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1e KAMER- 21 juni 2001

BEVOEGDHEID EN AANLEG- BURGERLIJKE

ZAKEN- BEVOEGDHEID- PLAATSELIJKE BEVOEGDHEID- BEDING VAN KEUZE VAN EEN VREEMD RECHTSCOLLEGE- BEDRIEGLIJKE TOEPASSING VAN DE WET- ELEMENT VAN VREEMDELINGENSCHAP- VEINZING- GELDIGHEID.

De rechter die beslist dat het beding van keuze van een vreemd rechtscollege geldig is
en daarbij uitsluit dat het element van vreemdelingenschap, op grand waarvan dat
rechtscollege kan worden gekozen, geveinsd is, verantwoordt die beslissing naar recht
wanneer hij oordeelt dat de maatschappelijke en exploitatiezetel, de algemene, commerciele en financiele directie van de partij die door de keuze van dat rechtscollege begunstigd wordt, zich in het land van dat aangewezen rechtscollege bevinden waar de, in Belgie gedistribueerde, producten gefabrikeerd worden (1). (Art. 17.
Verdrag tussen de lidstaten van de Europese Economische Gemeenschap, ondertekend te Brussel op 27 sept. 1967 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelzaken.)
(PERFORMANCES N.V T. DUCAT! MOTOR, VENNOOTSCHAP OP AANDELEN NAAR ITALIAANS RECHT)
ARREST

(vertaling)

(A.R. C.99.0398.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 mei 1999 gewezen door
het Hof van Beroep te Luik;
Over het tweede middel: schending van artikel149 van de Grondwet en miskenning van het algemeen rechtsbeginsel Fraus omnia corrumpit,
doordat het bestreden arrest, om te beslissen dat de bedingen van keuze van rechtscollege die vervat zijn in de overeenkomsten van 22 april 1997 en van 24 mei 1996 volstrekt geldig zijn, oordeelt dat die overeenkomsten, net zoals de vorige, geenszins bedrieglijk zijn, zulks op grond van alle redenen die hier als volledig ingelast worden
beschouwd en meer bepaald dat "niets erop wijst dat de instemming van (eiseres) m.b.t.
de bevoegdheid van de Italiaanse rechtbanken door bedrog of misleiding zou zijn verkregen; dat de retroactieve inwerkingtreding van de laatste overeenkomst geenszins verdacht is, in zoverre de vorige overeenkomsten ook met terugwerkende kracht
in werking waren getreden; dat, in zoverre de maatschappelijke en exploitatiezetel,
de algemene, commerciele en financiele directie van (verweerster) zich in Italie bevinden waar de producten gefabrikeerd worden die door (eiseres) in Belgie worden gedistribueerd, (verweerster), zonder bedrieglijke toepassing van de wet, kan bedingen dat, gelet op de voorrang van het internationaal recht, aileen de rechtbanken te
Bologna bevoegd zijn en dat het Italiaanse recht van toepassing is op de betrekkingen tussen de partijen; dat de concessieverlener terecht alle geschillen betreffende de
internationale distributie van zijn producten wil voorleggen aan een Italiaanse rechter die daarover naar Italiaans recht uitspraak zal doen; dat de werkwijze van (ver(1) Over het feit dat een bedrieglijke toepassing van de wet, in intemationaal privaatrecht, slechts
kan voortvloeien nit de veinzing van een element van vreemdelingenschap, zie J. SACE, C. STORCK
en A. PATERNOSTER, "La loi nationale face aux structures patrimoniales etrangeres", Rev. not. b., 2000,
234, inz. p. 238-239, en de in de noten 18 tot 23 vermelde verwijzingen.
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weerster) niet oneerlijk, ongewoon ofkunstmatig is; dat daaraan nog moet worden toegevoegd dat 'in internationaal privaatrecht, veinzing een element wordt van de bedrieglijke toepassing van de wet'(. .. ); dat in casu, bij gebrek aan 'geveinsde elementen van vreemdelingenschap' geen sprake kan zijn van bedrieglijke toepassing van de
wet; dat het evenmin bedrieglijk is te hebben voorzien in verschillende opeenvolgende overeenkomsten met beperkte looptijd die stilzwijgend verlengd konden worden, in zoverre die werkwijze toegestaan is in het Italiaanse recht; dat het beding van
keuze van rechtscollege dat vervat is in de overeenkomst van 22 april 1997 bijgevolg volstrekt geldig is; dat zulks om dezelfde redenen ook het geval is voor de vordering tot schadevergoeding wegens weigering van leveringen in de loop van hetjaar
1997 (lees : 1996); dat artikel 22 van de overeenkomst van 24 mei 1996 immers, zoals eerder gezegd, bepaalt dat 'alleen de voor het gebied Varese bevoegde rechterlijke overheid bevoegd is om ieder geschil betreffende de uitlegging en de uitvoering
van deze overeenkomst te beslechten'",

terwijl, eerste onderdeel, eiseres in haar regelmatig voor het hof van beroep neergelegde aanvullende conclusie aanvoerde dat de regel van de wilsautonomie van de
partijen inzake hun aanwijzing van de bevoegde rechter slechts van toepassing was
mits de wet niet op bedrieglijke wijze wordt toegepast; "er met name sprake is van bedrieglijke toepassing van de wet wanneer de partijen- of een ervan- op een weliswaar wettige maar objectief gezien 'ongewone' of kunstmatige manier te werk gaan
om een bepaling van openbare orde of van dwingend recht buiten toepassing te laten (. .. ); de gehele werkwijze die verweerster gedurende de jaren 1989 tot 1997 heeft
gehanteerd, een bedrieglijke toepassing van de wet oplevert (. .. ); de werkwijze die hierin
bestaat dat een concessiehouder zeven of acht jaar lang opeenvolgende overeenkomsten met een looptijd van een jaar ondertekent, immers volstrekt kunstmatig lijkt en,
ook al is die werkwijze in se wettig, kennelijk beoogt de concessiehouder zijn ancienniteit en een redelijke opzeggingstermijn te ontzeggen die hij krachtens een dwingende nationale wetsbepaling geniet; (. .. ) (verweerster) duidelijk een overeenkomst van
onbepaalde tijd wilde 'vermommen' in opeenvolgende overeenkomsten met een looptijd van eenjaar en zich tegen een rechtsvordering van (eiseres) wilde indekken door
een beding op te nemen waarin de Italiaanse rechtbanken bevoegd werden verklaard; (. .. ) zoals de eerste rechter terecht he eft geoordeeld, op grond van de theorie
van de bedrieglijke toepassing van de wet de aangevoerde bedingen kunnen worden verworpen, niet aileen die in het stuk betreffende hetjaar 1997, maar ook die welke
voorkomen in alle stukken die (verweerster) in die zaak heeft opgemaakt, althans de
bepalingen m.b.t. de duur, de door de partijen aangewezen bevoegde rechter en het toepasselijke recht"; het bestreden arrest, dat oordeelt, enerzijds, dat "(verweerster), zonder bedrieglijke toepassing van de wet, kan bedingen dat, gelet op de voorrang van het
internationaal recht, alleen de rechtbanken te Bologna bevoegd zijn en dat het Italiaanse recht van toepassing is op de betrekkingen tussen de partijen; dat de
concessieverlener terecht de geschillen betreffende de internationale distributie van
zijn producten wil voorleggen aan een Italiaanse rechter die daarover naar Italiaans recht uitspraak zal doen; dat de werkwijze van (verweerster) niet oneerlijk, ongewoon of kunstmatig is; dat daaraan nog moet worden toegevoegd dat 'in internationaal privaatrecht, veinzing een element wordt van de bedrieglijke toepassing van
de wet'(. .. ); dat in casu, bij gebrek aan 'geveinsde elementen van vreemdelingenschap' geen sprake kan zijn van bedrieglijke toepassing van de wet" en anderzijds, "dat
het evenmin bedrieglijk is te hebben voorzien in verschillende opeenvolgende overeenkomsten met beperkte looptijd die stilzwijgend verlengd konden worden, in zoverre die werkwijze toegestaan is in het Italiaanse recht" en dat aldus de bedrieglijke toepassing van de wet nagaat in het licht van ieder van de aangevoerde en
afzonderlijk beschouwde gegevens, namelijk de aanwijzing van de Italiaanse rechtbanken, van het Italiaans recht en de versnijding van de contractuele verhoudingen in overeenkomsten van bepaalde duur, niet antwoordt op het middel volgens hetwelk de bedrieglijke toepassing van de wet een gevolg was van het geheel of van de
samenhang van die gegevens; het derhalve niet regehnatig met redenen is omkleed
(schending van artikel 149 van de Grondwet);
tweede onderdeel, dat voor de bedrieglijke toepassing van de wet alleen vereist is dat
de gehanteerde juridische werkwijze, die op zich geoorloofd kan zijn, slechts een resultaat beoogt dat verboden is door een dwingende wet die zonder die werkwijze nor-
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maal zou zijn toegepast; dat de bedrieglijke toepassing van de wet, in een overeenkomst die onder het internationaal privaatrecht valt, niet het noodzakelijke bestaan vereist van geveinsde elementen van vreemdelingenschap en niet uitgesloten
wordt door het feit dat een van de elementen van de gehanteerde werkwijze toegestaan is in het door de partijen aangewezen recht; het bestreden arrest, dat ter verwerping van het middel ten betoge dat de tussen partijen aangegane overeenkomsten verworpen moeten worden wegens bedrog ten gevolge van het hanteren van de
conflictregel van de wilsautonomie waardoor het Italiaanse recht werd aangewezen
als het op de overeenkomst toepasselijke recht, wegens schending van artikel 17 van
het Verdrag van Brussel inzake bevoegdheid door h(>)t invoegen van een beding waarbij de ltaliaanse rechtbanken bevoegd worden verklaard en wegens het hanteren van
het Italiaanse recht zelf om op kunstmatige wijze opeenvolgende overeenkomsten met
beperkte looptijd te sluiten, met de enige bedoeling om te ontkomen aan de billijke vergoeding waarop de concessiehouder recht heeft ingevolge een dwingende bepaling van
het normalerwijze toepasselijk Belgische recht, "dat bij gebrek aan 'geveinsde elementen van vreemdelingenschap' geen sprake kan zijn van bedrieglijke toepassing van
de wet" en "dat het evenmin bedrieglijk is te hebben voorzien in verschillende opeenvolgende overeenkomsten met beperkte looptijd die stilzwijgend verlengd konden worden, in zoverre die werkwijze toegestaan is in het ltaliaanse recht", het in het
algemeen rechtsbeginsel Fraus omnia corrumpit vervatte, wettelijk begrip bedrieglijke toepassing van de wet miskent :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het bestreden arrest, op grand van de in het middel weergegeven redenen, uitsluit dat de door eisers aangevoerde omstandigheden,
ook al worden ze in hun geheel beschouwd, kunnen wijzen op het bestaan
van een bedrieglijke toepassing van de wet en aldus de in het onderdeel bedoelde conclusie van eiseres beantwoordt en derhalve zijn beslissing naar recht
verantwoordt;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het bestreden arrest vaststelt "dat de eerste (van de acht)
overeenkomst(en) (tussen de partijen) aan (eiseres) een niet exclusieve concessie verleende voor het Belgisch grondgebied, terwijl de volgende zeven overeenkomsten betrekking hebben op een exclusieve concessie voor het grondgebied van Luxemburg gedurende het jaar 1996" en dat die overeenkomsten
'betrekking hadden op dezelfde economische activiteit : de distributie op de
Belgische en Luxemburgse markt van de mota's van het merk Ducati";
Dat het oordeelt "dat, in zoverre de maatschappelijke en exploitatiezetel, de algemene, commerciele en financiele directie van (verweerster) zich
in Italie bevinden waar de producten gefabrikeerd worden die door (eiseres) in Belgie worden gedistribueerd, (verweerster), zonder bedrieglijke toepassing van de wet, kan bedingen dat, gelet op de voorrang van het internationaal recht, aileen de rechtbanken te Bologna bevoegd zijn (... ); dat de
concessieverlener terecht alle geschillen betreffende de internationale distributie van zijn producten wil voorleggen aan een Italiaanse rechter (... ); dat
de werkwijze van (verweerster) niet oneerlijk, ongewoon ofkunstmatig is";
Dat het bestreden arrest, aangezien het aldus uitsluit dat het element van
vreemdelingenschap, op grand waarvan de partijen een vreemd rechtscollege kunnen kiezen, geveinsd is, zijn beslissing dat er geen sprake is van bedrieglijke toepassing van de wet en dat het litigieuze beding effect kan sorteren, naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel niet aangenomen kan worden;
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Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
21 juni 2001 - 1e kamer- Voorzitter : de h. Parmentier, waarnemend voorzitter
- Verslaggever : de h. Storck- Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Draps en Gerard.

