijk vervuld is wanneer de lasthebber belast is met het dagelijks bestuur van de vennootschap (... ); het probleem kan evenwel rijzen ten aanzien van de
overige bestuurders, aangezien er, naast degenen die werkelijke arbeid verrichten omdat zij de vennoten daadwerkelijk vertegenwoordigen bij verschillende handelingen
die zij uit naam van de vennootschap verrichten, louter fictieve bestuurders zijn die
dikwijls aileen zijn benoemd om te voldoen aan de wettelijke vereisten betreffende het
minimumaantal bestuurders; het staat in de regel aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening de arbeid te bewijzen waarop hij zich tegen de werkloze beroept, maar, wanneer hij het bestaan van de opdracht van bestuurder bewijst, is het, krachtens het beginsel dat de partijen moeten meewerken aan de bewijsvoering, normaal dat de werkloze
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wordt verzocht de gegevens te verstrekken waaruit kan worden afgeleid dat hij in werkelijkheid binnen het kader van die opdracht geen arbeid heeft verricht; (. .. ) (verweerder) was als werkman in dienst van de naamloze vennootschap Travisio van 1982
tot 22 april 1991, daarna, van 23 april 1991 tot 12 augustus 1991, werkte hij voor de
cooperatieve vennootschap Entreprises Reunies en vanaf 13 augustus 1991 was hij opnieuw in dienst van de naamloze vennootschap Travisio, terwijl hij gedurende het litigieuze tijdvak van 1 januari 1990 tot 9 oktober 1991 herhaaldelijk aanspraak heeft
gemaakt op uitkeringen wegens tijdelijke werkloosheid; hij was een van de vier stichtende vennoten van de cooperatieve vennootschap Entreprises Reunies die grond- en
leidingwerken uitvoerde, die was opgericht op 28 december 1989 en haar activiteiten op 10 oktober 1991 had stopgezet door het faillissement aan te vragen; in die vennootschap bezat hij een vierde van de deelbewijzen en vervulde hij een van de vier onbezoldigde mandaten van bestuurder, aangezien een van die bestuurders was benoemd
tot voorzitter van de raad van bestuur en tot bestuurder-zaakvoerder, belast met het
dagelijks bestuur van de vennootschap en met de vertegenwoordiging van die vennootschap in alle handelingen betreffende dat bestuur; (verweerder) heeft vanaf zijn
oorspronkelijk verzoekschrift altijd staande gehouden dat hij nooit actief bestuurder was geweest, aangezien de vennootschap uitsluitend had gehandeld door haar
bestuurder-zaakvoerder; in eerste aanleg heeft de arbeidsauditeur daarnaar een onderzoek ingesteld bij het belastingbestuur en bij de curator van het faillissement, wat
hem in zijn advies ertoe deed besluiten dat "er moet worden aangenomen dat (verweerder), ondanks zijn hoedanigheid van bestuurder, nooit die arbeid heeft verricht"; hieraan kan worden toegevoegd dat, ofschoon het werk dat (verweerder) als werkman tijdelijk in dienst van de vennootschap verrichtte, niet onverenigbaar was met
een opdracht van bestuurder, dat werk niettemin een aanwijzing is voor het feit dat
betrokkene aldaar in ondergeschikt verband werkte voor de beslissings- en bestuursorganen, veeleer dan daar een leidinggevende rol te vervullen; het administratief dossier bevat geen enkele aanwijzing dat (verweerder) ter uitvoering van zijn opdracht
enigerlei handeling heeft verricht; (eiser.) beperkt zich ertoe uit de door betrokkene tijdens zijn verhoor op 4 februari 1993 afgelegde verklaring het volgende te lichten : 'ik
heb snel beseft dat die vennootschap niet gewoon was (. .. )'; die eenvoudige zin, verre
van onbetwistbaar aan te tonen dat (verweerder) een actiefwaarnemer was in de vennootschap, kan evengoed betekenen dat hij maar een buitenstaander was die geen enkele invloed kon doen gelden op de goede gang van zaken in de vennootschap; het doet
evenmin terzake vast te stellen dat (verweerder) aanwezig was op de algemene vergadering van 27 september 1981 waarop werd besloten de activiteiten stop te zetten en het faillissement aan te vragen, aangezien hij daaraan heeft meegewerkt zoals gelijk welke vennoot-cooperateur; (. .. ) dus moet met de arbeidsauditeur worden
aangenomen dat (verweerder) geen arbeid heeft verricht als bestuurder en derhalve binnen het kader van die opdracht geen arbeid heeft verricht als bedoeld in artikel 126, eerste lid, 2°, b, van het koninklijk besluit van 20 december 1963; hij diende
derhalve gedurende het litigieuze tijdvak vari die opdracht geen aangifte te doen voor
elk van zijn aanvragen om uitkeringen wegens tijdelijke werkloosheid gedurende het
litigieuze tijdvak",

terwijl, eerste onderdeel, artikel126, eerste lid, 2°, b, van het koninklijk besluit van
20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid bepaalt dat de werknemer die, gedurende zijn werkloosheid, voor zichzelf geen arbeid verricht die ingeschakeld kan worden in het economisch ruilverkeer van goederen en diensten en die
niet beperkt is tot het gewone beheer van eigen bezit, aanspraak kan maken op werkloosheidsuitkering; artikel 128, § 1, 1 o, van voornoemd koninklijk besluit bepaalt dat
de werkloze die de in artikel126, eerste lid, 2°, b, bedoelde arbeid vi:Jor zichzelfverricht, zijn aanspraak op werkloosheidsuitkering behoudt op voorwaarde dat hij daarvan aangifte doet bij zijn aanvraag; de werkloze, zoals het arrest toegeeft, door een
opdracht van bestuurder te vervullen in een handelsvennootschap waarin hij een groot
aantal deelbewijzen bezit, moet worden geacht een arbeid te hebben verricht die kan
worden ingeschakeld in het economisch ruilverkeer van goederen en diensten, ook al
wordt de opdracht onbezoldigd vervuld, en die niet beperkt is tot het gewone beheer van eigen bezit; zulks, in strijd met wat het arrest zegt, ook het geval is als de
werkloze beweert zelf geen arbeid als bestuurder te hebben verricht omdat een andere bestuurder belast was met het dagelijks bestuur van de vennootschap; hij immers hoe dan ook door het enkele feit dat hij in het bezit was van dat mandaat be-
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ter kon toezien op de gang van zaken in de vennootschap en die zelfs kon bei:nvloeden, met het oog op een grotere opbrengst van de door hem in de vennootschap ingebrachte eigen goederen; uit artikel 143, tweede lid, van de gecoordineerde wetten
op de handelsvennootschappen, zoals het van toepassing was ten tijde van het geschil, voor het overige volgt dat de aansprakelijkheid van een bestuurder van een cooperatieve vennootschap die is van een lasthebber en geregeld wordt door de artikelen 143, tweede lid, van de gecoordineerde wetten op de handelsvennootschappen, 1991
en 1992 van het Burgerlijk Wetboek; hij overigens krachtens artikel1382 van het Burgerlijk Wetboek zowel jegens de vennootschap als jegens de vennoten en derden aansprakelijk kan worden gesteld; de omstandigheid dat de werkloze aansprakelijk is op
grond van het enkele feit dat hij een bestuurdersmandaat heeft evenmin een reden
is om aan te nemen dat hij materiele handelingen diende te verrichten, opdat voornoemd mandaat als arbeid in de zin van artikel126, eerste lid, 2°, b, van het koninklijk besluit van 20 december 1963 zou moeten worden aangemerkt; het arrest bijgevolg, nu het de vernietiging van de te zijnen aanzien genomen administratieve
beslissing grondt op het feit dat verweerder geen enkele arbeid als bestuurder van een
cooperatieve vennootschap heeft verricht, de regel miskent dat de werknemer, tenzij hij bij zijn aanvraag om werkloosheidsuitkeringen daarvan aangifte doet, voor zichzelf geen arbeid kan verrichten die kan worden ingeschakeld in het economisch ruilverkeer, zodra die arbeid niet beperkt is tot het gewone beheer van zijn eigen bezit
(schending van de artikelen 126, eerste lid, 2°, b, en 128, § 1, 1°, van het koninklijk
besluit van 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid en scherrding, voor zoveel nodig, van de artikelen 44, 45, eerste lid, 1°, 48, § 1,1", van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende werkloosheidsreglementering) en bovendien de wettelijke bepalingen betreffende de aansprakelijkheid van de bestuurder
van een cooperatieve vennootschap als lasthebber schendt (schending van de artikelen 143, inzonderheid tweede lid, van de op 30 november 1935 gecoordineerde wetten op de handelsvennootschappen, welk artikel143 is gewijzigd bij de wet van 5 december 1984, 1382, 1991 en 1992 van het Burgerlijk Wetboek);

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat uit artikel 126, eerste lid, 1o en 2o, b, van het koninklijk besluit van 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid blijkt dat de werknemer die aanspraak maakt op werkloosheidsuitkeringen, die slechts geniet als hij wegens omstandigheden onafhankelijk
van zijn wil zonder arbeid en zonder loon is gevallen en als hij gedurende zijn
werkloosheid voor zichzelf geen arbeid verricht die kan worden ingeschakeld in het economisch ruilverkeer van goederen en diensten en die niet beperkt is tot het gewone beheer van eigen bezit;
Dat artikel128, § 1, 1°, van voornoemd koninklijk besluit bepaalt dat de
werkloze die een in voormeld artikel126 bedoelde arbeid verricht, zijn aanspraak op werkloosheidsuitkeringen behoudt, op voorwaarde dat hij daarvan aangifte doet bij zijn aanvraag om uitkeringen;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweerder "houder is geweest van een van de vier onbezoldigde mandaten van bestuurder" van de
cooperatieve vennootschap Entreprises Reunies;
Dat het arrest beslist dat verweerder "niet heeft gewerkt als bestuurder
en derhalve binnen het kader van dat mandaat geen arbeid heeft verricht
als bedoeld in artikel126, eerste lid, 2°, b,"; dat het op grond hiervan beslist dat verweerder de voorgeschreven voorafgaande aangifte niet hoefde te
doen bij zijn aanvraag om werkloosheidsuitkeringen;
Dat het arrest aldus de artikelen 126, eerste lid, 2o, b, en 128, § 1, 1 o, van
het koninklijk besluit van 20 december 1963 schendt;
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Dat, in zoverre, 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; gelet op artikel1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt eiser in de kosten; verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
18 juni 2001- se kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Marchal, eerste voorzitter - Grotendeels gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Simont.
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se KAMER -

18 juni 2001

1o WERKLOOSHEID -RECHT OP UITKERING- WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN- TERUG·
VORDERING VAN RET ONVERSCHULDIGD BETAALDE- RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIE·
NING- RECHT- VERJARING- TERMIJN- AANVANG- MAATSTAF.

2° VERJARING- BURGERLIJKE ZAKEN- 'IERMIJNEN (AARD. DUUR AANVANG. EINDE)- AANVANG- WERKLOOSHEID- RECHT OP UITKERING- WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN- 'IERUGVORDERING VAN RET ONVERSCHULDIGD BETAALDE- RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING- RECHT.

so

TERUGVORDERING VAN HET ONVERSCHULDIGD BETAALDE - WERKLOOSHEID -RECHT OP UITKERING- WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN- RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING- RECHT- VERJARING- TERMIJN- AANVANG- MAATSTAF.

4 o WERKLOOSHEID -RECHT OP UITKERING- WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN- 'IERUGVORDERING VAN RET ONVERSCHULDIGD BETAALDE- RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING- RECHT- VERJARING- TERMIJN- AANVANG- VOORDEEL- CUMULATIE- VERBOD
- VOORDEEL- OPEENVOLGENDE GEDEELTELIJKE BETALINGEN.

1°, 2° en so Bij de vaststelling van de aanvang van de verjaringstermijn van het recht
om de terugbetaling van de onverschuldigd betaalde werkloosheidsuitkeringen te bevelen wordt geen rekening gehouden met de toekenning van het voordeel of de vermeerdering ervan waardoor de betaling van de werkloosheidsuitkeringen onverschuldigd wordt maar met de betaling van dat voordeel of de vermeerdering ervan
(1). (Art. 7, § 1S, derde lid, Besluitwet 28 dec. 1944.)
4° Wanneer het voordeel omwille waarvan de betaalde werkloosheidsuitkeringen on-

verschuldigd worden, in opeenvolgende gedeelten is betaald, kan de Rijksdienst voor
Arbeidsvoorziening de beslissing waarbij de terugbetaling van het onverschuldigd
betaalde bevolen wordt, nemen binnen de verjaringstermijn die ingaat na elk van die
betalingen, tot beloop van het bedrag ervan (2).(Art. 7, § 1S, derde lid, Besluitwet 28
dec. 1944.)
(1) Zie A.

LINDEMANS,

(2) Zie noot 1.

"Ve1jaring in het sociale-zekerheidsrecht", Kluwer, 1994, pp. 256 en 257.
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ARREST

(vertaling)

(A.R. S.00.0100.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 1 maart 2000 gewezen door
het Arbeidshof te Brussel;
Over het middel: schending van artikel 7, § 13, inzonderheid tweede en derde lid,
van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de mi:mtschappelijke zekerheid der arbeiders, waarvan voornoemde § 13 is gewijzigd bij artikel112 van de
programmawet van 30 december 1988,
doordat het arrest, met wijziging van de beslissing van de eerste rechter, beslist dat
de vordering (van verweerder) tot terugbetaling van de werkloosheidsuitkeringen, die
onverschuldigd aan eiser zijn betaald van 1 januari 1986 tot 6 september 1987, niet
verjaard is op de volgende gronden ; "II. Feiten - Bij zijn ondervraging op 17 januari 1994 verklaarde eiser dat het Fonds (voor de schadeloosstelling van ingeval van
sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers) een bedrag van 900.000 BEF (geplafonneerd bedrag) had gestort. De curator had van zijn kant een eerste aanvullend bedrag van 378.285 BEF en daarna nog tweemaal150.000 BEF betaald, daarna
had hij rond Kerstmis 1993 een bedrag van 616.000 BEF betaald; zijnde het saldo van
de beschikbare middelen [zie dossier (van verweerder), p. 20]. In een schrijven van 27
mei 1994 (aan verweerder) bevestigde een van de curatoren dat ze (aan eiser) provisionele dividenden hadden uitgekeerd, die in mindering moesten komen op het bedrag van zijn schuldvordering [die overeenkomt met een vergoeding van dertig maand
loon wegens beeindiging van de arbeidsovereenkomst; zie dossier (van verweerder),
p. 231]. Op 1 juli 1994 besloot (verweerder) (eiser) uit te sluiten van het recht op werkloosheidsuitkeringen van 1 januari 1986 tot en met 6 september 1987 en de onverschuldigd ontvangen uitkeringen terug te vorderen. ( ... )IV. Standpunt van het
(arbeids)hof.- ( ... )B. De verjaring van korte duur.- ( ... ) er dient te worden nagegaan of de bij artikel 7, § 13, van de besluitwet van 28 december 1944 voorgeschreven ve:rjaringstermijn [te dezen van drie jaar, aangezien (eiser) geen bedrog kan worden verweten] - al dan niet - verstreken is; daarover moet het volgende worden
gezegd; de wet van 11 maart 1997, die van kracht is geworden op 30 juni 1985 (B.S.
20 juni 1985), voorzag aileen in een korte ve:rjaringstermijn (van drie ofvijfjaar naargelang er al dan niet bedrog was gepleegd) voor de jegens de betalingsinstellingen aangegane schulden en had dus geen betrekking op (verweerder); de programmawet van
30 december 1988, (die op 1 januari 1989 van kracht is geworden) heeft aileen een bijzondere verjaringstermijn (drie ofvijfjaar) ingevoerd voor de beslissingen (van verweerder) waarbij de terugvordering van het onverschuldigd betaalde bevolen wordt
(en niet voor de beslissingen waarbij de onverschuldigde uitkeringeh werkelijk worden ingevorderd); zo men zich houdt aan artikel 7, § 13, tweede en derde lid, eerste
zin, van de besluitwet van 28 december 1944, naar luid waarvan de in het tweede lid
bepaalde ve:rjaringstermijnen 'ingaan de eerste dag van het kalenderkwartaal dat volgt
op dat waarin de uitbetaling gedaan werd', dan is men wei verplicht aan te nemen dat
de beslissing van 1 juli 1994 waarbij de terugbetaling wordt bevolen van de in 1986
en 1987 betaalde werkloosheidsuitkeringen laattijdig is. Dat was de redenering van
de eerste rechter [en van de arbeidsauditeur (te) Nijvel in zijn schriftelijk advies dat
hij op 9 oktober 1997 ter griffie had neergelegd]; verderop in het derde lid van artikel 7, § 13, van de besluitwet van 28 december 1944 staat evenwel te lezen dat ; 'wanneer de uitbetaalde werkloosheidsuitkeringen onverschuldigd worden omwille van de
toekenning of de vermeerdering van een voordeel dat, geheel of gedeeltelijk, niet samen kan genoten worden met de werkloosheidsuitkeringen, de verjaringstermijn ingaat de eerste dag van het kalenderkwartaal dat volgt op datgene waarin dat voordeel of die vermeerdering werd betaald'; het blijkt evenwel dat (eiser), hoewel hij die
tekst woordelijk weergeeft in zijn conclusie, van oordeel is dat dit te dezen niet terzake doet, aangezien de betaling van het aldaar bedoelde voordeel geschied is eind 1988
[NB : uit een door (eiser) op 8 februari 1988 ondertekend attest blijkt dater reeds een
bedrag van 378.285 BEF is betaald, dus noodzakelijkerwijze voor die datum (zie dossier van verweerder, p. 11, verso)]; volgens (eiser) gaat de verjaringstermijn in op
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1 januari 1989 en verstrijkt hij op 31 december 1991; daaruit volgt dat de uitbetaling van een dividend in 1993 geen recht kan doen herleven dat ten aanzien (van verweerder) volledig verjaard was in 1991; het is niet duidelijk waarom (eiser) in die redenering alleen rekening houdt met de eerste betaling van een provisioneel dividend
(namelijk het dividend van 378.285 BEF dat in 1988 is betaald), terwijl uit zijn verklaringen zelf (verhoor van 17 januari 1994) blijkt dater nag twee andere betalingen van 150.000 BEF zijn geschied (op een niet nader bepaalde datum) alsook een betaling van 616.000 BEF 'rand Kerstmis 1993' (dossier (van verweerder), p. 20, 2e blad);
er moet worden beklemtoond dat artikel 7, § 13, derde lid, tweede zin, van de besluitwet van 28 december 1944 niet alleen spreekt van de betaling van een voordeel dat
niet samen kan worden genoten met de werkloosheidsuitkeringen, maar oak van de
betaling van de vermeerdering van een voordeel; hoewel een eerste provisioneel dividend in 1988 is betaald (378.285 BEF), kan het niet worden betwist dater daarna
nag dividenden zijn uitgekeerd (aan eiser ), waarvan het laatste in december 1993 (het
saldo van de beschikbare middelen); de betaling van het laatste dividend moet worden gelijkgesteld met de betaling van een vermeerdering van een voordeel dat niet samen kan genoten worden met de werkloosheidsuitkeringen in de zin van de bovenaangehaalde bepaling; de te dezen toepasselijke verjaringstermijn van drie jaar is bijgevolg
pas ingegaan op 1 januari 1994, zodat de beslissing (van verweerder) waarbij de terugbetaling wordt bevolen op 1 juli 1994 geenszins verjaard is; de oorspronkelijke
tegenvordering (van verweerder) was derhalve gegrond; het hager beroep is dat
eveneens",