Nr. 386

1e KAMER- 21 juni 2001
VENNOOTSCHAPPEN -

ALGEMEEN. GEMEENSCHAPPELIJKE REGELS - KAPITAALVERHOGING- VORMVEREISTEN - AUTHENTIEKE AKTE - HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BESTUURDERS - GEVOLG.

Art. 35, eerste lid, 2° en 4°, Vennootschappenwet is van toepassing wanneer, in strijd
met de artt. 29 en 34, § 4, van die wet, de kapitaalverhoging niet bij een authentieke akte is vastgesteld. (Art. 35 Vennootschappenwet.)
(SACRE- IN HOEDANIGHEID VAN CURATOR
VAN RET FAILLISSEMENT VAN SILEX ENTREPRISE BENELUX N.V. T. B ... E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. C.99.0457.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 mei 1999 gewezen door
het Hof van Beroep te Luik, en niet te Bergen zoals verkeerdelijk in de voorziening is vermeld;
Over het tweede middel : schending van de artikelen 29, inzonderheid § 2 en 4, 29bis,
vijfde, zesde en zevende lid, 33bis, inzonderheid § 2, 34, inzonderheid § 1, 3 en 4, 35
van de bij koninklijk besluit van 30 november 1935 gecotirdineerde wetten op de handelsvennootschappen, die van kracht waren v66r de wet van 7 mei 1999 houdende het
Wetboek van vennootschappen, en 149 van de Grondwet,
doordat, eiser, subsidiair, op grond van artikel 35, 2° en 4 o, van de gecoordineerde wetten op de handelsvennootschappen, ten laste van de verweerders de betaling vorderde van het bedrag van de kapitaalverhoging waartoe de raad van bestuur van de failliete vennootschap besloten had in het raam van het toegestane
kapitaal en waarop niet was ingeschreven en die niet bij een authentieke akte was vastgesteld; dat hij in dat verband met name als volgt concludeerde: "dat de aldus door
de raad van bestuur besliste kapitaalverhoging (toegestane kapitaal) in beginsel geregeld was door de artikelen 33bis en 34 van de wet op de handelsvennootschappen"; en dat "ingevolge artikel35 van de G.W.H.V, in geval van verhoging van het maatschappelijk kapitaal, de bestuurders jegens de belanghebbenden niettegenstaande elk
daarmee strijdig beding, hoofdelijk gehouden zijn : - voor het gehele gedeelte van het
kapitaal waarvoor niet op geldige wijze is ingeschreven (artikel35, 2°, G.W.H.V)tot vergoeding van de schade die het onmiddellijk en rechtstreeks gevolg is (artikel
35, 4°, G.W.H.V) van de nietigheid van de kapitaalverhoging die hieraan te wijten is
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dat zij niet bij eim authentieke akte is vastgesteld"; en dat het arrest eerst vaststelt dat : "het bestuursverslag dat opgemaakt is naar aanleiding van de buitengewone vergadering van 5 november 1993 melding maakt van een overkomst met Silex France om een schuldvordering van nagenoeg twee miljoen kwijt te schelden in ruil
voor de verzaking aan een factuur van 816.000 BEF die een klant nog aan de vennootschap verschuldigd was, waardoor een interessante meerwaarde kon worden gerealiseerd maar die in de praktijk erop neerkwam dat werd afgezien van de verkoop van de 'Pierrade'; dat er, opnieuw, beslist werd om, in plaats van in vereffening
te gaan, voort te werken door de betrekking van halftijdse bediende af te schaffen en
door het maatschappelijk kapitaal met minstens 1,5 miljoen te verhogen, welke 'maatregel in 1992 werd ingezet', en door het omzetcijfer van de randapparatuur te doen
stijgen"; "dat de beslissingen van de raad van bestuur niet werden uitgevoerd, dat de
bediende niet ontslagen zal worden en dater bij het faillissement een passiefvan
217.908 frank zal worden aangegeven; dat de kapitaalverhoging niet zal plaatsvinden volgens de vereisten van artikel 33bis", en vervolgens evenwel afwijzend beschikt op eisers vordering in zoverre zij gegrond is op artikel 35 van de gecotirdineerde wet ten op de handelsvennootschappen, en zulks louter op grond dat : "artikel
35 niet van toepassing is, aangezien de kapitaalverhoging niet tot stand is gekomen volgens de in de artikelen 34 en 29 opgelegde vormvereisten en voorwaarden",
terwijl, eerste onderdeel, een kapitaalverhoging die beslist wordt in het raam van
het toegestane kapitaal tot stand komt door een beslissing van de raad van bestuur
en uitgevoerd moet worden overeenkomstig de artikelen 29, 33bis en 34 van de gecotirdineerde wetten op de handelsvennootschappen, op straffe voor de bestuurders,
bij niet-naleving van die voorschriften, op de in artikel35 van die gecotirdineerde wetten bepaalde wijze aansprakelijk te worden gesteld; de in het middel weergegeven motivering dubbelzinnig is doordat zij in het ongewisse laat of het hof (van beroep), in
feite, geoordeeld heeft dat de kapitaalverhoging, waarover eiser aanvoerde dat er niet
op was ingeschreven en dat zij niet bij een authentieke akte was vastgesteld, niet door
de raad van bestuur van de failliete vennootschap was beslist in het raam van het toegestane kapitaal, of in rechte, geoordeeld heeft dat, ondanks het feit dat die kapitaalverhoging in dat kader was beslist, de bestuurders niet aansprakelijk waren omdat
niet op de kapitaalverhoging was ingeschreven en omdat er in dat verband geen authentieke akte was opgemaakt, waarbij, in de tweede veronderstelling, het arrest onwettig is; het arrest, wegens die dubbelzinnigheid, niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet en van de overige in het middel
aangewezen bepalingen);
tweede onderdeel, een kapitaalverhoging in het raam van het toegestane kapitaal
tot stand komt door de beslissing van de raad van bestuur van de vennootschap, zodat die beslissing de in de artikelen 29, 33bis en 34 van de gecotirdineerde wetten op
de handelsvennootschappen bepaalde vormvereisten moet naleven, op straffe voor de
bestuurders, bij niet-naleving van die voorschriften, op de in artikel 35 van die wetten bepaalde wijze aansprakelijk te worden gesteld; daaruit volgt dat het arrest, in
zoverre het afwijzend zou hebben beschikt op eisers rechtsvordering die gebaseerd is
op artikel 35 van de gecotirdineerde wetten op de handelsvennootschappen, zulks op
grond dat ondanks de beslissing van de raad van bestuur om in het raam van het toegestane kapitaal het kapitaal van de failliete vennootschap te verhogen, de in de artikelen 29, 33bis en 34 van de gecotirdineerde wetten op de handelsvennootschappen bepaalde vormvereisten niet in acht dienden te worden genomen en dat de in artikel
35 van die wet bepaalde sanctiemaatregel daarom niet van toepassing was, de in het
middel aangewezen bepalingen van de gecotirdineerde wetten op de handelsvennootschappen schendt :

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de raad van bestuur van de gefailleerde tot tweemaal toe besloten heeft tot een kapitaalverhoging in het
raam van het toegestane kapitaal en dat noch de beslissing tot kapitaalverhoging noch de totstandkoming ervan bij een authentieke akte zijn vastgesteld;
Overwegende dat met toepassing van artikel 35, eerste lid, 2° en 4°, van
de gecoordineerde wetten op de handelsvennootschappen, dat te dezen van
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toepassing is, in geval van kapitaalverhoging, de bestuurders hoofdelijk gehouden zijn voor het gehele gedeelte van het maatschappelijk kapitaal waarvoor niet op geldige wijze is ingeschreven en tot vergoeding van de schade
die het onmiddellijk en rechtstreeks gevolg is van met name het ontbreken of de onjuistheid van de bij de artikelen 30, 32 en 34 voorgeschreven vermeldingen;
Overwegende dat, enerzijds, de in artikel 29 van die gecoordineerde wetten bepaalde vormvereisten betreffende de oprichting van de vennootschap van toepassing zijn in geval van kapitaalverhoging, inclusief, met toepassing van artikel 34, § 1, het vereiste van een authentieke akte; dat,
anderzijds, ingevolge artikel 34, § 4, de totstandkoming van de kapitaalverhoging, indien zij niet gelijktijdig geschiedt met de beslissing van de raad
van bestuur, vastgesteld moet worden bij een authentieke akte;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat "artikel 35 niet van toepassing
is, aangezien de kapitaalverhoging niet tot stand gekomen is volgens de in
de artikelen 34 en 29 opgelegde vormvereisten en voorwaarden";
Dat het arrest niet wettig beslist de toepassing van artikel 35 van de gecoordineerde wetten op de handelsvennootschappen uit te sluiten;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het afwijzend beschikt op eisers vordering die gegrond is op artikel 35 van de gecoi:irdineerde wetten op de handelsvennootschappen en hem in de kosten veroordeelt; verwerpt de vordering voor het overige; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hofvan Beroep te Bergen.
21 juni 2001 - 1" kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Parmentier, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal Advocaat : mr. Van Ommeslaghe.

Nr. 387
1" KAMER- 21 juni 2001

1 o CASSATIEBEROEP- BURGERLlJKE

ZAKEN- ALGEMEEN- VERSCHEIDENE MIDDE,
LEN- VERSCHEIDENE PARTIJEN- GEEN MIDDEL JEGENS EEN VAN DIE PARTIJEN- ONTVANKELIJKHEID.

2" WOONPLAATS- BURGERLIJKE ZAKEN- VONNIS GEACHT OP TEGENSPRAAK TE ZIJN GEWEZEN- MEDEDELING- GERECHTSBRIEF- WOONPLAATS VAN GEADRESSEERDE- WIJZIGING- HOF VAN BEROEP NIET OP DE HOOGTE- GEVOLG.

3° BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN- GERECHTSBRIEF- BURGERLIJKE ZAKEN- VONNIS GEACHT OP TEGENSPRAAK TE ZIJN GEWEZEN- MEDEDELING- GERECHTSBRIEF - WOONPLAATS VAN GEADRESSEERDE - WIJZIGING- HOF VAN BEROEP NIET OP DE
HOOGTE - GEVOLG.
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1o De voorziening jegens een partij op wie geen enkel tot staving van de voorziening aan-

gevoerd middel betrekking heeft, is ontvankelijk wanneer een van die middelen, indien het in een van de onderdelen ervan gegrond was, tot vernietiging zou kunnen
leiden van de beschikkingen van het bestreden arrest die verzoekster in cassatie nadeel berokkenen.
2° en 3° De door de griffier gedane mededeling op het enige adres van de partij dat in

het dossier van de rechtspleging wordt vermeld maar waar zij niet meer woonde, is
regelmatig wanneer uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan niet blijkt
dat het hofvan beroep van die woonplaatswijziging op de hoogte was gebracht. (Art.
751 Ger.W.)
(G ... E.A. T. T ... )
ARREST

(vertaling)

(A.R. C.00.0037.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 januari 1999 gewezen
door het Hof van Beroep te Bergen;
Over het door verweerster opgeworpen middel van niet-ontvankelijkheid
van de voorziening : de tweede eiseres voert geen enkel middel aan dat op
haar betrekking heeft :
Overwegende dat de tweede eiseres tot staving van de voorziening een middel aanvoert dat, indien het in een van de onderdelen gegrond was, tot de
vemietiging zou kunnen leiden van het dictum van het bestreden arrest waarbij haar nadeel wordt berokkend;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Gelet op het verzoekschrift tot cassatie dat aan dit arrest is gehecht en ervan deel uitmaakt;
Over het middel :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de in artikel 751 van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde verwittiging, om regelmatig te zijn, ter kennis moet worden gebracht op de woonplaats van de geadresseerde, zoals die blijkt uit de stukken van de rechtspleging;
Overwegende dat die verwittiging te dezen door de griffier van het hof van
beroep is gedaan op het enige adres van de eerste eiseres dat in het dossier van de rechtspleging wordt vermeld;
Dat het onderdeel, nu het betoogt dat die kennisgeving onregelmatig is,
omdat zij is gedaan op een adres waar de eerste eiseres niet meer woonde,
zonder dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat
het hofvan beroep van een wijziging van woonplaats op de hoogte is gebracht, niet kan worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de eiseressen in de
kosten.
21 juni 2001 - 1e kamer- Voorzitter : de h. Parmentier, waarnemend voorzitter
- Verslaggever : de h. Mathieu - Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. T'Kint en Verbist.
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Nr. 388
1e KAMER- 21 juni 2001

ONSPLITSBAARHEID (GESCHIL)- BURGERLIJKE ZAKEN- ONGEVAL- SLACHTOFFER- VOORZIENING- VERZEKERAAR- NIET IN RET GEDING BETROKKEN- BEGRIP.