terwijl, zoals hierboven gezegd, artikel 7, § 13, derde lid, van de besluitwet van 28
december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders bepaalt dat
de verjaringstermijn van de rechtsvordering tot terugbetaling van werkloosheidsuitkeringen die onverschuldigd worden omwille van de toekenning of de vermeerdering van een voordeel, dat niet samen kan genoten worden met de werkloosheidsuitkeringen, ingaat de eerste dag van het kalenderkwartaal dat volgt op datgene
"waarin dat voordeel of die vermeerdering werd betaald"; uit artikel 7, § 13, van de
besluitwet van 28 december 1944 duidelijk blijkt dat verweerder de terugbetaling van
onverschuldigd betaalde werkloosheidsuitkeringen moet vorderen, zodra die uitkeringen onverschuldigd worden "omwille van" de toekenning of de vermeerdering van
een voordeel ["de verjaringstermijn gaat in de eerste dag van het kalenderkwartaal
dat volgt op (. .. )"] en dat hij dus met die rechtsvordering niet kan wachten tot de vermeerdering is betaald, behalve in het geval - dat zich te dezen niet voordoet - dat
de werkloosheidsuitkeringen onverschuldigd worden omwille van, en alleen omwille van de toekenning van dat aanvullend bedrag; het arrest te dezen vaststelt dat
eiser in 1988 van de curator "een eerste betaling" (378.285 BEF) heeft ontvangen dat
in mindering komt op een provisioneel dividend van 900.000 BEF; het arrest bovendien niet betwist dat de toekenning van dat dividend niet samen kon worden genaten met werkloosheidsuitkeringen en dat bijgevolg reeds bij de eerste betaling in 1988
van een in mindering te brengen bedrag van 378.285 BEF gebleken is dat de litigieuze werkloosheidsuitkeringen onverschuldigd waren geworden omwille van de toekenning van dat bedrag; zulks w9rdt bevestigd door de opmerking van het arrest waaraan hierboven werd herinnerd, namelijk dat, "zo men zich houdt aan artikel 7, § 13,
tweede en derde lid, eerste zin, van de besluitwet van 28 december 1944, naar luid
waarvan de in het tweede lid bepaalde verjaringstermijnen 'ingaan de eerste dag van
het kalenderkwartaal dat volgt op dat waarin de uitbetaling gedaan werd', men wel
verplicht is aan te nemen dat de beslissing van 1 juli 1994 waarbij de terugbetaling
wordt bevolen van de in 1986 en 1987 betaalde werkloosheidsuitkeringen, laattijdig is", en tevens door de vaststellingen dat "een eerste provisioneel voordeel dat niet
samen kan worden genoten met de werkloosheidsuitkeringen" is betaald in 1988 en
is aangevuld met "latere dividenden ( ... ) waarvan het laatste is gestort in december
1993 (het saldo van de beschikbare middelen)"; het arrest bijgevolg, nu het beslist dat
de verjaringstermijn voor de rechtsvordering tot terugbetaling van de litigieuze werkloosheidsuitkeringen pas is ingegaan op 1 jam.iari 1994, op.grond dat eiser nag in 1993
twee andere betalingen van 150.000 en 616.000 BEF heeft ontvangen ter aanvulling van het in 1988 ontvangen bedrag en dat de verjaringstermijn, volgens het
bovenaangehaalde artikel 7, § 13, ingaat de eerste dag van het kwartaal dat volgt op
dat waarin een voordeel of vermeerdering van een voordeel waardoor de werkloosheidsuitkeringen onverschuldigd waren geworden, is betaald en bijgevolg niet nood-
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zakelijkerwijs begint te lopen vanaf "de betaling van een (eerste) voordeel dat niet samen kan worden genoten met de werkloosheidsuitkeringen, maar ook kan ingaan de
dag waarop dat voordeel is vermeerderd", voormeld artikel 7, § 13 schendt:

Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiser, die werkte voor een op 7
maart 1985 failliet verklaarde vennootschap en die door de curatoren tot 15
december 1985 is tewerkgesteld, op 16 december 1985 voorlopige werkloosheidsuitkeringen ontving en met ingang van 1 januari 1986 een conventioneel brugpensioen genoot; dat hij in de failliete boedel een schuldvordering heeft ingediend die werd aangenomen als vergoeding ten bedrage van
dertig maand loon wegens beeindiging van de arbeidsovereenkomst en die
betrekking had op de periode van 7 maart 1985 tot en met 6 september 1987;
dat hij een op die vergoeding in mindering te brengen bedrag heeft ontvangen, enerzijds, van negenhonderdduizend frank vanwege het Fonds voor schadeloosstelling van in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers, anderzijds, van verschillende, door de curatoren uitbetaalde
dividenden, namelijk 378.285 BEF v66r 8 februari 1988, tweemaal150.000
BEF op niet nader bepaalde data en 616.000 BEF "rand Kerstmis 1993"; dat
de door eiser van 16 tot en met 31 december 1985 ontvangen werkloosheidsuitkeringen op 14 december 1988 door verweerder zijn teruggevorderd na de
betaling van het eerste van die dividenden, en dat de betwiste administratieve beslissing van 1 juli 1994 eiser voor de periode van 1 januari 1986 tot
en met 6 september 1987 uitsluit van werkloosheidsuitkeringen en de terugbetaling beveelt van de door hem gedurende die periode ontvangen uitkeringen die 541.658 BEF bedragen;
Overwegende dat het arrest aileen wordt bekritiseerd in zoverre het dealdus bevolen terugbetaling niet verjaard verklaart;
Overwegende dat het arrest, zonder dienaangaande te worden bekritiseerd, beslist dat het recht van verweerder om de terugbetaling te vorderen van de onverschuldigd betaalde werkloosheidsuitkeringen te dezen overeenkomstig artikel 7, § 13, tweede lid, van de besluitwet van 28 december
1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, verjaart na
drie jaar;
Overwegende dat, krachtens artikel 7, § 13, derde lid, tweede zin, van die
besluitwet, wanneer de uitbetaalde werkloosheidsuitkeringen onverschuldigd worden omwille van de toekenning of de vermeerdering van een voordeel dat, geheel of gedeeltelijk, niet samen kan genoten worden met de werkloosheidsuitkeringen, de ve:rjaringstermijn voor het recht om de terugbetaling
ervan te bevelen ingaat de eerste dag van het kwartaal dat volgt op dat
waarin dat voordeel of die vermeerdering werd uitbetaald;
Dat voornoemde bepaling de verjaringstermijn niet doet ingaan op de dag
van de toekenning of de vermeerdering van het voordeel waardoor de werkloosheidsuitkeringen onverschuldigd worden, maar wel op de dag van de betaling van dat voordeel of van de vermeerdering ervan;
Dat bijgevolg, wanneer een dergelijk voordeel gespreid in de tijd is betaald, het bovenaangehaalde artikel 7, § 13, derde lid, tweede zin, niet uitsluit dat de beslissing waarbij verweerder de terugbetaling van het onverschuldigd betaalde beveelt binnen de ve:rjaringstermijn valt die ingaat na elk
van die betalingen en tot beloop van het bedrag ervan;
Overwegende dat het arrest met de enkele vaststellingen waaruit blijkt dat
aan eiser "rand Kerstmis 1993" een bedrag van 616.000 BEF is betaald als
voordeel dat hij niet samen kon genieten met de door hem ontvangen werkloosheidsuitkeringen, de beslissing dat het recht van verweerder om de terugbetaling van het onverschuldigd betaalde bedrag te bevelen tot beloop van
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541.658 BEF niet ve:rjaard was op het ogenblik dat hij de administratieve beslissing nam op 1 juli 1994, genoegzaam naar recht verantwoordt;
Overwegende voor het overige dat de overwegingen van het arrest waarin
dat bedrag van 616.000 BEF een vermeerdering van het litigieuze voordeel genoemd wordt, derhalve geen weerslag hebben op de wettigheid van
die beslissing en derhalve ten overvloede gegeven zijn;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; gelet op artikel 1017, tweede lid,
van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt verweerder in de kosten.
18 juni 2001 - 3e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter- Verslaggever : de h. Storck- Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. De Bruyn en Simont.

Nr. 376
2e KAMER - 19 juni 2001
1o CASSATIE- VERNIETIGING. OMVANG- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- BEKLAAGDE
EN VERDACHTE - VEROORDELING- GELDBOETE - OPDECIEMEN - ONWETTIGE VERHOGING- VERNIETIGING ZONDER VERWIJZING.

2° STRAF- GELDBOETE EN OPDECIEMEN -

ONWETTIGE VERHOGING- VERNIETIGING ZON-

DER VERWIJZING.

1o en 2° Het Hof vernietigt zonder verwijzing de beslissing van de strafrechter waar-

bij de geldboete onwettig wordt verhoogd met 1990 deciemen in zoverre die geldboete wordt verhoogd met meer dan 990 deciemen (1). (Art. 1 wet 5 maart 1952.)
(L .. T.V... )
ARREST

(A.R. P.99.1715.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 oktober 1999 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het ambtshalve aangevoerde middel :
schending van artikel 1 van de wet van 5 maart 1952 betre:ffende de opdeciemen op
de strafrechtelijke geldboeten, als gewijzigd bij artikel1, 2°, van de wet van 24 december 1993 :

Overwegende dat de wetsbepaling waarbij de geldboeten met 1.990 deciemen worden verhoogd, in werking is getreden op 1 januari 1995;
(1) Art. 1, wet 5 rnaart 1952 betreffende de opdeciernen op de strafrechtelijke geldboeten, als
gewijzigd bij art. 1, 2°, wet 24 dec. 1993.
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Dat de bij wet bepaalde verhoging niet toepasselijk is op de geldboeten die
zijn uitgesproken wegens v66r de inwerkingtreding van die wet gepleegde misdrijven;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat het ten laste van eiser bewezen verklaarde misdrijfis gepleegd op 18 december 1993 en de geldboete met
1.990 deciemen verhoogt;
Dat het arrest aldus de in het middel aangegeven wetsbepalingen schendt;
En overwegende dat, voor het overige, de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, vemietigt het bestreden arrest, in zoverre het de ten laste
van eiser uitgesproken geldboete verhoogt met meer dan 990 deciemen; verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vemietigde arrest; veroordeelt eiser in drie vierden van de kosten; laat de overige kosten ten laste van
de Staat; zegt dat er geen grand is tot verwijzing.
19 juni 2001- 2e kamer- Voorzitter: de h. Farrier, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Van hoogenbemt - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef,
advocaat-generaal- Advocaat: mr. A. Borgers, Hasselt.
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2e KAMER- 19 juni 2001
1° RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)- "NON BIS IN IDEM"- STRAFZAKEN- VERVOLGINGEN- IN BELGIE -IN RET BUITENLAND - GELDIGHEID.

2° RECHTERLIJK GEWIJSDE- GEZAG VAN GEWIJSDE- STRAFZAKEN- VERVOLGINGEN- IN BELGIE -IN HET BUITENLAND - GEVOLG.

So STRAFVORDERING- VERVOLGINGEN- IN BELGIE- IN HET BUITENLAND- GELDIGHEID.

so Onverminderd de eventuele toepassing van art. 13 V.T.Sv. ofvan afwijkende internationale verdragsrechtelijke bepalingen, verbiedt niets de veruolging in
Belgie voor een feit waarvoor de beklaagde reeds in een vreemd land is vervolgd, zodat de strafrechter niet verplicht is zijn uitspraak op te schorten tot na een uitspraak in het vreemde land (1). (Art. 1S V.T.Sv.; art. 54 Overeenkomst 19 juni 1990
Akkoord van Schengen.)

1°,2° en

(1) Zie Cass., 23 mei 2000, A.R. P.00.0377.N, nr. 315.
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T. O.C.M.W. TEMSE E.A.)
ARREST

(A.R. P.Ol.0362.N)

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 6 februari 2001 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
Gelet op de memorie die aan dit arrest is gehecht en daarvan deel uitmaakt;
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing waarbij eiser tot
straf wordt veroordeeld :
Over een grief met betrekking tot de overschrijding van de redelijke
termijn:
Overwegende dat de rechter onaantastbaar in feite oordeelt welk gevolg
moet verbonden worden aan het overschrijden van de redelijke termijn;
Overwegende dat geen wettelijke bepaling zegt dat de rechter in zulk geval geen straf meer mag opleggen;
Dat de grief faalt naar recht;
Over de grieven met betrekking tot de geldigheid van de vervolging in
Belgie:
Overwegende dat, onverminderd de eventuele toepassing van artikel 13
Voorafgaande Titel Wetboek van Stra:fvordering of van afwijkende internationale verdragsrechtelijke bepalingen, niets de vervolging in Belgie verbiedt voor een feit waarvoor de beklaagde reeds in een vreemd land is vervolgd, zodat de strafrechter niet verplicht is zijn uitspraak op te schorten tot
na een uitspraak in het vreemde land;
Dat het middel faalt naar recht;
Over de grieven met betrekking tot de verjaring van de stra:fvordering:
Overwegende dat de grieven, in zoverre zij de noodzaak of het nut van een
nieuwe wettelijke regeling inzake de verjaringstermijn van bepaalde misdrijven in vraag stellen, niet gericht zijn tegen het bestreden arrest;
Dat de grieven in zoverre niet ontvankelijk zijn;
Overwegende voor het overige dat, luidens artikel 14 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Stra:fvordering, in alle gevallen in het
hoofdstuk II - Stra:fvordering we gens misdaden of wanbedrijven buiten het
grondgebied van het Rijk gepleegd, de verdachte vervolgd en gevonnist wordt
volgens de bepalingen van de Belgische wetten;
Dat de grieven in zoverre falen naar recht;
Overwegende dat in zoverre een griefbetrekking heeft op de datums van
de telastgelegde feiten, deze het Hof zou verplichten tot een onderzoek van
feiten waarvoor het niet bevoegd is;
Dat deze grief niet ontvankelijk is;
Over een grief met betrekking tot de rechtsgeldigheid van de bewijslevering:
Overwegende dat de grief niet aangeeft waarom de erin bedoelde videofilm geen bewijswaarde zou hebben;
Dat de grief onduidelijk, mitsdien niet ontvankelijk is;
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En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing waarbij de onmiddellijke aanhouding van eiser wordt bevolen :
Overwegende dat de beslissing waarbij eiser tot straf wordt veroordeeld
ingevolge de verwerping van de ertegen gerichte voorziening kracht van gewijsde heeft;
Dat de voorziening in zoverre ze gericht is tegen de beslissing waarbij de
onmiddellijke aanhouding wordt bevolen geen bestaansreden meer heeft;
C. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de burgerlijke rechtsvorderingen tegen eiser van :
1. het O.C.M.W. te Temse :
Overwegende dat deze beslissing geen eindbeslissing is;
Dat de voorziening in zoverre niet ontvankelijk is;
2. de overige burgerlijke partijen :
Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
19 juni 2001- ze kamer- Voorzitter: de h. Farrier, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Frere - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. R. De Ryck, Dendermonde.

Nr. 378

ze KAMER- 19 juni 2001
1o MILITAIR- STRAFVORDERING- RECHTERLIJKE COMMISSIE - ONDERZOEK- GEVOLG.

2° STRAFVORDERING- MILITAIRE STRAFVORDERING- RECHTERLIJKE COMMISSIE- ONDERZOEK- GEVOLG.

3° MILITAIR- STRAFVORDERING- RIJKSWACHT- ONDERZOEK- OVERDRACHT DOOR KRIJGSAUDITEUR AAN PROCUREUR DES KONINGS - GEVOLG- REGELING DER RECHTSPLEGING.

4 ° STRAFVORDERING- RIJKSWACHT- ONDERZOEK- OVERDRACHT DOOR KRIJGSAUDITEUR AAN PROCUREUR DES KONINGS - GEVOLG- REGELING VAN DE RECHTSPLEGING.

5° MILITAIR- MILITAIRE STRAFVORDERING- KRIJGSAUDITEUR- HUISZOEKING EN INBESLAGNEMING- BEVOEGDHEID.

6° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN -

MILITAIRE STRAFVORDERING - KRIJGSAUDITEUR
- HUISZOEKING EN INBESLAGNEMING- BEVOEGDHEID.

7o BEROEPSGEHEIM- RIJKSWACHT- COMMISSIE TOT REGELING VAN BETREKKINGEN TUBSEN OVERHEID EN VAKBONDEN- BRIEFWISSELING EN STUKKEN- OMVANG VAN RET BEROEPSGEHEIM.
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1 o en 2° Het onderzoek door een rechterlijke commissie zoals bepaald door het Wet-

hoek van Militaire Strafvordering stelt de strafvordering niet in werking, zelfs niet
wanneer deze commissie onderzoekshandelingen heeft verricht die in het gewone strafrecht tot de bevoegdheid van de onderzoeksrechter behoren (1). (Artt. 35 tot 43 Wetboek van Militaire Strafvordering.)
3° en 4° Geen wetsbepaling schrijft voor dat ingevolge de wet van 24juli 1992 de mad-

hamer de procedure dient te regelen van de onderzoeken die betrekking hebben op rijkswachters en die door de krijgsauditeur zijn overgedragen aan de procureur des Konings (2). (Art. 28 wet 24 juli 1992 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende
de rechtstoestanden van het personeel van het actief kader van de rijkswacht.)
5° en 6° Aan de bevoegdheid van de krijgsauditeur om huiszoeking en inbeslag-

neming te verrichten bij de aan de militaire rechtscolleges onderhorige personen
wordt geen afbreuk gedaan doordat deze personen samenwonen met personen die daaraan niet onderhorig zijn (3). (Art. 44, derde lid, Wetboek Militaire Strafvordering.)
7o De leden van de commissie ingesteld door de wet van 11 juli 1978 en de personen
die hen eventueel terzijde staan zijn tot beroepsgeheim verplicht omtrent de inhoud van de zowel door de syndicale organisaties als door de rijkswachtoverheden
verstrekte inlichtingen vermeld in art. 11, § 1, derde en vierde lid van voornoemde
(1) In deze zaak diende het Hof zich uit te spreken over bepaalde strafProcedurele aspecten van
de zogeheten demilitarisering van de Rijkswacht ingevolge de wet van 24 juli 1992 tot wijziging
van sommige bepalingen betreffende de rechtstoestanden van het personeel van het actief kader van de rijkswacht (B.S., 31 juli 1992).
De eisers, rijkswachters, voerden in een middel een schending aan van de artikelen 47 en 127
tot 133 Sv., nude procm·em· des Konings hen, met aanneming van verzachtende omstandigheden, rechtstreeks had gedagvaard voor de correctionele rechtbank. Volgens de eisers was die rechtstreekse dagvaarding onmogelijk. Het opsporingsonderzoek was ten dezen deels gevoerd v66r 1
juli 1994, dag van inwerkingtreding van de wet van 24 juli 1992. V66r die inwerkingtreding waren personeelsleden van de rijkswacht onderworpen aan de wet van 15 juni 1899 houdende eerste en tweede titel van het wetboek van strafrechtspleging voor het leger. Blijkens artikelen 35
tot en met 44 van dat wetboek heeft de krijgsauditeur de bevoegdheden die de procureur des Konings naar gemeen strafprocesrecht heeft. De rechterlijke commissie is, onder het voorzitterschap van de krijgsauditeur, belast met het geschreven onderzoek. De krijgsauditeur oefent wat
dat betreft de jurisdictionele functie uit van een onderzoeksrechter (Cass., 22 juni 1982, A. C. 198182, 1322).
Tijdens het onderzoek in deze zaak zijn verscheidene onderzoeksdaden gesteld op last van de
rechterlijke commissie. Volgens de eisers was er aldus een gerechtelijk onderzoek ingesteld toen
de zaak, in toepassing van de wet van 24 juli 1992, werd overgezonden naar de procureur des Konings. Wegens het bestaan van een gerechtelijk onderzoek zou deze laatste niet meer tot rechtstreekse dagvaarding hebben kunnen overgaan.
Het Hof besliste dat eisers uitganspunt onjuist is.
Naar gemeen strafProcesrecht is weliswaar een rechtstreekse dagvaarding onmogelijk en moet
de raadkamer de rechtspleging regelen als er een onderzoeksrechter is aangesteld. Dat is in deze
zaak niet gebeurd omdat het feit dat de krijgsauditeur de jurisdictionele functie van onderzoeksrechter uitoefent, niet betekent dat hij een onderzoeksrechter is. De krijgsauditeur zou trouwens voor de raadkamer geen verslag kunnen uitbrengen.
Evenmin verplicht de wet van 24 juli 1992 de procm·eur des Konings om voor de raadkamer de
regeling van de rechtspleging te verzoeken in onderzoeken die zijn overgezonden door de krijgsauditoraten en die betrekking hebben op rijkswachters.
Aan eisers wordt daarmee geen rechtswaarborg ontnomen die zij wel hadden v66r de inwerkingtreding van de wet van 24 juli 1992. Oak na de tussenkomst van de rechterlijke commissie
kan de krijgsauditeur namelijk nag tot rechtstreekse dagvaarding voor de krijgsraad overgaan (J.
VERNIERS, Inleiding tot het militair strafrecht en strafprocesrecht, Antwerpen, Maklu, 1992, E. 120).
De rechterlijke commissie heeft niet de bevoegdheden van de raadkamer (Cass., 20 februari 1922,
Pas. 1922, I, 167).
M.D.S.
(2) Zie noot 1.
(3) Zie Cass., 30 sept. 1992, A.R. 248, nr. 638.
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wet; dat beroepsgeheim omvat niet gelijk welke briefwisseling en stukken. (Art. 11,
§ 1, derde, vierde en vijfde lid, wet 11 juli 1978 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van het rijkswachtpersoneel van het operationeel korps.)
(N .... ENA ... )