Niet onsplitsbaar in de zin van art. 1084 Ge1: W is het geschil waarin de gezamenlijke tenuitvoerlegging van de beslissing gewezen jegens een verzekeraar die tegen die
beslissing geen voorziening heeft ingesteld en die noch verweerder noch in het geding opgeroepen partij was, enerzijds, en van de beslissing die door de rechter op verwijzing zou worden gewezen jegens de verzekerde die tegen de beslissing is opgekomen zonder haar voornoemde verzekeraar in het geding te betrekken, anderzijds,
materieel onmogelijk is, aangezien de beslissing van de rechter op verwijzing die de
organisator van het sportevenement waar het ongeval met de verzekerde als slachtoffer is gebeurd, aansprakelijk voor de schade zou verklaren, niet als gevolg zou hebben dat de verzekeraar van het slachtoffer tegen de verzekeraar van de organisator
een nieuwe rechtsvordering zou kunnen instellen op grand van de subrogatie waarin
de wet in zijn voordeel voorziet, daar de verzekeraar van de veroordeelde organisator tegen de verzekeraar van het slachtoffer de exceptie van het gezag van gewijsde
zou kunnen tegenwerpen. (Art. 31 Ger.W.)
(B ... T. AXA ROYALE BELGE N.V.;
N.V.S.M. T. AXA ROYALE BELGE N.V- IN TEGENWOORDIGHEID VAN D ... ;
N.V.S.M. T. AXA ROYALE BELGE N.V.- IN TEGENWOORDIGHEID VAN B. .. )
ARREST

(vertaling)

(A.R. C.00.0122.F- C.00.0213.F- C.00.0449.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 april1999 gewezen door
het Hof van Beroep te Luik;
Over de grond van niet-ontvankelijkheid, die door verweerster wordt aangevoerd tegen de voorziening met algemeen rolnummer C.00.0122.F en hieruit afgeleid dat eiseres niet binnen de termijn waarover zij beschikte om zich
in cassatie te voorzien, het in haar rechten gesubrogeerde N ationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten dat bij het verstrijken van dietermijn zelf geen cassatieberoep had ingesteld tegen het arrest, en geen verweerster of in het geding geroepen partij was, in het geding heeft betrokken,
ofschoon het geschil onsplitsbaar is in de zin van artikel 1084 van het Gerechtelijk Wetboek :
Overwegende dat, krachtens artikel31 van het Gerechtelijk Wetboek, het
geschil enkel onsplitsbaar is, in de zin van artikel 1084 van dat wetboek, wanneer de gezamenlijke tenuitvoerlegging van de onderscheiden beslissingen
waartoe het aanleiding geeft, materieel onmogelijk zou zijn;
Overwegende dat het arrest, met wijziging van het beroepen vonnis, beslist dat de verzekerde van verweerster geen fout heeft begaan en, derhalve, de vorderingen die tegen verweerster zijn ingesteld, respectievelijk door
eiseres en door het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten, en
waarvan eerstgenoemde strekte tot betaling van schadeloosstelling en laatstgenoemde tot terugbetaling van de aan eiseres, haar verzekerde, in het kader van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering toegekende uitkeringen, niet gegrond verklaart;
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Overwegeride dat de beslissing van de rechter na verwijzing, die de verzekerde van verweerster aansprakelijk voor de schade zou verklaren, niet tot
gevolg zou hebben dat het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten, dat zelf geen voorziening tegen het arrest heeft ingesteld, tegen verweerster een nieuwe rechtsvordering zou kunnen instellen op grond van de
haar bij de wet toegekende subrogatiemogelijkheid; dat verweerster immers, krachtens de artikelen 23 en 25 van het Gerechtelijk Wetboek, tegen haar de exceptie van het gezag van gewijsde zou kunnen aanvoeren;
Overwegende dat de gezamenlijke tenuitvoerlegging van de door het arrest ten aanzien van het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten gewezen beslissing en de beslissing die door de rechter na verwijzing zou
gewezen worden ten aanzien van eiseres, materieel niet onmogelijk is, zodat het geschil niet onsplitsbaar is in de zin van artikel1084 van het Gerechtelijk Wetboek;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;

Om die redenen, voegt de voorzieningen die onder de nummers C.OO.Ol22.F,
C.00.0213.F en C.00.0449.F op de algemene rol zijn ingeschreven; op de voorziening met algemeen rolnummer C.00.0122.F: verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de door haar gemaakte kosten en in de helft van de kosten van verweerster; op de voorziening met algemeen rolnummer C.00.0213.F :
verleent akte van de afstand van de voorziening, in zoverre zij gericht is tegen het dictum van het arrest waarbij de vordering van eiseres tot betaling van de door haar als verzekeraar van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering aan mevrouw B. gedane uitkeringen niet gegrond wordt
verklaard; verwerpt de voorziening voor het overige, alsook de vordering tot
bindendverklaring van het arrest; veroordeelt eiseres in haar kosten alsook in de helft van de door verweerster in de zaak nr. C.00.0122.F gemaakte kosten; op de voorziening met algemeen rolnummer C.00.0449.F : verwerpt de voorziening en de vordering tot bindendverklaring van het arrest;
veroordeelt eiseres in de kosten.
21 juni 2001- 1e kamer- Voorzitter: de h. Parmentier, waarnemend voorzitter
- Verslaggeuer : de h. Storck- Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Draps en Kirkpatrick.

Nr. 389
1e KAMER - 21 juni 2001

BELASTINGEN (MET DE INKOMSTENBELASTINGEN GELIJKGESTELDE)- VERKEERSBELASTING OP MOTORRIJTUIGEN- VRIJSTELLINGEN- GEBREKKIGEN- VOERTUIGBE GRIP.

.
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De beslissing van het hof van beroep dat het gebruik van een autovoertuig dat eigendom is van een gebrekkige niet verenigbaar is met de wettelijke bepalingen valgens welke de autovoertuigen die als persoonlijk vervoermiddel gebruikt worden door
gebrekkigen, vrijgesteld zijn van de verkeersbelasting op de autovoertuigen, aangezien die vrijstelling vereist dat genoemd voertuig enkel wordt gebruikt voor persoonlijke verplaatsingen van die gebrekkige, is naar recht verantwoordt wanneer het hof
vaststelt dat die gebrekkige erkent de persoon die het gebruik van de auto heeft, op
zijn eentje het vrijgestelde voertuig gebruikt om op verzoek van de gebrekkige boodschappen te doen (1). (Art. 5, § 1, eerste lid, 3°, W.I.G.B.)
(M ... T. BELGISCHE STAAT- MINISTER VAN FINANCIEN)
ARREST

(vertaling)

(A.R. F.00.0086.F)

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 9 juni 2000 gewezen door
het Hof van Beroep te Luik;
Over het eerste middel: schending van artikel 5, § 1, 3°, van het koninklijk besluit van 23 november 1965 houdende codificatie van de wettelijke bepalingen betreffende de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen en van artikel15,
§ 1, 2°, van het koninklijk besluit van 8 juli 1970 houdende algemene verordening betreffende de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, zoals het is gewijzigd bij het enige artikel van de wet van 19 februari 1990,
doordat het arrest, in hoofdzaak, vaststelt dat het geschil betrekking heeft op aanslagen in de verkeersbelasting die ten name van eiseres ingekohierd zijn voor de
aanslagjaren 1993 tot 1995 en op het intrekken van de vrijstelling van die belasting vanaf 1 januari 1996; dat eiseres lijdt aan een blijvende invaliditeit van ten minste 50 pet. die uitsluitend toe te schrijven is aan een gebrekkigheid van de onderste
ledematen en dat zij derhalve, overeenkomstig artikel 5, § 1, 3°, van het voornoemde koninklijk besluit van 23 november 1965, de vrijstelling van die belasting vordert voor het voertuig waarvan zij eigenaar is; dat het arrest vervolgens afWijzend beschikt op het door eiseres in conclusie aangevoerde middel volgens hetwelk zij
"uiteraard, gelet op de verlamming van haar onderste ledematen, haar voertuig niet
zelf kan besturen; als zij op grond van de wettelijke regeling een voertuig mag kopen waarvoor zij een fiscale gunstregeling geniet, de verplichting dat het als persoonlijk vervoermiddel wordt gebruikt dan impliceert dat het voertuig, in het geval
van (eiseres), mag worden bestuurd door een derde, i.e. haar dochter; het evenzeer logisch lijkt dat genoemd voertuig zich bij de bestuurder thuis en niet bij de gebrekkige bevindt en dat die bestuurder, wanneer hij dat voertuig gebruikt voor de behoeften van de gebrekkige (boodschappen, verzorging ... ), ook zijn persoonlijke zaken
afhandelt", en bijgevolg afWijzend beschikt op de beroepschriften van eiseres, zulks
op de volgende gronden : ''het koninklijk besluit van 23 november 1965 vereist weliswaar niet dat het voertuig uitsluitend voor de gebrekkige mag dienen zodat hij niet
mag worden vergezeld door een persoon die hem kan helpen of door familieleden, maar
zulks neemt niet weg dat de vrijstelling van verkeersbelasting afhankelijk is van de
voorwaarde dat het voertuig uitsluitend voor het persoonlijk gebruik van de begunstigde mag dienen; in casu blijkt dat het voertuig bij de dochter van eiseres gestald
is en dat zij het gebruikt op een wijze die niet verenigbaar is met de wettelijke regeling; luidens het proces-verbaal van 20 september 1995 (. .. ) verklaarde de dochter
van (eiseres) dat zij noch eigenaar noch huurder was van enig voertuig en dat zij het
litigieuze voertuig gebruikte om, onder andere, tegelijkertijd met haar moeder boodschappen te doen, maar dat laatstgenoemde haar daarbij niet altijd vergezelde; in haar
brief van 19 maart 1996 geeft (eiseres) toe, waarbij zij haar hoge leeftijd aanvoert, dat
(1) Zie Cass., 5 sept. 1996, A.R. F.96.0003.F, nr. 294.

------------------------------~-~~~-----c~-~-~-~=-~-==========~

Nr. 389

HOF VAN CASSATIE

1253

baar dochter ook op haar eentje bet litigieuze voertuig gebruikt (... ) om op haar verzoek boodscbappen te doen; die vaststellingen alleen volstaan om te besluiten dat bet
voertuig anders wordt gebruikt dan als voertuig voor persoonlijk gebruik",

terwijl artikel 5, § 1, 3°, van bet koninklijk besluit van 23 november 1965 houdende codificatie van de wettelijke bepalingen betreffende de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen bepaalt dat de ziekenauto's en de voertuigen die
door grootoorlogsinvaliden of door gebrekkigen als persoonlijk vervoermiddel worden gebruikt van de belasting vrijgesteld zijn; ingevolge artikel15, § 1, 2°, van bet koninklijk besluit van 8 juli 1970 houdende algemene verordening betreffende de met
de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, zoals bet is gewijzigd bij bet enige
artikel van de wet van 19 februari 1990 tot wijziging van bet koninklijk besluit van
8 juli 1970 houdende algemene verordening betreffende de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, de voornoemde vrijstelling geldt voor de personenauto's
die als persoonlijk vervoermiddel worden gebruikt door de personen die volledig blind
zijn, volledig verlamd zijn aan de bovenste ledematen of wier bovenste ledematen zijn
geamputeerd en de personen met een blijvende invaliditeit die rechtstreeks toe te schrijven is aan de onderste ledematen en ten minste 50 pet. bedraagt; genoemd koninklijk besluit niet vereist dat bet voertuig uitsluitend voor de gebrekkige mag dienen zodat bij niet mag worden vergezeld door een persoon die hem kan bel pen of door
familieleden; dat besluit weliswaar de vrijstelling afhankelijk maakt van de voorwaarde dat bet voertuig hoofdzakelijk als persoonlijk vervoermiddel door de gebrekkige wordt gebruikt, maar daarom niet vereist dat bet voertuig altijd bij de gebrekkige thuis staat of dat bet gebruik als persoonlijk vervoermiddel enig ander bijkomend
gebruik uitsluit; bet met name niet uitsluit dat bet voertuig in beginsel gestald is bij
een familielid dat bet gewoonlijk bestuurt, of dat die persoon bet voertuig ook op zijn
eentje gebruikt voor de beboeften van de gebrekkige of dat die persoon, naat aanleiding van een verplaatsing voor de gebrekkige, al dan niet vergezeld door de gebrekkige, ook zijn persoonlijke zaken afhandelt; bet arrest derhalve niet afwijzend kon beschikken op de beroepschriften van eiseres en daarbij uitsluitend kon steunen op de
voornoemde rhotivering, zonder nate gaan of bet voertuig boofdzakelijk als persoonlijk vervoermiddel werd gebruikt door eiseres :

Overwegende dat artikel 5, § 1, eerste lid, 3o, van het koninklijk besluit
van 23 november 1965 houdende codificatie van de wettelijke bepalingen betreffende de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, zoals het bestond ten tijde van het geschil, bepaalt dat met name van de verkeersbelasting op de autovoertuigen vrijgesteld zijn de voertuigen die als
persoonlijk vervoermiddel worden gebruikt door gebrekkigen;
Dat ingevolge artikel 15, § 1, eerste lid, 2°, b), van het koninklijk besluit
van 8 juli 1970 houdende algemene verordening betreffende de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, die vrijstelling van toepassing is voor de personenauto's die als persoonlijk vervoermiddel worden gebruikt door met name personen met een blijvende invaliditeit die rechtstreeks
toe te schrijven is aan de onderste ledematen en ten minste 50 pet. bedraagt;
Overwegende dat die vrijstelling weliswaar niet afhankelijk wordt gemaakt van de voorwaarde dat het voertuig uitsluitend door de gebrekkige
wordt gebruikt maar evenwel vereist dat genoemd voertuig enkel wordt gebruikt voor persoonlijke verplaatsingen van die gebrekkige;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat "de dochter van (eiseres) verklaarde dat zij (... ) het litigieuze voertuig gebruikte om (... ) tegelijkertijd met
haar moeder boodschappen te doen, maar dat laatstgenoemde haar daarbij niet altijd vergezelde en dat "(eiseres) toegeeft (... ) dat haar dochter ook
op haar eentje (dat) voertuig gebruikt (... )om op haar verzoek boodschappen te doen";
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Dat het arrest aldus zijn beslissing dat de dochter van eiseres het voertuig aanwendt "voor een gebruik dat niet verenigbaar is met de wettelijke
regeling", naar recht verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;

Om die redenen, houdt de uitspraak aan tot het Arbitragehof uitspraak zal
hebben gedaan op de onderstaande prejudiciele vraag: "Schenden de artikelen 377 tot 385 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet, wanneer de gewestelijke directeur van
de belastingen of de door hem gedelegeerde ambtenaar die met toepassing
van de artikelen 2, eerste lid, van het koninklijk besluit van 23 november 1965
houdende codificatie van de wettelijke bepalingen betreffende de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, 366, 367 en 370 tot 375 van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen uitspraak doet over een bezwaar inzake met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, als een
administratieve overheid optreedt, daar die bepalingen de schuldenaar van
die belastingen een onbeperkte rechtspraak in twee ins tanties ontzeggen, die
zowel de belastingplichtigen die een gelijkwaardig economisch belang vertegenwoordigen als de rechtzoekenden waarvan het vermogen door andere bestuurlijke handelingen getroffen wordt een dergelijke rechtspraak wel
genieten?"
21 juni 2001- 1e kamer- Voorzitter: de h. Parmentier, waarnemend voorzitter
- Verslaggever : de h. Storck- Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaatgeneraal - Advocaten: mrs. Kirkpatrick en T'Kint; D. Garabedian, Brussel.

Nr. 390
1e KAMER- 21 juni 2001

1o VORDERING IN RECHTE- ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING- NIETIGVERKLARING HUWELIJK- GEVOLG.

2° RECHTBANKEN- BURGERLIJKE ZAKEN -ALGEMEEN- GEVORDERDE ZAAK- ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING- NIETIGVERKLARING HUWELIJK- GEVOLG .

So HUWELIJK- ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING- NIETIGVERKLARING- GEVOLG.

4o ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED- ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE- ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING- NIETIGVERKLARING HUWELIJK- GEVOLG.

5o RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)- ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL VAN DE AUTONOMIE DER PROCESPARTIJEN- ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING- NIETIGVERKLARING HUWELIJK- GEVOLG.

1°, 2°, so, 4° en 5° Wanneer de vordering ertoe strekt de echtscheiding door ondertinge toestemming uit te spreken wijzigt de rechter die het huwelijk van de eisers nietig verklaart het voorwerp van die vordering en miskent hij mitsdien het algemeen
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rechtsbeginsel van de autonomie van de procespartijen. (Art. 1138, 2°, Ger.W. en het
algemeen rechtsbeginsel van de autonomie van de procespartijen.)
(I...,V... )
ARREST

(A.R. C.00.0137.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 december 1999 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 146, 180 en volgende, inzonderheid 180, 184, 190, 191
en 193bis van het Burgerlijk Wetboek, 138, tweede lid, 700 en volgende, 774, tweede
lid, en 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, het algemeen rechtsbeginsel van de autonomie van procespartijen, het algemeen rechtsbeginsel dat de rechter verbiedt uitspraak te doen over niet gevorderde zaken, en het algemeen rechtsbeginsel van de eerbiediging van het recht van verdediging,
doordat de appelrechters in het bestreden arrest het door de eisers ingestelde hoger beroep ongegrond verklaren, het beroepen vonnis bevestigen in de mate dat het
vaststelt dat het om een schijnhuwelijk gaat en de vordering tot echtscheiding wordt
afgewezen, en vervolgens het tussen de eisers gesloten huwelijk nietig verklaren, om
reden:
"( ... ) dat het hager beroep ertoe strekt, bij hervorming van het bestreden vonnis, de
echtscheiding bij onderlinge toestemming tussen (de eisers) uit te spreken;
(... ) dat de eerste rechter in het bestreden vonnis oordeelde dat partijen een schijnhuwelijk hadden gesloten en op die grand verklaarde dat er geen grand bestaat om
de echtscheiding bij onderlinge toestemming uit te spreken tussen de (eisers);
(... ) dat de eerste rechter zijn oordeel onder meer grondde op de vaststelling dat uit
de historiek van de adressen bleek dat partijen niet hadden samengewoond; dat inderdaad blijkt dat in de door partijen zelfvoor de eerste rechter neergelegde stukken een blad ontbreekt en aldus niet bleek dat partijen hadden samengewoond; dat
zij thans nieuwe attesten van de bevolkingsdiensten neerleggen waaruit blijkt dat zij
een korte periode, met name van 20 mei 1997 tot 20 april 1998, op dezelfde adressen waren ingeschreven;
Dat de eerste rechter zijn oordeel eveneens grondde op de vaststelling dat de voor
hem neergelegde regelingsakte voorafgaand de echtscheiding bij onderlinge toestemming reeds werd opgesteld op 22 juli 1997, dus amper drie maanden na het huwelijk; dat (de eisers) thans een attest voorbrengen uitgaande van L., afdelingschef dienst
rechtshulp van het O.C.M.W. te Antwerpen, die stelt dat het hier om een materiele vergissing zou gaan, gezien (de eisers) zich zouden bediend hebben van een door deze dienst
opgemaakt en verstrekt voorbeeld dat per vergissing reeds een voorgedrukte datum
bevatte;
(... ) dat uit het door het openbaar ministerie gevoerde onderzoek blijkt dat er ernstige aanwijzingen zijn dat het om een schijnhuwelijk gaat;
Dat blijkt dat de toestemming door de man geenszins gegeven werd tot wat het huwelijk werkelijk voorstelt maar uitsluitend om een doel te bereiken dat totaal verschilt van het normale doeleinde van het huwelijk, met name een gebonden levensgemeenschap tot stand te brengen; dat het duidelijk is dat eiser met het huwelijk
uitsluitend beoogde om in Belgie te kunnen blijven; dat hij voordien reeds bevel kreeg
om hetland te verlaten; dat hij zelfverklaarde dat hij eiseres leerde kennen in februari 1997, dat in maart reeds beslist werd om te trouwen en het huwelijk reeds
plaatsvond in op 11 april 1997;
Dat uit de verklaring van eiseres blijkt dat het huwelijk plaatsvond op aandringen van eiser; dat zij stelt dat deze onmiddellijk over huwen began te spreken; dat zij
verder stelt dat zijzelfliever een tijdje wou samenwonen om elkaar beter te leren kennen, maar dat eiser haar vertelde dat hij moest huwen om aan werk te geraken; dat
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zij verder stelt ingestemd te hebben omdat eiser geen enkel inkomen had en zij hem
volledig diende te onderhouden; dat zij verder stelt dat partijen onmiddellijk na hun
terugkomst van het huwelijk te Skopje, omstreeks 28 april1997, ruzie hadden, voornamelijk om geld, gezien zij alles alleen moest betalen en eiser geen werk vond; dat
zij verder stelt dat zij alles alleen diende te betalen en eiser vanaf 1 april 1998 steun
trok van het O.C.M.W.; dat zij nog stelt dat zij het mogelijk acht dat eiser met haar
gehuwd is om in Belgie te kunnen blijven, maar zij het normaal vindt dat deze zich
via een huwelijk wou verbeteren;
Dat blijkt dat het op 20 augustus 1994 aangegane huwelijk van de moeder van eiser bij vonnis van 9 september 1997 van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen nietig verklaard werd als schijnhuwelijk en de techniek van het schijnhuwelijk hem dus zeker niet onbekend was; dat partijen amper 11 maanden ingeschreven
waren op hetzelfde adres, maar hieraan een einde kwam toen eiser O.C.M.W.-steun
trok;
Dat, in tegenstelling met wat (de eisers) voorhouden, uit het attest van 10 maart
1998 van Dr. V. (U.I.A.) niet blijkt dat eiseres zwanger is geweest van eiser; dat uit
deze brief blijkt dat eiseres op een niet nader bepaalde datum een zwangerschapsonderbreking had na 14-15 weken waarbij een abnormaal chromosomenpatroon werd
gevonden; dat er verder gesteld wordt dat beide partijen bloed werd afgenomen voor
een chromosomenonderzoek naar mucoviscidose; dat verder gesteld wordt dat bij beide
partijen een normaal chromosomenpatroon werd aangetroffen en geen van beide drager bleek te zijn van mucoviscidose; dat evenwel nergens uit dit schrijven blijkt dat
de vrucht werd verwekt door eiser; dat overigens het feit of er al dan niet een kind werd
verwekt of geboren is uit het huwelijk niet impliceert dat het niet om een schijnhuwelijk zou gaan; dat dienaangaande slechts dient beoordeeld of de toestemming tot het
huwelijk op dat ogenblik reeel was; dat uit het voorgaande blijkt dat de formele toestemming van eiser geveinsd was en uitsluitend beoogde om in Belgie te kunnen blijven; dat de eerste rechter in het bestreden vonnis dan ook terecht tot de bevinding
kwam dat het om een schijnhuwelijk gaat;
(... ) dat het openbaar ministerie evenwel terecht stelt dat de rechtbank bij wie op
geldige wijze een rechtsvordering inzake het huwelijk aanhangig is gemaakt, zoals in
casu, ingeval van schijnhuwelijk zelf ambtshalve de nietigverklaring van het huwelijk moet uitspreken; dat, gezien de eerste rechter dit naliet, het bestreden vonnis in
die zin dient hervormd",
terwijl, eerste onderdeel, artikel1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, het algemeen rechtsbeginsel van de autonomie van procespartijen en het algemeen rechtsbeginsel dat de rechter verbiedt uitspraak te doen over niet gevorderde zaken, de rechter in een burgerlijk geding verbieden uitspraak te doen over niet gevorderde zaken,
naar luid van artikel138, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek het aan het openbaar ministerie toekomt ambtshalve op te treden ingeval de openbare orde dit vergt;
het aldus aan het openbaar ministerie toekomt de nietigverklaring van het huwelijk te vorderen in de gevallen bepaald in de artikelen 184, 190, 191 en 193bis van het
Burgerlijk Wetboek;
ingeval het openbaar ministerie de nietigverklaring van het huwelijk niet vordert, er geen rechtsvordering tot nietigverklaring van het huwelijk bij de rechter aanhangig is, en de rechter derhalve het huwelijk niet nietig kan verklaren,
de appelrechters derhalve niet zonder schending van de in het middel genoemde bepalingen het tussen de eisers gesloten huwelijk nietig konden verklaren zonder dat
dit door de eisers noch door het openbaar ministerie werd gevorderd (schending van
de artikelen 146, 180 en volgende, inzonderheid 184, 190, 191 en 193bis van het Burgerlijk Wetboek, 138, tweede lid, 700 en volgende en 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wethoek, het algemeen rechtsbeginsel van de autonomie van procespartijen, en het algemeen rechtsbeginsel dat de rechter verbiedt uitspraak te doen over niet gevorderde
zaken);
en tweede onderdeel, naar luid van artikel 774, tweede lid, van het Gerechtelijk Wethoek de rechter de heropening van de debatten moet bevelen, alvorens een vordering geheel of gedeeltelijk af te wijzen, op grond van een exceptie die de partijen voor
hem niet hadden ingeroepen,
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noch de eisers, noch het openbaar ministerie, hadden ingeroepen dat het tussen partijen gesloten huwelijk een schijnhuwelijk was,
de appelrechters derhalve, door de vordering tot echtscheiding afte wijzen op grond
van een exceptie die partijen voor hen niet hadden ingeroepen, zonder de debatten te
heropenen, artikel 774, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek en het algemeen
rechtsbeginsel van de eerbiediging van het recht van verdediging schenden:

Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat de eerste rechter de echtscheiding weigerde uit te spreken om reden dat het huwelijk van de eisers in feite een schijnhuwelijk is;
dat de eisers in hun verzoekschrift tot hoger beroep betwistten dat zij een
schijnhuwelijk aangingen;
Dat de vraag of het huwelijk een schijnhuwelijk was zodoende in het debat was;
Dat het onderdeel dat ervan uitgaat dat die vraag niet in het debat was,
feitelijke grondslag mist;
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan,
blijkt dat eisers vordering in hoger beroep ertoe strekt, bij hervorming van
het bestreden vonnis, de echtscheiding bij onderlinge toestemming tussen de
eisers uit te spreken;
Dat uit die stukken niet blijkt dat het openbaar ministerie noch enige partij gevraagd heeft het huwelijk nietig te verklaren;
Overwegende dat de appelrechters door het tussen eisers gesloten huwelijk nietig te verklaren, het voorwerp van de vordering wijzigen en mitsdien het algemeen rechtsbeginsel van de autonomie der procespartijen miskennen;
Dat het onderdeel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre dit het huwelijk nietig verklaart en uitspraak doet over de kosten; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt de eisers 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 Hof van Beroep te Brussel.
21 juni 2001- 1e kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete, voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal - Advocaat : mr. Verbist.

Nr. 391
1e KAMER- 21 juni 2001

1o FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AKKOORD- RECHTSPLEGING- ONROEREND GOED- VERKOOP UIT DE HAND- MACHTIGING- REDENEN- VORM.
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2° ONROEREND EN ROEREND GOED-

ONROEREND GOED- FAILLISSEMENT- VER·
KOOP UIT DE HAND - MACHTIGING- REDENEN - VORM.

3o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN- GEEN CONCLUSIE- BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN)- FAILLISSEMENT- ONROEREND GOED- VERKOOP UIT DE HAND- MACHTIGING- VORM.

1°, 2° en 3° De beschikking van de rechtbank van koophandel die, ter zake het belang van de gefailleerde boedel, verwijst naar de redenen vervat in het verzoekschrift van de curator tot machtiging om een onroerend goed dat tot die boedel behoort uit de hand te verkopen, dat zelf die redenen inhoudt, voldoet aan de bijzondere
verplichting dat ze uitdrukkelijk zou bepalen waarom die verkoop dat belang dient.
(Art. 1193ter Ger.W.)
(G... T. V. .. - CURATOR FAILLISSEMENT D. N.V. E.A.)
ARREST

(A.R. C.00.0393.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 mei 2000 gewezen door
het Hof van Beroep te Antwerpen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 1072bis, eerste lid, 1190 en 1193ter van het Gerechtelijk Wetboek (artikel1072bis ingevoegd bij de wet van 3 augustus 1992, artikell193ter
ingevoegd bij de wet van 18 februari 1981 en gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1997),
100 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest van bevestiging eerste verweerder q.q. bij toepassing van artikel 1193ter van het Gerechtelijk Wetboek machtigt over te gaan tot de
verkoop uit de hand van K. met park en omliggende gronden gelegen M. en een perceel bouwgrond gelegen in de X., als omschreven in de ontwerpakte van tweede en derde
verweerders, bevelend dat deze verkoop zal afhankelijk gesteld worden van een
minimumverkoopprijs van 75.000.000 BEF voor het en van 18.000.000 BEF voor de
bouwgrond, vijfde verweerder q.q. bij toepassing van artikel1193ter van het Gerechtelijk Wetboek machtigt over te gaan tot de verkoop uit de hand van een villahoeve
open met grand en aanhorigheden, gelegen op de hoek van M. enS., gekend ten kadaster onder de sectie X. voor een totale oppervlakte volgens titel van 2.743 m 2 en valgens meting 2.763 m 2 , voor recht zegt dat de verkoop zal afhankelijk gesteld worden aan een minimumverkoopprijs van 12.500.000 BEF overeenkomstig de ontwerpakte
van tweede verweerder en eiser veroordeelt tot betaling van 250.000 BEF aan zowel eerste verweerder q.q. als aan vijfde verweerder q.q. op grand dat het bezwaar van
eiser tegen de voorgenomen verkopen steunt op de vaststelling dat een kantschrift werd
aangebracht in de rand van de hypothecaire inschrijving van de bewuste goederen; dat
eiser hieruit onterecht afleidt dat de goederen onverkoopbaar zouden zijn; dat de kantmelding tot doel heeft eventuele kandidaat kopers te attenderen op een bestaande betwisting nopens het eigendomsrecht over de bewuste goederen; dat dergelijke kantmelding niet de onbeschikbaarheid van de goederen impliceert; dat de overwegingen
die eiser besteedt aan de gevolgen van een eventuele voor de beide boedels nadelige
uitspraak de vaststelling niet ontkrachten dat volgens de actuele gegevens de onroerende goederen in eigendom toebehoren aan deze boedels en de curatoren in de uitoefening van hun wettelijke taak verplicht zijn de nodige initiatieven te nemen tot tegeldemaking van het actief; dat niets erop duidt dat het eigendomsrecht van de
gefailleerde boedels op de onroerende goederen in kwestie dermate precair is dat het
aangewezen is de voorgenomen verkoop op te schorten zolang niet definitief uitspraak is gedaan over de hangende eigendomsbetwistingen; dat volgens toelichting van
partijen kwestieuze kantmelding het gevolg is van de aanvechting in rechte door en-
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kele erfgenamen van van de inbreng van de onroerende goederen in de gefailleerde
vennootschappen; dat de curatoren voorhouden dat een akkoord werd bereikt met deze
personen die zich daarom ook niet langer zouden verzetten tegen een verkoop van de
goederen; dat dit akkoord met de voorgenomen verkoop, verwoord door hun raadsman ter zitting van 20 mei 1999 voor de eerste rechter, geacteerd werd op het procesverbaal van terechtzitting; dat in het bestreden vonnis dit akkoord met de verkoop nogmaals bevestigd werd; dat in die omstandigheden niet aileen geen onbeschikbaarheid
van de goederen in kwestie bewezen is maar ook geen ernstige praktische bezwaren aangetoond zijn tegen de geplande verkoop; dat immers in het kader van artikel 1193ter Ger.W. moet onderzocht worden of de verkoop de boedel tot voordeel strekt;
dat het bestaan van een kantmelding eventuele kandidaat kopers zou kunnen afschrikken; dat nu evenwel een akkoord blijkt bereikt te zijn met de personen op wiens
verzoek de kantmelding werd aangebracht de nodige schikkingen kunnen worden getro:ffen hetzij om de kantmelding ongedaan te maken hetzij de nodige waarborgen te
verstrekken opdat eventuele kopers niet afgeschrikt zouden worden; dat elementen
waarop het akkoord met de erfgenamen steunt op basis waarvan deze bereid gevonden werden afstand te doen van de aanvechting van de inbreng in de gefailleerde vennootschappen thans niet ter beoordeling staan van het hofvan beroep, dat eiser in het
kader van huidig geschil de opname van de schuldvorderingen van deze erfgena~
men in het passiefvan de beide faillissementen niet nuttig kan inroepen en aanvechten; dat de curatoren in hun verzoekschrift uiteen hebben gezet waarom een paging tot openbare verkoop van de goederen in kwestie werd stop gezet en de optredende
notarissen hebben aangeraden om een verkoop uit de hand na te streven; dat deze motieven, die nog steeds gelden, terecht voorkomen en niet door eiser weerlegd werden; dat deze motieven aantonen dat het in het belang van de boedel is dat de verkoop onderhands gebeurt; dat alle verschijnende schuldeisers hiermee trouwens hebben
ingestemd; dat de eerste rechter dan ook terecht de machtiging heeft verleend om tot
de gevraagde verkoop over te gaan aan de in het vonnis vermelde voorwaarden; dat
er geen enkele gegronde reden bestaat om te bepalen dat de verkoop dient te gebeuren a an de geldschieter van eiser zoals deze in ondergeschikte orde vraagt, ... dat de
procesvoering in hoger beroep en het daarmee gepaard gaande tijdsverlies onbetwistbaar nodeloze kosten heeft teweeg gebracht voor de boedel; dat deze schade billijk geraad wordt op 250.000 BEF voor elk van beide faillissementen; dat in die mate de vordering wegens tergend en roekeloos hoger beroep gegrond is,

terwijl de curatoren krachtens het artikelll93ter van het Gerechtelijk Wetboek, in
het geval van artikel 1190 van het Gerechtelijk Wetboek, aan de rechtbank van koophandel de machtiging kunnen vragen om uit de hand te verkopen, dat de curatoren
aan de rechtbank het door een notaris, aangewezen door de rechter-commissaris, opgemaakt antwerp van verkoopakte voorleggen, onder opgave van de redenen waarom
de verkoop uit de hand geboden is, dat de curatoren hierbij een schattingsverslag voegen, opgemaakt door de door hen aangewezen deskundige en een getuigschrift van de
hypotheekbewaarder, na de faillietverklaring opgesteld, met vermelding van de bestaande inschrijvingen en alle overschrijvingen van een bevel of een beslag betreffende de te verkopen onroerende goederen, dat alle personen die hetzij een inschrijving, hetzij een kantmelding hebben op het betrokken onroerend goed en de gefailleerde
moeten gehoord worden ofbij gerechtsbriefbehoorlijk opgeroepen worden, dat de machtiging wordt verleend indien het belang van de gefailleerde boedel zulks vereist op advies van de rechter-commissaris en dat de beschikking uitdrukkelijk bepaalt waarom
de verkoop uit de hand het belang van de failliete boedel dient; dat noch de beschikking van de eerste rechter van 30 september 1999 waarbij de curatoren gemachtigd
werden tot de verkoop uit de hand over te gaan, noch het bestreden arrest uitdrukkelijk bepalen waarom de verkoop uit de hand het belang van de failliete boedel dient;
dat het bestreden arrest enkel overweegt dat de curatoren in hun verzoekschrift uiteen hebben gezet waarom een poging tot openbare verkoop van de goederen in kwestie werd stop gezet en de optredende notarissen hebben aangeraden om een verkoop uit de hand na te streven, dat deze motieven terecht voorkomen en aantonen dat
het in het belang van de boedel is dat de verkoop onderhands gebeurt; dat het bestreden arrest, door louter te overwegen dat de motieven uit het verzoekschrift van
de curatoren aantonen dat de onderhandse verkoop gebeurt in het belang van de hoedel, zonder te vermelden welke die motieven zijn en zonder die motieven over te nemen, geenszins uitdrukkelijk bepaalt waarom de verkoop uit de hand het belang van
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de failliete boedel dient (schending van de artikelen 1190 en 1193ter van het Gerechtelijk Wetboek en 100 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997); dat nu het hoofdberoep op die gronden niet wettelijk afgewezen werd, bet bestreden arrest eiser ten
onrechte veroordeeld heeft tot schadevergoeding wegens tergend en roekeloos boger
beroep (schending van de artikelen 1072bis, eerste lid, van bet Gerechtelijk Wethoek, 1382 en 1383 van bet Burgerlijk Wetboek) :

Overwegende dat, krachtens artikel1193ter van het Gerechtelijk Wethoek, de curator aan de rechtbank van koophandel de machtiging dient te
vragen om de onroerende goederen die tot de failliete boedel behoren uit de
hand te verkopen; dat, luidens het derde lid van die bepaling, "de machtiging wordt verleend indien het belang van de gefailleerde boedel zulks vereist" en "de beschikking uitdrukkelijk (bepaalt) waarom de verkoop uit de
hand het belang van de boedel dient";
Overwegende dat de beschikking van de rechtbank van koophandel die ter
zake van het belang van de boedel verwijst naar de redenen vervat in het verzoekschrift van de curator dat zelf die redenen inhoudt, aan deze bijzondere motiveringsplicht voldoet;
Dat het middel in zoverre niet kan worden aangenomen;
Overwegende dat het middel voor het overige is afgeleid uit de vergeefs aangevoerde schending van artikel 1193ter van het Gerechtelijk Wetboek;
Dat het middel in zoverre niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening veroordeelt eiser in de kosten.
21 juni 2001 - 1e kamer- Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter- Verslaggever : de h. Dirix - Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal
- Advocaten : mrs. Houtekier en Kirkpatrick.