ARREST

(A.R. P.Ol.0396.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 8 februari 2001 op verwijzing gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen;
Gelet op het arrest van het Hof van 27 juni 2000;
Op de beide voorzieningen :
Gelet op de memories die aan dit arrest zijn gehecht en daarvan deel uitmaken;
Overwegende dat de memories gelijkaardige middelen aanvoeren;
Over het eerste middel :
Overwegende dat het onderzoek door een rechterlijke commissie, zoals bepaald door de artikelen 35 tot 43 Wetboek van Militaire Strafvordering, de
strafvordering niet in werking stelt, zelfs niet wanneer deze commissie
onderzoekshandelingen heeft verricht die in het gewone strafrecht tot de bevoegdheid van de onderzoeksrechter behoren;
Overwegende dat geen wetsbepaling voorschrijft dat ingevolge artikel 28
van de wet van 24 juli 1992 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de rechtstoestanden van het personeel van het actief kader van de rijkswacht, de raadkamer de procedure dient te regelen van de onderzoeken die
betrekking hebben op rijkswachters en die door de krijgsauditeur zijn overgedragen aan de procureur de~ Konings;
·
Dat het middel faalt naar recht;
Over het tweede middel :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest zijn oordeel betreffende de regelmatigheid van
de huiszoeking bij de V.Z.W. en bij de militairen/rijkswachters niet laat steunen op enige daartoe gegeven toestemming, zodat het onderdeel in zoverre het aanvoert dat de secretaris van de V.Z.W. of de echtgenoten van de
militairen/rijkswachters geen toestemming tot huiszoeking konden geven, bij
gebrek aan belang niet ontvankelijk is;
Overwegende dat artikel 44, derde lid, Wetboek van Militaire Strafvordering bepaalt dat de huiszoekingen, in geval van ontdekking op heterdaad ofbij de aan de militaire rechtscolleges onderhorige personen, door de
krijgsauditeur worden gedaan en dat zij in de andere gevallen door een onderzoeksrechter worden gedaan;
Overwegende dat aan de bevoegdheid van de krijgsauditeur om huiszoeking en inbeslagneming te verrichten bij de aan de militaire rechtscolleges onderhorige personen, geen afbreuk wordt gedaan doordat deze personen samenwonen met personen die daaraan niet onderhorig zijn;
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Dat het onderdeel in zoverre faalt naar recht;
Overwegende dat het onderdeel voor het overige opkomt tegen de beoordeling van de feiten door de rechter of een onderzoek van feiten vergt, waarvoor het Hof niet bevoegd is;
Dat het onderdeel in zoverre niet ontvankelijk is;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest oordeelt: "dat de documenten (overhandigd
door kapitein M., secretaris van de commissie ingesteld door de wet van 11
juli 1978 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van het rijkswachtpersoneel van het operationeel korps) in beslag
mochten worden genomen omdat het bewijselementen waren die niet voortvloeiden uit persoonlijke betrekkingen tussen de drager van het beroepsgeheim en de verdachten, maar wel uit de wettelijk geregelde betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van het rijkswachtpersoneel van het
actief kader";
Overwegende dat artikel 11, § 1, vijfde lid, van de wet van 11 juli 1978, de
leden van de commissie, bedoeld in het eerste lid, en de personen die hen
eventueel terzijde staan, tot beroepsgeheim verplicht omtrent de inhoud van
de zowel door de syndicale organisaties als door de rijkswachtoverheden verstrekte inlichtingen vermeld in het derde en vierde lid; dat dit beroepsgeheim oak de briefwisseling of de ter zake opgestelde stukken omvat;
Overwegende dat het vermelde beroepsgeheim evenwel enkel betrekking heeft op de in de wetsbepaling omschreven inlichtingen; dat het onderdeel in zoverre het aanvoert dat het beroepsgeheim gelijk welke briefwisseling en stukken omvat, faalt naar recht;
Overwegende dat, voor het overige, het onderdeel dat aanvoert dat documenten werden in beslag genomen die voortvloeiden uit persoonlijke betrekkingen tussen de drager van het beroepsgeheim en de verdachten, opkomt tegen de beoordeling van de feiten door de rechter en derhalve niet
ontvankelijk is;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel dat geheel opkomt tegen de beoordeling
van de feiten door de rechter of een onderzoek van feiten vergt waarvoor het
Hof niet bevoegd is, niet ontvankelijk is;
Over het derde middel :
Overwegende dat de omstandigheid dat de appelrechters de zaak anders beoordelen dan de beklaagde hen voorhield, geen miskenning van het
recht op een eerlijk proces of van het recht van verdediging oplevert;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het vierde middel :
Overwegende dat het arrest bij de straftoemeting niet oordeelt dat de redelijke termijn werd overschreden;
Overwegende dat het middel dat berust op een onjuiste lezing van het arrest, feitelijke grondslag mist;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissingen overeenkomstig de wet zijn gewezen;

Nr. 379

HOF VAN CASSATIE

1231

Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt de eisers in de kosten van hun voorziening.
19 juni 2001 - 28 kamer - Voorzitter : de h. Farrier, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Huybrechts - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaatgeneraal-Advocaat: mr. H. Steppe-Dubois, Brussel.

Nr. 379
2 8 KAMER - 19 juni 2001
1 o VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING- VOORLOPIGE AANHOUDING- IN
KENNIS STELLEN VAN COMMISSIE VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING- TIJDSTIP.

2° VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING- COMMISSIE VOOR DE VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING- BESLISSING OMTRENT HERROEPING, SCHORSING OF HERZIENING- VOORLOPIGE AANHOUDING- TERMIJN.

1 o De verplichting om de bevoegde commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstel-

ling onmiddellijk in kennis te stellen van de voorlopige aanhouding van de veroordeelde betreft de uitgevoerde bevolen voorlopige aanhouding en niet de bevolen maar
nag niet uitgevoerde voorlopige aanhouding (1). (Art. 11 Wet Voorwaardelijke Invrijheidstelling 5 maart 1998.)
2° Wanneer een veroordeelde die voorwaardelijk uri} is, voorlopig wordt aangehouden moet de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling binnen de maand
na de uitgevoerde bevolen voorlopige aanhouding een beslissing tot al dan niet herroeping, schorsing of herziening nemen (2). (Art. 13 Wet Comissies Voorwaardelijke lnvrijheidstelling 18 maart 1998.)
(Z ... )

ARREST

(A.R. P.Ol.0602.N)

HET HOF;- Gelet op de bestreden beslissing, op 6 april2001 gewezen
door de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling van het rechtsgebied van het Hof van Beroep te Gent;
Gelet op de memorie die aan dit arrest is gehecht en daarvan deel uitmaakt;
Over het middel :
Overwegende dat artikel10, § 3, Wet Voorwaardelijke Invrijheidstelling
van 5 maart 1998 dat de procedure inzake de herroeping, de schorsing of de
herziening van de voorwaardelijke invrijheidstelling betreft, niets uitstaande heeft met de regeling van de voorlopige aanhouding van de voorwaardelijk in vrijheid gestelde veroordeelde, bepaald in artikel 11 van die wet;
(1) Zie Cass., 25 jan. 2000, A.R. P.99.1685.N, nr. 65.
(2) Zie noot 1.
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Overwegende dat artikel 11 Wet Voorwaardelijke Invrijheidstelling van 5
maart 1998 bepaalt : "In de gevallen waarin overeenkomstig artikel 10 van
de wet van 18 maart 1998 tot instelling van de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling herroeping mogelijk is, kan de voorlopige aanhouding van de veroordeelde worden bevolen door de procureur des Konings bij de rechtbank in het rechtsgebied waar hij zich bevindt of, indien
het om een militair in actieve dienst gaat, door de krijgsauditeur, onder de
verplichting om de bevoegde commissie daarvan onmiddellijk in kennis te stellen";
Dat uit de bewoordingen van deze bepaling blijkt dat de verplichting om
de bevoegde commissie onmiddellijk in kennis te stellen, de uitgevoerde bevolen voorlopige aanhouding betreft en niet de bevolen maar nog nietuitgevoerde voorlopige aanhouding;
Overwegende dat artikel 13 Wet Commissies Voorwaardelijke Invrijheidstelling van 18 maart 1998 stelt dat in geval van bevel tot voorlopige aanhouding de commissie binnen de maand na het bevel een beslissing total dan niet herroeping, schorsing ofherziening neemt; dat de laatste
zinsnede van artikel 13 bepaalt : "Indien binnen die termijn geen beslissing is genomen, wordt de veroordeelde opnieuw in vrijheid gesteld onder dezelfde voorwaarden als voorheen"; dat hieruit blijkt dat met bevel
tot voorlopige aanhouding de uitgevoerde bevolen voorlopige aanhouding wordt bedoeld en niet de enkel bevolen maar nog niet-uitgevoerde voorlopige aanhouding;
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.
19 juni 2001- 2e kamer- Voorzitter: de h. , Forrier, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Huybrechts - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. H. Porters, Hasselt.

Nr. 380
2e KAMER- 19 juni 2001

1 o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE

MENS- ARTIKEL 5 - ARTIKEL 5.3 - VOORLOPIGE HECHTENIS- REDELIJKE TERMIJN- BEOORDELING DOOR DE RECHTER.

2° VOORLOPIGE HECHTENIS- HANDHAVINGLING DOOR DE RECHTER.

REDELIJKE TERMIJN- BEOORDE-
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1 o en 2° De rechter die oordeelt dat de voorwaarden voor de handhaving van een voorlopige hechtenis vervuld zijn, mag de redelijke termijn van de voorlopige hechtenis
beoordelen rekening houdend met alle feitelijke omstandigheden van de zaak (1). (Art.
5.3 E.V.R.M.)