Nr. 392
1e KAMER- 21 juni 2001

1 o CAS SATIE -

ALGEMEEN. OPDRACRT EN BESTAANSREDEN VAN RET ROF. AARD VAN RET
CASSATIEGEDING- OPDRACRT- GEVOLG- BURGERLIJKE ZAKEN- INTREKKING VAN EEN ARREST- VOORWAARDEN.

2° CASSATIE -

ALGEMEEN. OPDRACRT EN BESTAANSREDEN VAN RET ROF. AARD VAN RET
CASSATIEGEDING- ALGEMEEN- BURGERLIJKE ZAKEN- INTREKKING VAN EEN ARRESTRECRTSPLEGING.

3° CASSATIE- BEVOEGDREID VAN RET HOF -ALGEMEEN- BURGERLIJKE ZAKEN- UITLEGGING VAN EEN ARREST.

4 o CASSATIE -

BEVOEGDREID VAN RET HOF- ALGEMEEN- BURGERLIJKE ZAKEN- VERBETERING VAN EEN ARREST.

5° CASSATIE- ALGEMEEN.

OPDRACRT EN BESTAANSREDEN VAN RET ROF. AARD VAN RET
CASSATIEGEDING- ALGEMEEN- BURGERLIJKE ZAKEN- INTREKKING VAN EEN ARRESTRECRTSPLEGING- VERZOEKSCRRIFT- VOORWAARDEN.
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6° CASSATIE -ALGEMEEN.

OPDRACHT EN BESTAANSREDENVAN HET HOF. AARD VAN HET
CASSATIEGEDING -ALGEMEEN- UITLEGGING OF VERBETERING VAN EEN ARREST- RECHTSPLEGING- VERZOEKSCHRIFT- VOORWAARDEN.

1 a Uit de wettelijke opdracht van het Hof volgt dat het bevoegd is en de verplichting

heeft om, buiten het in het bij artikel1113 Gerechtelijk Wetboek bedoelde geval, een
arrest dat een voorziening niet ontvankelijk heeft verklaard in te trekken, indien de
beslissing uitsluitend berust op een feitelijke vergissing die niet aan de verzoeker is
te wijten en waartegen hi} geen feitelijk verweer heeft kunnen voeren (1). (Art. 1113
Ger.W.)
2° De rechtspleging tot intrekking van een door het Hof gewezen arrest is bij analogie te vinden in artikel 1114 van het Gerechtelijk Wetboek (2). (Art. 1114 Ger.W.)
3° Het Hof van Cas sa tie is bevoegd om zijn eigen arresten uit te leggen (3) (Impliciet). (Art. 793 Ger.W.)
4° Het Hofvan Cassatie is bevoegd om zijn eigen arresten te verbeteren (4) (Impliciet). (Art. 794 Ger.W.)
5° Het verzoekschrift tot in trekking van een door het Hof gewezen arrest moet ingediend worden ter griffie van het Hof en vooraf betekend worden aan de partijen, dit
is door de afgifte van een afschrift ervan bij deurwaardersexploot (5). (Artt. 32, 1°,
1079, eerste lid, en 114, eerste lid, Ger.W.)
6° Het verzoekschrift tot uitlegging of verbetering van een door het Hof gewezen arrest moet ingediend worden ter griffie van het Hof en vooraf betekend worden aan de
partijen, dit is door de afgifte van een afschrift ervan bij deurwaardersexploot (6).
(Artt. 32, 1o, 796, 1079, eerste lid, en 1114, eerste lid, Ger.W.)
(P... T. BELGISCHE STAAT- MINISTER VAN FINANCIENJ

Advocaat-generaal Dubrulle heeft in hoofdzaak gezegd :
Bij arrest van 22 maart 2001, inzake A.R. F.99.0092.N heeft het Hof (Eerste Kamer) eiseres' voorziening in cassatie tegen een arrest op 15 juni 1999 gewezen door het
Hof van Beroep te Antwerpen verworpen, na de grond van niet-ontvankelijkheid tegen deze voorziening, opgeworpen door de verweerder, de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Minister van Financien, eruit afgeleid dat ze niet betekend was, te
hebben aangenomen.
I. In een niet nader geadresseerd vezoekschrift, met een hoofding "Hof van Cassatie", verder getiteld "Verzoekschrift tot herinoverwegingneming van beschikk.ing d.d.
22 maart 2001", dat op 12 april2001 ter griffie van het Hofis neergelegd, verzoekt eiser "hierbij de procedure te heropenen en recht te doen via een niet belangenvermengd panel".
II. In een aan de hoofdgriffier van het Hof geadresserd verzoekschrift, met eenzelfde hoofding, verder getiteld "Vordering tot uitlegging ofverbetering (art. 795 Ger.W.
(... ), dat op 17 april2001 ter griffie van het Hofis neergelegd, verzoekt eiser "de rechters uitspraa:k (te) doen over de vordering ingediend op 12 april 2001".
(1) Cass., 8 feb. 2000, A.R. P.99.1805.N, nr. 99, en 10 okt. 2000, A.R. P.00.1267.N, nr. 534.
(2) Cass. 23 feb. 1990, A.R. F.1849.N, nr. 387. Zie de conclusie O.M.
(3) Cass., 20 okt. 1999, A.R. P.99.0826.F, nr. 550.
(4) Zie Cass., 21 april1994, A.R. C.94.0075.F, nr. 191, en 24 maart 2000, A.R. F.00.0029.N,
nr. 201.
(5) Zie Cass., 23 feb. 1990, A.R.F.1849.N, nr. 387 (zie voetnoot 2). Zie de conclusie O.M.
(6) Zie de conclusie O.M.
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I. Wat het sub I vermelde verzoekschrift betreft.
I.A. Wat de ontvankelijkheid betreft.
Klaarblijkelijk beoogt eiser met dit verzoekschrift de "intrekking" van het arrest van
22 maart 2001, op grond dat, in tegenstelling met was dit arrest vaststelt, eiser zijn
voorziening wel degelijk zou betekend hebben aan de Belgische Staat.
Meteen rijst de vraag naar de ontvankelijkheid van dit verzoek tot intrekking, dat
de Belgische Staat, oorspronkelijke verweerder, bij deze nieuwe procedure niet betrokken werd.
Mijn ambt heeft gemeend, bij toepassing van artikel 1097 van het Gerechtelijk Wethoek, een middel van niet-ontvankelijkheid van dit verzoekschrift te moeten opwerpen, waarvan het bij gerechtbriefkennis gaf aan partijen, op grond dat zijn verzoekschrift niet betekend werd aan de Belgische Staat en handhaaft dit middel op volgende
gronden:
1. Krachtens artikel1114 van het Gerechtelijk Wetboek moet een verzoekschrift tot
intrekking als bedoeld in artikel 1113 - weliswaar ten gunste van een verweerder in
cas satie maar waarvan het Hof het als zijn opdracht beschouwt het ook op een eiser in cassatie toe te passen (7)- "aan de andere partijen in het geding of hun advocaten betekend (worden) op de wijze bepaald in artikel1079" (d.i. voor de neerlegging en, overeenkomstig artikel 32, 1o, bij deurwaardersexploot). Krachtens het tweede
lid van artikell114 wordt de zaak behandeld overeenkomstig de voorgaande bepalingen (8) (waaronder artikel 1097).
2. Door het arrest van het Hofvan 22 maart 2001 gaat het bestreden arrest alleszins in kracht van gewijsde (artikel 28 Ger.W.). Het lijkt me niet aanvaardbaar dat
de oorspronkelijke verweerder, de Belgische Staat, niet zou betrokken worden bij een
procedure die ertoe strekt - indien op eisers' verzoek wordt ingegaan - zijn oorspronkelijk cassatieberoep toch ontvankelijk te verklaren, omdat zulks - indien ook
dat aanvaard wordt en, bij verder onderzoek, het middel gegrond bevonden wordt, zoals door eiser oorspronkelijk beoogd - tot gevolg heeft dat het bestreden arrest vernietigd wordt.
3. Deze vereiste van betekening van dergelijk verzoekschrift lijkt me overigens, zij
het impliciet, ook gesteld door de rechtspraak van het Hof. Het arrest van 23 februari 1990 (9) beslist, op verzoek tot intrekking van arrest, gewezen in een fiscale zaak,
als volgt:
Uit de wettelijke opdracht en bevoegdheid zelfvan het Hofvolgt dat het bevoegd is
en de verplichting heeft om, buiten geval bedoeld bij art. 1113 Gerechtelijk Wethoek, met name een arrest waarbij het de voorziening niet ontvankelijk heeft verklaard, in te trekken, indien de beslissing uitsluitend berust op een feitelijke vergissing die niet aan de verzoeker tot intrekking te wijten is en waartegen deze geen
verweer heeft kunnen voeren. Het middel van niet-ontvankelijkheid van het verzoekschrift, door verweerster, een gemeente, opgeworpen, en hierop gegrond dat de betekening van het verzoekschrift gedaan is aan haar gemeentesecretaris, a.i., die geen
deel uitmaakt van haar college van burgemeester en schepenen, werd niet aangenomen op grond dat de betekening rechtsgeldig, d.i. overeenkomstig artikel42, eerste
lid, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek, gedaan werd. Hieruit moet m.i. afgeleid worden dan een betekening van het verzoekschrift tot intrekking wel degelijk vereist wordt.
Het verzoekschrift moet dus niet ontvankelijk verklaard worden.
(. .. )
(7) Cass.,13 aug. 1855, Bull. en Pas., 1855, I, 373), met concl. P.G. Leclercq; 4 mei 1988, A.R.
5543 (op vordering van de procureur-generaal), nr. 544, met noot B.J.B. en de aldaar aangehaalde precedenten; 23 feb. 1990, A.R. F.1849.N, nr. 387; 8 feb. 2000, A.R. P.99.1805.N, nr. 99, en
10 okt. 2000, A.R. P.00.1267.N, nr. 534.
(8) Zie Cass., 23 feb. 1990 (zie voetnoot 1) : "De rechtspleging ter zake, moet, bij analogie, worden gevonden in artikel1114 van het Gerechtelijk Wetboek".
(9) Zie voetnoot 7.
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II. Wat het sub II vermelde verzoekschrift betreft.
II.A. Wat de ontvankelijkheid betreft.
Dit verzoekschrift is evenmin betekend, zodat mijn ambt heeft gemeend, ook te dezen, bij toepassing van artikel1097 van het Gerechtelijk Wetboek, een middel van nietontvankelijkheid tegen dit verzoekschrift te moeten opwerpen, waarvan het bij dezelfde gerechtsbrief kennis gaf aan partijen, op grond dat zijn verzoekschrift niet
betekend werd aan de Belgische Staat en handhaaft dit middel op volgende granden:
De vorderingen tot uitlegging of verbetering van een rechterlijke beslissing worden, overeenkomstig artikel 796 van het Gerechtelijk Wetboek, behoudens het geval van vrijwillige verschijning van partijen, in de gewone vorm van de dagvaardingen ingeleid. Mutatis mutandis moet een vordering tot uitlegging of verbetering van
het arrest van het Hof van Cas sa tie, minstens in burgerlijke zaken, ingeleid worden in de vormen bepaald voor het instellen van een voorziening in cassatie, d.i., overeenkomstig artikel 1079, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, door het indienen, op de griffie van het Hofvan Cassatie, van een verzoekschrift, dat (in voorkomend
geval) vooraf wordt betekend aan de partij tegen wie de voorziening is gericht.
Ook dit verzoekschrift moet dus niet ontvankelijk verklaard worden.
ARREST

(A.R. C.01.0161.N)

"