(E ... )

ARREST

(A.R. P.Ol.0884.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 7 juni 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 middel :
Overwegende dat het arrest het oordeel over de redelijke termijn van eisers voorlopige hechtenis niet steunt op de redenen die het geeft om de handhaving daarvan te verantwoorden;
Dat het middel in zoverre feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat artikel 5, lid 3, E.V.R.M. onder meer aan de gearresteerde het recht verleent om binnen een redelijke termijn berecht te worden of hangende het proces in vrijheid te worden gesteld;
Overwegende dat de rechter die oordeelt dat de voorwaarden voor de handhaving van een voorlopige hechtenis vervuld zijn, de redelijke termijn van
de voorlopige hechtenis mag beoordelen rekening houdend met alle feitelijke omstandigheden van de zaak;
Overwegende dat de appelrechters met verwijzing naar onderzoeksdaden, zoals onder andere een psychiatrische expertise, die omwille van de
aard van de feiten en eisers zeer gevaarlijke en criminele ingesteldheid dienen uitgevoerd te worden en die enige tijd in beslag nemen, wettig hebben
kunnen beslissen dat de duur van eisers voorlopige hechtenis de redelijke termijn niet overschreed;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantii:He of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt e1ser m de
kosten.
19 juni 2001 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Van hoogenbemt - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. E. Bertels, Mechelen.

(1) Zie Cass., 16 feb. 2000, A.R. P.00.0226.F, nr. 130.
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Nr. 381
2 8 KAMER- 20 juni 2001

1 o CASSATIE- ALGEMEEN.

OPDRACRT EN BESTAANSREDEN VAN RET ROF. AARD VAN RET
CASSATIEGEDING- OPDRACRT VAN RET ROF- STRAFZAKEN- BESTREDEN BESLISSING GEGROND OP EEN VOOR KRITIEK VATBARE GROND- BEVOEGDHEID VAN HET HOF OM RET
BESCRIKKENDE GEDEELTE DOOR EEN ANDERE RECRTSGROND TE VERANTWOORDEN.

2° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN- BELANG- BESTREDEN BESLISSING GEGROND OP EEN VOOR KRITIEK VATBARE GROND- BEVOEGDREID VAN HET HOF OM RET
BESCRIKKENDE GEDEELTE DOOR EEN ANDERE RECRTSGROND TE VERANTWOORDEN.

1o Wanneer de bestreden beslissing haar beschikkende gedeelte op een voor kritiek vatbare reden laat steunen, kan het Hof een rechtsgrond in de plaats stellen, waardoor het beschikkende gedeelte wettelijk wordt verantwoord (1).

2° Wanneer het Hof een rechtsgrond in de plaats stelt die het beschikkende gedeelte van
de bestreden beslissing naar recht verantwoordt, is het middel, al was het gegrond, niet ontvankelijk bij gebrek aan belang (2).
(B ... E.A. T. D... E.A.; N.M.B.S. T. D... E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.00.1309.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 5 juni 2000 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Charleroi;
II. Op de voorziening van de N.M.B.S., burgerlijke partij;
A In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de door de
verweerders D. en de naamloze vennootschap F. tegen haar ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen :
Overwegende dat eiseres zonder berusting afstand doet van haar voorziening, in zoverre zij gericht is tegen de beslissing op de door de naamloze vennootschap F. tegen verweerster ingestelde burgerlijke rechtsvordering, op grond dat die beslissing geen eindbeslissing is in de zin van artikel
416 van het Wetboek van Strafvordering;
Overwegende dat het bestreden vonnis de correctionele rechtbank onbevoegd verklaart om kennis te nemen van de burgerlijke rechtsvordering die
eiseres onder meer tegen verweerster heeft ingesteld en haar in de mogelijke kosten van beide instanties laat;
Overwegende dat dergelijke beslissing een eindbeslissing is in de zin van
artikel 416 van het Wetboek van Strafvordering en dat de afstand bijgevolg is aangetast door dwaling;

(1) Cass., 5 mei 1993, A.R. P93.0497.F, nr. 221; A. DECROlls, La substitution de motifs par la Cour
de cassation, Ann. D1:, 1998, blz. 426 e.v.
(2) Zie noot 1.
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Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het vonnis, om te beslissen dat de correctionele rechtbank niet bevoegd is om uitspraak te doen over de burgerlijke rechtsvordering die door eiseres tegen verweerster, W.A.M.-verzekeraar van verweerder, is ingesteld op grand van artikel 29 his van de wet van 21 november 1989
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, vermeldt dat "wat de vordering van (eiseres) betreft, erop moet worden gewezen dat, zoals (verweerster) terecht betoogt, deze niet tegen laatstgenoemde kan worden gericht op grand van de wet betreffende de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid ten gunste van de zwakke weggebruikers; (. .. ) dat de rechten van (eiseres), ook al beschikt zij over een subrogatoire titel, te dezen dus niet uitgebreider zijn dan die waarop zij krachtens het gemeen recht aanspraak kan maken, zodat de rechtbank niet bevoegd
is om kennis te nemen van haar vordering, in zoverre die tegen (verweerster)
gericht is";
Dat het bestreden vonnis zijn beslissing op die grand niet naar recht verantwoordt, aangezien de gesubrogeerde partij de rechten die door die wetsbepaling aan die getroffene worden toegekend, in zijn plaats kan uitoefenen tegen de verzekeraar van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van een
voertuig dat betrokken is geraakt bij een ongeval dat lichamelijke letsels heeft
veroorzaakt, en dat de rechten van die gesubrogeerde partij door die bepaling niet beperkt .worden tot die rechten waarop de getroffene "volgens
het gemeen recht" tegen de aansprakelijke schadeveroorzaker aanspraak kan
maken;
Overwegende dat het Hof de in het middel bekritiseerde gronden, waarop
de bestreden beslissing steunt, kan vervangen door een rechtsgrond die het
beschikkende gedeelte verantwoordt;
Overwegende ·dat de strafrechter krachtens de artikelen 3 en 4 van de wet
van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel slechts schadevergoeding aan de burgerlijke partij kan toekennen, voor zover de door die partij
ingestelde rechtsvordering strekt tot hers tel van de door een misdrijf veroorzaakte schade;
Overwegende dat de bij het voormelde artikel 29bis ingerichte vergoedingsverplichting bestaat wanneer niet kan worden bewezen dat de verzekerde op
enigerlei wijze aansprakelijk is, en niet gegrond is op een overtreding die hij
zou hebben begaan;
Dat, bijgevolg, de rechtsvordering die op de vermelde verplichting is gegrond, niet onder de bevoegdheid valt van die rechter, die alleen volgens de
gemeenrechtelijke aansprakelijkheidsregels jegens de verzekeraar van de beklaagde uitspraak vermag te doen;
Dat het middel, ook al is het gegrond, niet kan leiden tot vernietiging en
bijgevolg niet ontvankelijk is bij gemis aan belang;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen P., handelend qualitate qua:
Overwegende dat er, wegens de hierna uit te spreken vernietiging van de
voorziening, geen grand bestaat om recht te doen op de vordering tot bindendverklaring van het arrest;
Om die redenen, verleent akte van de afstand van de voorziening van de
naamloze vennootschap C., in zoverre zij gericht is tegen de beslissingen die,
op de burgerlijke rechtsvorderingen die tegen haar zijn ingesteld door D., de
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naamloze vennootschap F., P., handelend qualitate qua, de Ziekenkas van de
N.M.B.S., en de N.M.B.S., uitspraak doen over de omvang van de schade; verwerpt de voorzieningen voor het overige, alsook de vordering tot bindendverklaring van het arrest; veroordeelt elke eiser in de kosten van zijn voorziening.
20 juni 2001 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Batsele - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Gerard, De Bruyn en De Gryse.

Nr. 382
2e

KAMER -

20 juni 2001

VERZEKERING- LANDVERZEKERING- KWITANTIE TER AFREKENING- DRAAGWIJDTE.

Een kwitantie voor een gedeeltelijke of finale afrekening regelt de respectieve rechten
en verplichtingen van de verzekerde en zijn verzekeraar; zij houdt geen verband met
de voor het ongeval aansprakelijke derde en impliceert niet dat de benadeelde afziet van zijn rechten in het voordeel van die derde. (Art. 84 wet 25 juni 1982.)
(B ... T.M ... )

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.Ol.0114.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 18 december 2000 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Dinant;
Over het middel : schending van de artikelen 84 van de wet van 25 juni 1992 op de
landverzekeringsovereenkomst, 1134, 1165, 1319, 1320, 1322, 1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek alsook miskenning van het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk afstand van recht strikt moet worden uitgelegd, niet kan worden vermoed en niet
kan worden afgeleid uit feiten of gegevens die voor geen enkele andere uitlegging vatbaar zijn,
doordat het bestreden vonnis, na de hogere beroepen ontvankelijk te hebben verklaard en het beroepen vonnis te hebben bevestigd, voor zover het aileen de heer M.
voor het ongeval en voor de schadelijke gevolgen ervan aansprakelijk verklaart, dat
vonnis wijzigt en de heer M. veroordeelt om aan eiser een bedrag van 521.000 BEF,
verhoogd met de interesten, te betalen, de overige klachten van de burgerlijke partijen afwijst en eiser in de appelkosten veroordeelt, op grond: "dat, wat de burgerlijke belangen betreft, (eiser) in zijn incidenteel beroep opkomt tegen de benadering
van de eerste rechter, die een onderscheid maakt tussen, enerzijds, de gebruiks- en
mutatiederving die de trekker van het gespan heeft getroffen en anderzijds de afwezigheid van derving van de aanhangwagen, omdat de vergoeding van die derving forfaitair bepaald is; ( ... ) dat de beklaagde M. overigens die zelfde klacht (van eiser) betwist door kritiek te oefenen op de duur van de in aanmerking genomen periodes van
gebruiksderving en de dagvergoeding voor de derving van de trekker; dat bewezen is
dat de verzekeringsmaatschappij (van eiser), de n.v. Zurich Universal, de conclusies

Nr. 382

HOF VAN CASSATIE

1237

van het expertisebureau, de n.v. C.E.A.C., bekrachtigd heeft; dat (eiser) dat verslag
heeft goedgekeurd door het op 31.03.1999 te ondertekenen en de vermelding 'gelezen en goedgekeurd' aan te brengen onderaan de brief van 22.03.1999 van de verzekeringsmaatschappij, die 'voorstel tot schikking' was getiteld; dat voormeld document op zijn minst bevestigt dat (eiser) op 31.03.1999 de conclusies heeft goedgekeurd
van het deskundigenverslag, waarin een mutatietijd van zes dagen is voorzien; dat,
aldus, de wacht- en mutatietijd samen betrekking hebben op een periode vanaf de datum van het ongeval (31.12.1998) tot de datum van 7 april1999, d.i. een periode van
98 dagen; dat de dagvergoeding voor de derving van de trekker moet worden vastgelegd op een bedrag van 4.500 frank; dat de schade ten gevolge van de derving van
de trekker 4.500 frank 5 x 98 dagen = 441.000 frank bedraagt" (vonnis, biz. 4, met nummer "vervolg 4"),

terwijl artikel 84 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst,
onder de titel "Kwitantie ter afrekening", het volgende bepaalt : "Elke kwitantie voor
een gedeeltelijke afrekening of ter finale afrekening betekent voor de benadeelde
niet dat hij van zijn rechten afziet. Een kwitantie ter finale afrekening moet de elementen van de schade vermelden waarop die afrekening slaat"; de afstand van recht
(met name van het recht om volledig vergoed te worden ten gevolge van de door een
derde veroorzaakte schade) niet wordt vermoed; die afstand strikt moet worden uitgelegd; die afstand aileen kan worden afgeleid uit feiten of gegevens die voor geen
enkele andere uitlegging vatbaar zijn; overeenkomsten, in de regel, aileen tussen
partijen uitwerking hebben; eiser in zijn op 20 november 2000 neergelegde appelconclusie (stuk 18 van het dossier van de rechtspleging, biz. 9, punt 2, a, § 6) te dezen aanvoerde dat hij "bovenop het bedrag dat bij deskundigenverslag was bepaald voor het totale verlies van de trekker, het recht had de betaling van de derving
te vorderen voor de periode van 1 januari 1999 tot 7 juni 1999, dus een periode van
158 dagen"; de brief, "voorstel tot schikking" genoemd, die door eisers verzekeraar naar diens makelaar is gestuurd, van 22 maart 1999 dagtekent, op 31 maart
1999 door eiser is ondertekend en waarnaar het bestreden vonnis verwijst, een tussen de verzekeraar (Zurich Universal) en eiser overeengekomen kwitantie ter afrekening vormt in de zin van artikel 84 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst; de daarin vermelde afrekening de volgende bestanddelen
bevat ter "afrekening" van schadeposten die door eisers verzekeraar zijn vergoed: de waarde v66r het ongeval (1.737.5000 BEF), waarvan de waarde van het
wrak moet worden afgetrokken (657.000 BEF) en de vrijstelling die ten laste van
eiser moet blijven (50.000 BEF); die kwitantie tevens geldt als een indeplaatsstelling van de verzekeraar in eisers rechten tot beloop van de uitbetaalde bedragen; die kwitantie dus ertoe strekt de rechten en verplichtingen tussen eiser en zijn
verzekeraar te regelen en een subrogatierecht aan de verzekeraar toe te kennen tegen de aansprakelijke derde tot beloop van de door de verzekeraar uitbetaalde bedragen; die kwitantie geen enkel verband houdt met de voor het ongeval aansprakelijke derde, de heer M., die hieruit geen enkel recht kan halen; dat document
daarenboven geen enkele verwijzing bevat naar het verslag van het expertisebureau, de n.v. C.E.A.C.; die kwitantie geenszins de conclusies van dat verslag bekrachtigt, tenzij, misschien, hoogstens de relatie tussen eiser en zijn verzekeraar; die kwitantie geen enkele afstand van eiser ten gunste van een derde bevat,
noch, inzonderheid, ten gunste van de aansprakelijke derde, de heer M.; die kwitantie overigens geen enkel "akkoord" over de dervings- en mutatietermijn van het
verongelukte voertuig bevat noch bevestigt;
zodat het bestreden vonnis, dat beslist dat eiser aanvaard heeft de mutatietermijn tot zes dagen te beperken door op 31 maart 1999 de door zijn verzekeraar voorgelegde subrogatoire kwitantie te ondertekenen, (1 °) de bewijskracht van
de bedoelde kwitantie miskent, die geen dergelijk akkoord of afstand bevat, (2°) de
draagwijdte en de gevolgen ervan miskent, alsook de aard en de inhoud van het
rechtsbegrip "kwitantie ter finale afrekening" inzake verzekeringen (schending van
artikel 84 van de wet van 25 juni 1992 op het verzekeringscontract), (3°) miskent
het beginsel van de relativiteit van de contracten, voor zover een akkoord tussen
een verzekeraar en zijn verzekerde, in het algemeen, rechten zou toekennen ten voordele van een (aansprakelijke) derde (schending van artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek), (4°) het algemeen rechtsbeginsel miskent, volgens hetwelk afstand
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van recht strikt moet worden uitgelegd, niet kan worden vermoed en niet kan worden afgeleid uit feiten of gegevens die voor geen enkele andere uitlegging vatbaar zijn, aangezien de betrokken kwitantie geen enkele uitdrukkelijke afstand bevat die eiser zou hebben gedaan van zijn rechten ten aanzien van de aansprakelijke
derde, en die, in elk geval, vatbaar is voor een andere uitlegging dan een ten voordele van een derde gedane "afstand" van het recht om de volledige vergoeding van
de door die derde veroorzaakte schade te vorderen, en, bijgevolg, (5") de vergoeding waarop eiser recht heeft ten laste van de aansprakelijke derde, de heer M.,
onwettig beperkt (schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek)":
Overwegende dat, luidens artikel 84 van de wet van 25 juni 1992 op de
landverzekeringsovereenkomst, een kwitantie voor een gedeeltelijke afrekening of ter finale afrekening niet betekent dat de benadeelde afziet van zijn
rechten; dat een kwitantie ter finale afrekening de elementen van de schade
moet vermelden waarop die afrekening slaat;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hofvermag acht te slaan, volgt
dat eiser op 31 maart 1999 het voorstel tot schikking, dat zijn verzekeraar, de naamloze vennootschap Zurich Universal, hem op 22 maart 1999 had
gedaan, en dat een afrekening van de door die verzekeraar vergoede schade
bevat, voor akkoord heeft ondertekend;
Dat het voormelde, voor akkoord ondertekende voorstel tot schikking een
kwitantie ter finale afrekening vormt, en de verzekeraar, volgens zijn eigen bewoordingen, hierdoor en tot beloop van het uitbetaalde bedrag in de
rechten van eiser ten aanzien van derden stelt;
Overwegende dat een dergelijke kwitantie de respectieve rechten en verplichtingen van eiser en van zijn verzekeraar regelt, en vreemd blijft aan verweerder, de voor het ongeval aansprakelijke derde; dat zij geen enkele afstand van eiser ten voordele van verweerder bevat noch impliceert;
Overwegende dat het bestreden vonnis, bijgevolg, op grond dat "(eiser) op 31 maart 1999 de conclusies (had) goedgekeurd van het
deskundigenverslag, waarin een mutatietijd van zes dagen was voorzien", de wacht- en mutatietermijn vaststelt op 98 dagen in plaats van 158
dagen, zoals eiser in zijn appelconclusie had gevraagd, het algemeen rechtsbeginsel miskent volgens hetwelk afstand strikt moet worden uitgelegd,
alsook artikel 84 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst schendt;
Dat het middel, wat dat betreft, gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het verweerder veroordeelt om aan eiser het bedrag van 441.000 frank te betalen, verhoogd met interest te rekenen van 31 december 1998 tot de volledige vergoeding van de gebruiks- en mutatiederving; verwerpt de voorziening voor
het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt eiser in een derde van
de kosten van zijn voorziening en verweerder in de overige twee derden; verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Namen, zitting houdende in hoger beroep.
20 juni 2001 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Loop, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Batsele - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal Advocaat : mr. Biitzler.
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Nr. 383
2e KAMER- 20 juni 2001

VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING- VERWERPING- DATUM VAN HET
NIEUWE ONDERZOEK- TERMIJN- BEREKENING.

In geval van verwerping van een voorstel tot voorwaardelijke invrijheidstelling van een
tot een criminele straf veroordeelde, bepaalt de commissie de datum vanaf wanneer het dossier van die veroordeelde opnieuw kan worden onderzocht door het personeelscollege, zonder een termijn te mogen overschrijden van hoogstens een jaar te rekenen vanaf de beslissing van de commissie zelf (Art. 4, § 6, wet 5 maart 1998.)
(L ... )

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.01.0719.F)

RET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 8 mei 2001 gewezen door
de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling te Luik;
Over het geheel van de grieven die aangevoerd worden in de memorie,
waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht :
Overwegende dat de grieven, in zoverre zij kritiek oefenen op de door het
openbaar ministerie gedane uiteenzetting van de feiten, die tot eisers veroordeling hebben geleid, terwijl de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling haar beslissing niet op dat stuk heeft gegrond, vreemd zijn
aan de bestreden beslissing en bijgevolg niet ontvankelijk zijn;
Dat de grieven, in zoverre zij gericht zijn tegen het Ministerie van Justitie en tegen het bestuur der strafinrichtingen, eveneens en op dezelfde granden niet ontvankelijk zijn;
Overwegende dat eiser daarenboven de commissie aanklaagt omdat zij de
conclusie van de deskundige-psycholoog heeft overgenomen en kritiek oefent op de overweging dat eisers voornemen om in de provincie Luxemburg te verblijven zijn maatschappelijke integratie onmogelijk maakt; dat dergelijke grieven, die erop neerkomen de feitelijke beoordeling te betwisten van
de gegevens waaruit de commissie heeft afgeleid dater tegenaanwijzingen
bestonden voor eisers invrijheidstelling, niet ontvankelijk zijn;
Overwegende dat eiser ten slotte aanvoert dat hij, na drie opeenvolgende negatieve adviezen van het personeelscollege, de directeur van de strafinrichting gevraagd heeft zijn zaak bij de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling aanhangig te maken met toepassing van artikel 3, §
3, laatste lid, van de wet van 5 maart 1998; dat eiser vermeldt dat het derde
onderzoek van zijn dossier op 22 mei 2000 heeft plaatsgevonden, zodat de commissie, volgens hem, de datum voor het nieuwe onderzoek van zijn dossier
niet kon vaststellen op 1 oktober 2001 zonder de maximumtermijn van een
jaar te miskennen die artikel 3, § 2, van de voornoemde wet oplegt tussen
twee opeenvolgende verschijningen voor het personeelscollege;
Maar overwegende dat de commissie, krachtens artikel 4, § 6, van die wet,
in geval van verwerping van een voorstel tot voorwaardelijke invrijheid-
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stelling van een tot een criminele strafveroordeelde, de datum vanafwanneer het dossier van die veroordeelde opnieuw kan worden onderzocht door
het personeelscollege, bepaalt zonder een termijn te mogen overschrijden van
hoogstens een jaar te rekenen vanaf de beslissing van de commissie zelf;
Dat de commissie, die haar beslissing op 8 mei 2001 heeft gewezen, de datum voor het nieuwe onderzoek van het dossier door het personeelscollege
dus kon bepalen op 1 oktober 2001;
Dat de grief 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.
20 juni 2001 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. de Codt - Gelijhluidende conclusie van de h. Loop, advocaatgeneraal.