HET HOF; - Gelet op het arrest van het Hof, gewezen op 22 maart 2001
in de zaak F.99.0092.N;
Gelet op het verzoekschrift "tot herinoverwegingneming", neergelegd ter
griffie van het Hof op 12 april 2001;
Gelet op het verzoekschrift "tot uitlegging ofverbetering" neergelegd ter
griffie van het Hof op 17 april 2001;
I. Wat betreft het verzoekschrift "tot herinoverwegingneming" van 12 april
2001:
Over het door het openbaar ministerie ambtshalve opgeworpen middel van
niet-ontvankelijkheid van het verzoek : het verzoekschrift tot intrekking werd
niet betekend :
Overwegende dat uit de bewoordingen van het verzoekschrift blijkt dat verzoeker het Hofvraagt zijn voorziening gericht tegen het arrest op 15 juni 1999
gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen opnieuw te beoordelen op
grond van de omstandigheid dat, in tegenstelling met wat het arrest van het
Hof van 22 maart 2001 vaststelt, die voorziening wel degelijk zou zijn betekend aan de Belgische Staat;
Dat verzoeker derhalve in werkelijkheid de intrekking vraagt van vermeld arrest van 22 maart 2001;
Overwegende dat uit de wettelijke opdracht en bevoegdheid zelfvan het
Hofvolgt dat het bevoegd is en de verplichting heeft om, buiten het geval bedoeld in artikel 1113 van het Gerechtelijk Wetboek, met name een arrest
waarbij het de voorziening niet ontvankelijk heeft verklaard, in te trekken indien de beslissing berust op een feitelijke vergissing die niet aan de
verzoeker tot intrekking te wijten is en waartegen hij geen verweer heeft kunnen voeren;
Dat de rechtspleging ter zake, naar analogie, moet worden gevoerd overeenkomstig artikel 1114 van het Gerechtelijk Wetboek;
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Overwegende dat overeenkomstig artikel1114, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, het verzoekschrift tot intrekking wordt ingediend en aan
de partijen in het geding of hun advocaten betekend wordt op de wijze bepaald in artikel 1079 van hetzelfde wetbo·ek;
Dat het verzoekschrift tot intrekking, krachtens artikel 1079, eerste lid,
van het Gerechtelijk Wetboek, aldus moet ingediend worden ter griffie van
het Hof van Cas satie en vooraf moet worden betekend aan de partijen;
Dat, overeenkomstig artikel32, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek, onder
"betekening" in dat wetboek wordt verstaan de afgifte van een afschrift van
de akte bij deurwaardersexploot;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hofvermag acht te slaan, niet
blijkt dat het verzoekschrift ingediend ter griffie van het Hof op 12 april 2001
aan verweerder werd betekend;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid gegrond is;
IL Wat betreft het verzoekschrift "tot uitlegging of verbetering'' van 17 april
2001:
Over het door het openbaar ministerie ambtshalve opgeworpen middel van
niet-ontvankelijkheid van het verzoek : het verzoekschrift tot uitlegging of
verbetering werd niet betekend :
Overwegende dat verzoeker vraagt het arrest van 22 maart 2001 te verbeteren op grond van het feit dat, anders dan in vermeld arrest is gesteld,
het bewijs zou voorliggen dat zijn voorziening werd betekend;
Overwegende dat een vordering tot verbetering of uitlegging van een arrest van het Hof van Cassatie, moet worden ingesteld in de vormen bepaald voor het instellen van een voorziening in cassatie;
Dat nu, overeenkomstig artikel 1079, eerste lid, van het Gerechtelijk Wethoek, de voorziening in cassatie wordt ingesteld door het indienen ter griffie van het Hof van een verzoekschrift dat vooraf wordt betekend aan de partij tegen wie de voorziening is gericht, de vordering tot uitlegging of
verbetering van een arrest van het Hof op dezelfde wijze moet worden ingesteld;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet
blijkt dat het verzoekschrift ingediend ter griffie van het Hof op 17 april 2001
aan verweerder werd betekend;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid gegrond is;
Overwegende dat het Hof niet nader moet ingaan op de hypothetische beschouwingen van verzoeker nopens de beweerde schending van het
gelijkheidsbeginsel;
Om die redenen, verwerpt het verzoek tot intrekking en het verzoek tot
uitlegging of verbetering; veroordeelt verzoeker in de kosten.
21 juni 2001 - 1e kamer- Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter- Verslaggever : de h. Londers - Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaatgeneraal.
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1e KAMER- 21 juni 2001
1° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6 -ARTIKEL 6.1 - TUCHTZAKEN- TUCHTVORDERING- REDELIJKE TERMIJN- OVERSCHRIJDINGSANCTIE.

2° RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) -

TUCHTZAKEN - REDELIJKE TERMIJN.

3° ARTS- TUCHTZAKEN- ORDE DER GENEESHEREN- RAAD VAN BEROEP- TUCHTVORDERING
- SLUITING VAN HET DEBAT- NAVOLGEND STUK- RAADSMAN- GEVOLG.

4 o GENEESKUNDE- BEROEPSORDEN- ORDE DER GENEESHEREN- RAAD VAN BEROEPTUCHTZAKEN- TUCHTVORDERING- SLUITING VAN HET DEBAT- NAVOLGEND STUK- RAADS·
MAN- GEVOLG.

5° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6- ART!·
KEL 6.1- TUCHTZAKEN- ORDE DER GENEESHEREN- RAAD VAN BEROEP- TUCHTVORDERING
- SLUITING VAN HET DEBAT- NAVOLGEND STUK- RAADSMAN- GEVOLG.

6° RECHT VAN VERDEDIGING- TUCHTZAKEN- ORDE DER GENEESHEREN- RAAD VAN
BEROEP- TUCHTVORDERING- SLUITING VAN HET DEBAT- NAVOLGEND STUK- RAADSMAN- GEVOLG.

1o Artikel 6.1 E. V.R.M. bepaalt niet dat in tuchtzaken de sanctie wegens overschrij-

ding van de redelijke termijn het verval van de tuchtvordering is. (Art. 6.1 E.V:R.M.)
2° Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel "inzake de redelijke termijn in tuchtzaken".
3°, 4°, 5° en 6° Geen schending van artikel6.1 E.V.R.M. ofvan het algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging valt afte leiden uit de enkele omstandigheid dat de raad van beroep van de Orde der Geneesheren beslist geen acht te slaan
op een schrijven van de raadsman van de vervolgde arts dat na de sluiting van het
debat is toegekomen (1). (Artikel6.1 E.V:R.M. en het algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging.)
(V. •.

T. ORDE DER GENEESHEREN)
ARREST

(A.R. D.00.0003.N)

RET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 15 november 1999 gewezen door de raad van beroep van de Orde van Geneesheren, met het N ederlands als voertaal;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 6, lid 1, van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van
de Mens en de Fundamentale Vrijheden, ondertekend op 4 november 1950 te Rome
en goedgekeurd bij de Belgische wet van 13 mei 1955, houdende de behandeling van
een zaak binnen een redelijke termijn, en het algemeen rechtsbeginsel inzake de redelijke termijneis in tuchtzaken,
(1) Zie Cass., 13 nov. 1991, A.R. 9326, nr. 141 (strafzaak).
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doordat de raad van beroep de aanvankelijk lastens eiser opgelegde schorsing in het
recht de geneeskunde uit te oefenen, terugbrengt op drie maanden omdat in het dossier lastens eiser de redelijke termijn duidelijk werd overschreden; de raad van bebeer oordeelt dat de overschrijding van de redelijke termijn niet impliceert dat het om
een "jurisprudentiele" vervaltermijn gaat, zodat het aan de tuchtinstantie toebehoort om af te wegen of, gelet op het niet respecteren van de redelijke termijn, het opportuun voorkomt, met betrekking tot de bewezen tuchtinbreuk, nog al dan niet een
tuchtsanctie op te leggen. De raad van beroep beslist dat de overschrijding van de redelijke termijn enkel aanleiding geeft tot een vermindering van de aanvankelijk opgelegde tuchtsanctie,
terwijl de regel volgens dewelke een zaak behandeld moet worden binnen een redelijke termijn, neergelegd is in artikel 6, lid 1, van het E.V.R.M.-Verdrag;
de raad van beroep betwist niet dat in het dossier lastens eiser de redelijke termijn duidelijk werd overschreden. De raad van beroep heeft hieraan evenwel niet het
correcte gevolg vastgeknoopt;
de redelijke termijn werkt immers als een jurisprudentiele vervaltermijn (0. I., "De
redelijke termijn in tuchtzaken", T. Gemeente, 1996, 70). Dit betekent dat bij een ernstige schending van de redelijke termijn, zoals in casu wordt toegegeven door de raad
van beroep, die tuchtinstantie de bevoegdheid tot straffen volledig verliest;
om die reden had de raad van beroep de beslissing van de Provinciale Raad van de
Orde der Geneesheren van Antwerpen van 22 oktober 1997 moeten hervormen en opnieuw rechtdoende, moeten afzien van het opleggen van een tuchtstraf;
de raad van beroep heeft echter geoordeeld dat de overschrijding van de redelijke
termijn enkel aanleiding geeft tot een vermindering van de aanvankelijk opgelegde
tuchtsanctie;
de raad van beroep schendt derhalve artikel 6, lid 1, van E.V.R.M. en de algemene rechtsbeginselen inzake de redelijke termijneis in tuchtzaken :

Overwegende dat artikel 6.1 E.V.R.M. niet bepaalt dat in tuchtzaken de
sanctie wegens overschrijding van de redelijke termijn het verval van de tuchtvordering is;
Overwegende dat er geen algemeen rechtsbeginsel bestaat "inzake de redelijke termijneis in tuchtzaken";
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 6, lid 1, van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van
de Mens en de Fundamentale Vrijheden, ondertekend op 4 november 1950 te Rome
en goedgekeurd bij de Belgische wet van 13 mei 1955, en het algemene rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging,
doordat de raad van beroep geen acht slaat op het schrijven van de advocaat van
eiser, d.d. 29 oktober 1999 en zijn bijlagen, omdat dit is toegekomen na sluiting der
debatten,
terwijl het recht van verdediging is neergelegd in artikel 6, lid 1, E.V.R.M.Verdrag;
dit principe tevens een algemeen rechtsbeginsel is dat op alle rechtscolleges en met
name op de raad van beroep van de Orde der Geneesheren van toepassing is;
dit algemeen principe in artikel 6, lid 1, E.V.R.M. wordt miskend wanneer de raad
van beroep van de Orde geen rekening houdt met een nieuw stuk of feit van overwegend belang dat door tuchtrechtelijk vervolgende partij na de sluiting der debatten, maar v66r de tuchtuitspraak, wordt meegedeeld;
de Raad van Beroep had de heropening der debatten moeten bevelen, teneinde te
onderzoeken of het nieuwe stuk, bijgebracht door de raadsman van eiser, van belang was voor de tuchtrechtelijke procedure, teneinde het recht van verdediging van
de tuchtrechtelijk vervolgde partij te vrijwaren;
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de raad van beroep schendt derhalve artikel 6, lid 1, van het E.V.R.M. en de algemene rechtsbeginselen inzake het recht van verdediging door geen acht te slaan op
het nieuwe bijgebrachte stuk, zonder dit te hebben onderzocht, noch de vervolgde partij door middel van een heropening der debatten te hebben toegelaten dit nieuwe stuk
toe te lichten :

Overwegende dat geen schending van artikel6.1 E.V.R.M. of van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging valt af te leiden uit de
enkele omstandigheid dat de raad van beroep heeft beslist geen acht te slaan
op een schrijven van de raadsman van eiser en zijn bijlagen die na de sluiting van het debat zijn toegekomen;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
21 juni 2001 - 1" kamer- Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter- Verslaggever : de h. mevr. Bourgeois - Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Verbist en Biitzler.

Nr. 394
1 e KAMER - 22 juni 2001

BESLAG- ALLERLEI- GERECHTELIJKE AANZUIVERINGSREGELING- KWIJTSCHELDING VAN
SCHULDEN- BALDO NOG VERSCHULDIGD NA UITWINNING- WIJZE VAN AANZUIVERING.

De gerechtelijke aanzuiveringsregeling waarin art. 1675, 13, § 1, tweede gedachtestreep, van het Ger. W. voorziet voor het saldo nog verschuldigd na de tegeldemaking van de voor beslag vatbare goederen, betreft een pondspondsgewijze aanzuivering op voet van gelijkheid tussen alle schuldeisers waarbij geen rekening wordt
gehouden met de wettige redenen van voorrang, waarvan een schuldeiser met een algemeen voorrecht geniet. (Art. 1675, 13, § 1, tweede gedachtestreep, Ger.W.)
(BELGISCHE STAAT- MINISTER VAN FINANCIEN T. D ... E.A.)