Nr. 384
2e KAMER- 20 juni 2001
1o CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN - FEITELIJKE GRONDSLAG- MIDDEL DAT BERUST OP EEN FEITELIJKE BEWERING- BEWERING ZONDER ENIGE STEUN IN DE BESTREDEN BESLISSING OF IN DE STUKKEN WAAROP HET HOF VERMAG ACHT TE SLAAN.

2° TAALGEBRUIK- GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935)- IN HOGER BEROEP- STRAFZAKEN- SAMENSTELLING VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING VAN RET HOF VAN
BEROEP TE BRUSSEL- RECHTSPLEGING IN HET FRANS- STUKKEN IN HET NEDERLANDS- KENNIB VAN HET NEDERLANDS DOOR DE MAGISTRATEN VAN HET HOF VAN BEROEP- VASTSTELLING.

1 o Het middel mist feitelijhe grondslag, wanneer het be rust op een feitelijhe bewe-

ring die geen steun vindt in de bestreden beslissing of in de stuhhen waarop het Hof
vermag acht te slaan (1).

2° Wanneer eiser, tot staving van een middel tegen een arrest van de hamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te Brussel, dat in het Frans is gewezen, aanvoert dat het strafdossier haast uitsluitend in het Nederlands is gesteld en
dat magistraten van de hamer van inbeschuldigingstelling het Nederlands niet machtig zijn, terwijl die bewering geen steun vindt in de bestreden beslissing noch in enig
ander stuh waarop het Hofvermag acht te slaan, stelt het Hofvast dat het middel
feitelijhe grondslag mist (2).
(1) Cass., 17 sept. 1986, A.R. 5045, nr. 31.
(2) Zie Cass., 27 maart 1985, A.R. 4081, nr. 456; 17 sept. 1986, A.R. 5045, nr. 31.
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(R. .. )

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.01.0885.F)

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 7 juni 2001 gewezen door
de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te Brussel;
I. Op de voorziening die op 11 juni 2001 door de raadsman van eiser is neergelegd op de griffie van het hof van beroep, en die deel uitmaakt van het uittreksel nummer 144 van de op de griffie van dat hof bewaarde minuten :
Over het vijfde middel :
Overwegende dat eiser "verschillende magistraten van de kamer van inbeschuldigingstelling" verwijt uitspraak te hebben gedaan "over een strafdossier dat haast uitsluitend in het Nederlands is opgesteld", terwijl zij "uitsluitend Franstalig waren en (. .. ) volgens de wet in elk geval niet tweetalig
waren";
Overwegende dat het middel berust op een feitelijke bewering die geen
steun vindt in de bestreden beslissing noch in de stukken waarop het Hofvermag acht te slaan;
Dat het middel feitelijke grondslag mist;

Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt eiser in de
kosten.
20 juni 2001 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Plas - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal
- Aduocaat : mr. R. Moszynski, Brussel.

D/2004/0 196/6

I- -

-1-

ARRESTEN VAN HET HOF VAN CASSATIE
Bijlage bij DEEL 6 van JAARGANG 2001
INHOUDSOPGAVE

22 mei

Nr. 302

22 mei

Nr. 303

Hoger beroep.

22 mei

Nr. 304

Douane en accijnzen - Bewijs.

22 mei

Nr. 305

Dagvaarding - Recht van verdediging.

23 mei

Nr. 306

Openbaar ministerie - Strafvordering - Onderzoek in strafzaken - Onderzoeksgerechten - Redenen van de vonnissen en arresten.

23 mei

Nr. 307

Diefstal en afpersing.

23 mei

Nr. 308

23 mei

Nr. 309

Arts- Geneeskunde.

25 mei

Nr. 310

Maatschappelijk welzijn (Openbare centra voor).

28 mei

Nr. 311

Bestaansminimum.

28 mei

Nr. 312

· 28 mei

Nr. 313

Arbeidsvoorziening - Vreemdelingen - Arbeid.

28 mei

Nr. 314

Rechterlijke organisatie- JeugdbeschermingHoger beroep - Grondwet.

29 mei

Nr. 315

Europese Unie - Visserij - Straf.

29 mei

Nr. 316

Bewijs - Telegraaf en telefoon - Onaantastbare
beoordeling door de feitenrechter - Recht van verdediging.

29 mei

Nr. 317

Onderzoeksgerechten.

29 mei

Nr. 318

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst.

30 mei

Nr. 319

Burgerlijke rechtsvordering- Bevoegdheid en aanleg - Verzekering- Cassatie.

30 mei

Nr. 320

Voorwaardelijke invrijheidstelling

30 mei

Nr. 321

Wraking -

Onderzoeksgerechten.

30 mei

Nr. 322

Machten -

Milieurecht.

31 mei

Nr. 323

Bevoegdheid en aanleg- Verwijzing na cassatie.

31 mei

Nr. 324

Raad van State - Cassatieberoep.

31 mei

Nr. 325

Bewijs.
Burgerlijke rechtsvordering -

Voorlopige hechtenis -

Onderzoeksrechter.

Cassatieberoep.

Arbeidsovereenkomst.

-2Gemeenschap en gewest.

31 mei

Nr. 326

Beslag - Voorrechten en hypotheken.

31 mei

Nr. 327

Cassatie - Rechterlijke tucht- Rechterlijke organisatie - Cassatieberoep - Machtsoverschrijding Arbitragehof- Prejudicieel geschil.

31 mei

Nr. 328

Rechtbanken - Vonnissen en arresten.

1 juni

Nr. 329

Hoger beroep- Aansprakelijkheid buiten overeenkomst - Schip. Scheepvaart.

1 juni

Nr. 330

Cassatiemiddelen - Stedenbouw - ArbitragehofPrejudicieel geschil.

5juni

Nr. 331

Verzet - Gerechtskosten.

5juni

Nr. 332

Stedenbouw - Derdenverzet.

5juni

Nr. 333

Straf - Sociale zekerheid.

5juni

Nr. 334

5juni

Nr. 335

Recht van verdediging- Rechten van de Mens.

5juni

Nr. 336

Cassatie - Cassatiemiddelen - Aansprakelijkheid
buiten overeenkomst.

6juni

Nr. 337

Cassatieberoep - Onderzoek in strafzaken.

6juni

Nr. 338

Wraking.

6juni

Nr. 339

Huwelijk - Levensonderhoud.

7 juni

Nr. 340

Wegverkeer.

7 juni

Nr. 341

Echtscheiding en scheiding van tafel en bed.

7 juni.

Nr. 342

Huwelijk.

7 juni

Nr. 343

Verzekering- Bewijs.

7 juni

Nr. 344

Cassatieberoep - Faillissement, faillissementsakkoord
en gerechtelijk akkoord.

7 juni

Nr. 345

Herroeping van het gewijsde.

7 juni

Nr. 346

Verwijzing van een rechtbank naar een andere.

Bjuni

Nr. 347

Cassatieberoep.

Bjuni

Nr. 348

Inkomstenbelastingen.

Bjuni

Nr. 349

Mindervaliden.

lljuni

Nr. 350

Onderwijs - Arbeidsovereenkomst.

11 juni

Nr. 351

Verzekering - Tussenkomst.

12juni

Nr. 352

Wegverkeer.

12juni

Nr. 353

Onderzoek in strafzaken dragen.

Internationale ver-
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-3Rechten van de Mens - Voorrecht van rechtsmachtRecht van verdediging - Dagvaarding - Rechtbanken - Bevoegdheid en aanleg - Samenhang Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter.

13 juni

Nr. 354

Cassatieberoep - Aansprakelijkheid buiten overeenkomst.

13 juni

Nr. 355

Vreemdelingen -

13 juni

Nr. 356

Aansprakeljkheid buiten overeenkomst.

13 juni

Nr. 357

Teruggave van overtuigingsstukken.

13 juni

Nr. 358

Misdrijf.

13 juni

Nr. 359

Jeugdbescherming- Rechten van de Mens -Recht
van verdediging - Cassatiemiddelen.

13 juni

Nr. 360

Voorlopige hechtenis.

13 juni

Nr. 361

Rechten van de Mens - Apotheker.

14 juni

Nr. 362

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst.

14juni

Nr. 363

lnkomstenbelastingen.

15juni

Nr. 364

Voorrechten en hypotheken - Opstal (Recht van).

15 juni

Nr. 365

Faillissement, faillissementsakkoord en gerechtelijk akkoord - Vonnissen en arresten - Gerechtskosten.

15 juni

Nr. 366

Verwijzing van een rechtbank naar een andere.

15 juni

Nr. 367

Arbeidsovereenkomst - Bewijs.

18 juni

Nr. 368

Arbeidsongeval.

18 juni

Nr. 369

Rechtbanken - Bestaansminimum - Maatschappelijk Welzijn (Openbare centra voor).

18juni

Nr. 370

Arbeidsongeval - Interesten.

18juni

Nr. 371

Arbeidsongeval - Wetten. Decreten. Ordonnanties. Besluiten- Verjaring- Beroepsziekte- Arbitragehof- Prejudicieel geschil.

18juni

Nr. 372

Arbeidsongeval.

18juni

Nr. 373

Werkloosheid.

18juni

Nr. 374

Werkloosheid - Verjaring - Terugvordering van het
onverschuldigd betaalde.

18 juni

Nr. 375

Cassatie -

19 juni

Nr. 376

Rechterlijk ge-

19 juni

Nr. 377

Militair - Strafvordering - Onderzoek in strafzaken
- Beroepsgeheim.

19 juni

Nr. 378

Cassatieberoep.

Straf.

Rechtsbeginselen (Algemene) wijsde - Strafvordering.

--~

4Voorwaardelijke invrijheidstelling.

19 juni

Nr. 379

Rechten van de Mens - Voorlopige hechtenis.

19 juni

Nr. 380

Cassatie -

20 juni

Nr. 381

Verzekering.

20 juni

Nr. 382

Voorwaardelijke invrijheidstelling.

20 juni

Nr. 383

Cassatiemiddelen - Taalgebruik.

20 juni

Nr. 384

Cassatiemiddelen.
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