Conclusie van advocaat-generaal met opdracht Thijs :
I. De feiten en procedurevoorgaanden.
Op 15 juni 1999 legt eerste verweerster- die een maandelijks inkomen geniet van
ongeveer 22.000 frank (werkloosheidsvergoeding en O.C.M.W.-steun) en een totale
schuld heeft van 395.420 frank bij verschillende schuldeisers, waaronder 165.927 frank
bij de ontvanger van Directe Belastingen te Aalst 1 - een verzoekschrift neer tot collectieve schuldenregeling bij de beslagrechter te Dendermonde.
Op 7 september 1999 wordt haar verzoek toelaatbaar verklaard en wordt Mter Calloens als schuldbemiddelaar aangesteld. Op 14 oktober 1999 wordt een procesverbaal van vaststelling van gebrek aan minnelijke aanzuiveringsregeling opgesteld.
Aangezien de inkomsten van eerste verweerster niet voldoende zijn om op redelijke termijn de schuld van 395.420 frank in hoofdsom afte betalen, beslist de beslagrechter te Dendermonde tot een gerechtelijke aanzuivering met uitwinning conform
artikel 1675/13 van het Gerechtelijk Wetboek.
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Gelet op het feit dat eerste verweerster geen onroerende goederen bezit en een kleine
studio huurt waarvan de inboedel waardeloos blijkt, zodat de opbrengst van de uitwinning van de voor beslag vatbare goederen een negatief saldo zou hebben, houdt de
beslagrechter enkel rekening met de actuele maandelijkse inkomsten van eerste verweerster.
Hij legt een gerechtelijke aanzuiveringsregeling op voor een periode van vijfjaar,
waarbij het beschikbaar geacht maandelijks bedrag van 1.000 frank pondspondsgewijze wordt verdeeld onder de schuldeisers in verhouding tot hun vordering in hoofdsom. Het resterend saldo zal worden kwijtgescholden op het einde van de looptijd van
de gerechtelijke aanzuiveringsregeling voor zover eerste verweerster haar verplichtingen correct heeft nageleefd en bij afwezigheid van terugkeer tot beter fortuin.
Eiser stelt hoger beroep in tegen de beschikking van de beslagrechter dd. 30 juni
· 2000 en bestrijdt de pondspondsgewijze verdeling, daarbij aanspraak makend op zijn
algemeen voorrecht neergelegd in artikel 422, lid 1, van het W.I.B. 92.
Bij het thans bestreden arrest van het Hof van Beroep te Gent dd. 12 september 2000
werd het hoger beroep van eiser ongegrond verklaard en de bestreden beschikking bevestigd.
II. De voorziening in cassatie.
In het enig middel tot cassatie stelt eiser dat het arrest hem ten onrechte het voordeel ontzegt van het wettelijk voorrecht van zijn schuldvordering en voert hij terzake schending aan van artikel1675/13, § 1, van het Gerechtelijk Wetboek, en van de
ermee samenhangende artikelen van dat wetboek betreffende de collectieve schuldenregeling, alsmede van de wetsbepalingen die het voorrecht van de Schatkist voor de
invordering van de inkomstenbelastingen omschrijven, alsook de algemene wetsbepalingen inzake voorrechten. Krachtens artikel1675/12, § 1, van het Gerechtelijk Wethoek, kan de rechter, mits eerbiediging van de gelijkheid onder schuldeisers, een gerechtelijke schuldvergelijking opleggen die de volgende maatregelen kan bevatten :
1 o uitstel of herschikking van betaling van de schulden in hoofdsom, interesten en
kosten;
2° vermindering van de conventionele rentevoet tot de wettelijke rentevoet;
3° 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;
4° gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van de moratoire interesten, vergoedingen en kosten.
De gewone gerechtelijke aanzuiveringsregeling waarin artikel1675/12, § 1 voorziet, betreft een collectieve schuldenregeling zonder kwijtschelding van schulden (zie
P. Vrielinck, De collectieve schuldenregeling, T. Not., 1999, p. 245-246).
Artikel 1675/13, § 1, van het Gerechtelijk Wetboek voorziet anderzijds in een bijzondere gerechtelijke aanzuiveringsregeling welke gepaard gaat met kwijtschelding van schulden.
Krachtens deze bepaling kan de rechter, indien voormelde maatregelen niet volstaan, op vraag van de schuldenaar, besluiten "tot elke andere gedeeltelijke kwijtschelding van schulden, zelfs van kapitaal onder de volgende voorwaarden".
De wettekst maakt in de daaropvolgende twee gedachtenstrepen een onderscheid
tussen twee fasen in de aanzuiveringsregeling :
Artikel1675/13, § 1, eerste gedachtenstreep, betreft vooreerst de hypothese dat de
schuldenaar over goederen beschikt die vatbaar zijn voor beslag.
Gestipuleerd wordt dat "aile goederen die voor beslag in aanmerking komen, worden te gelde gemaakt op initiatief van de schuldbemiddelaar, overeenkomstig de regels inzake de gedwongen tenuitvoerlegging. De verdeling heeft plaats met inachtname van de gelijkheid van de schuldeisers onverminderd de wettige redenen van
voorrang."
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De wettekst is duidelijk en niet vatbaar voor interpretatie : bij de verdeling van de
opbrengst van de voor beslag vatbare goederen dienen de wettige redenen van voorrang, waaronder het algemeen voorrecht van de Schatkist neergelegd in artikel 422
W.I.B. 92 ressorteert, te worden gerespecteerd.
Artikel1675/13, § 1, tweede gedachtenstreep, heeft anderzijds het geval 0p het oog
waarbij de schuldenaar over geen of onvoldoende voor beslag vatbare goederen beschikt om zijn schulden te delgen : "na de tegeldemaking van de voor beslag vatbare goederen maakt het saldo, nog verschuldigd door de schuldenaar, het voorwerp uit van een aanzuiveringsregeling met inachtname van de gelijkheid van de
schuldeisers, behalve wat de lopende onderhoudsverplichtingen betreft, bedoeld in artikel 1412, eerste lid."
Noch de rechtsleer (1), noch de rechtspraak (2) is het eens over de vraag of de fiscus in de gestelde hypothese al dan niet aanspraak kan maken op haar algemeen voorrecht.
Nochtans is, ook hier, de wettekst duidelijk: bij de aanzuiveringsregeling van het
in de wet bedoelde saldo moet het principe van de gelijkheid van de schuldeisers worden geeerbiedigd.
De wet voorziet slechts een uitzondering op de regel van de pondspondsgewijze verdeling in het voordeel van de schuldeisers van lopende onderhoudsverplichtingen bedoeld in artikel 1412, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek.
lndien de wetgever in de gestelde hypothese eveneens eerbiediging wou van de "wettige redenen van voorrang" zou hij het uitdrukkelijk hebben gestipuleerd, zoals hij het
heeft gedaan onder de eerste gedachtenstreep van artikel1675/13, § 1, Gerechtelijk
Wetboek.
Mocht de wetgever zowel voor de tegeldemaking van de voor beslag vatbare goederen als voor het nog resterend saldo eenzelfde regeling hebben beoogd waarbij telkens de wettige reden van voorrang gelden, zoals eiser in cassatie voorhoudt, had hij
geen twee afzonderlijke gedachtenstrepen dienen te voorzien: het criterium van onderscheid tussen de beide aanzuiveringsregelingen is precies gelegen in het feit dat
bij de regeling uitgewerkt onder de eerste gedachtenstreep voor de tegeldemaking van
de voor beslag vatbare goederen de wettige redenen van voorrang in acht dienen genomen, terwijl zulks niet het geval is voor de aanzuiveringsregeling van het saldo na
uitwinning waarin de tweede gedachtenstreep voorziet.
(1) Zo is D. Patart de mening toegedaan dat het voorrecht van de fiscus dient te worden gerespecteerd, zowel in geval van toepassing van artikel1675/12 als van artikel1675/13, oak na de
tegeldemaking van de voor beslag vatbare activa : '1' article 1675/13, § 1er, deuxieme tiret, doit
a notre avis, etre rapproche d'une volonte explicitement exprimee de ne pas deroger au respect des
causes legitimes de preference." Dit standpunt wordt evenwel niet gedeeld door A. DE WILDE, V.
SAGAERT, Collectieve saneringsprocedures en zakelijke zekerheidsrechten, R. W., 2000-2001, p. 913;
P. VRIELYNCK, De collectieve schuldenregeling, T. Not., 1999, p. 224;A. DE WILDE, Collectieve sclmldenregeling voor particulieren, R.W:, 1998-1999, p. 657.
(2) Voorstanders van pondspondsgewijze verdeling :
Gent, 12 september 2000; Gent, 10 oktober 2000; Luik, 27 maart 2000 (arresten besproken door
K. BROECKX, Collectieve schuldenregeling : actuele knelpunten, in Beslag- en executierecht, Naar
het collectieue beslagrecht, Studienamiddag K.U.Leuven, 16 feb. 2001, p. 45);
Gent, 26 september 2000, T.G.R., 2000, p. 241;
Beslagr. Rb. Gent, 30 januari 2001, nag niet gepubliceerd;
Beslagr. Rb. Gent 8 mei 2000, R. W., 2000-2001, p. 913;
Beslagr. Rb. Luik, 9 februari 2000, J.L.M. B., 2000, p. 724;
Beslagr. Hoei, 27 december 1999, J.L.M.B., 2000, p. 721.
Contra:
Beslagr. Rb. Tongeren, 23 december 1999, R. W., 2000-2001, p. 275;
Beslagr. Rb. Turnhout, 9 december 1999, R. W., 2000-2001, p. 275;
Beslagr. Rb. Leuven, 9 november 1999, R. W., 2000-2001, p. 274;
Beslagr. Rb. Leuven, 7 september 1999, T. Not., 2000, p. 386 (met noot D. Patart).
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Zulks blijkt tevens uit de voorbereidende werken van de wet : de bedoeling van de
wetgever was dat, tijdens de schuldenregeling, de schulden die uit hun aard bevoorrecht zijn, bij voorrang worden gedelgd uit de opbrengst van de tegeldemaking van de
goederen waarop zij een wettige reden van voorrang hebben, maar dat zij voor het niet
voldane deel, in de massa van de schulden terechtkomen en pondspondsgewijs worden betaald, zoals de andere schulden (3).
Zowel uit de tekstuele lezing als uit de teleologische interpretatie van de wettekst blijkt zodoende dat in geval van een bijzondere gerechtelijke aanzuiveringsregeling van het saldo dat overblijft na de tegeldemaking van alle goederen die voor
beslag in aanmerking komen, alle schuldeisers, waaronder de fiscus, gelijk worden behandeld - met uitzondering van de schuldeisers van lopende onderhoU<;lsverplichtingen
bedoeld in artikel 1412, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek- hetgeen impliceert dat dit door de schuldenaar nog verschuldigd saldo pondspondsgewijze wordt verdeeld onder de schuldeisers.
Ten overvloede weze terzake opgemerkt dat de bedoelde bijzondere gerechtelijke aanzuiveringsregeling van het saldo na uitwinning overigens geenszins afbreuk doet aan
het wezen zelfvan het voorrecht dat alsnog zal kunnen uitgeoefend worden als de schuldenaar de door de rechter opgelegde aanzuiveringsregeling niet naleeft of terugkeert tot beter fortuin voor het einde van de aanzuiveringsregeling (cfr. art. 1675/
13, § 1, tweede lid).
Het middel, dat er van uitgaat dat nergens in de wet of in de voorbereidende werken de wil wordt uitgedrukt om het stelsel van de voorrechten die aan sommige schuldvorderingen worden toegekend aan te tasten, faalt dan ook naar recht.

Besluit: verwerping.
ARREST

(A.R. C.00.0062.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 12 september 2000 gewezen door het Hof van Beroep te Gent;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 1675/2, 1675/5, 167517, § 1, 2 en 4, 1675/9, § 2, laatste
lid, 1675/11, 1675/12 en 1675/13, hoofdzakelijk § 1, tweede gedachtenstreep, van het
Gerechtelijk Wetboek, 422 en 423 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992),
beide artikelen zoals gewijzigd door de wet van 22 juli 1993, en 7, 8 en 9 van de
Hypotheekwet van 18 december 1851 tot vervanging van Titel XVIII van Boek III van
het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest de beschikking van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde bevestigt en het beroep ongegrond verklaart, op grand van de volgende motieven:
"De schorsing van de middelen van tenuitvoerlegging lastens een schuldenaar wiens
vordering tot schuldbemiddeling toelaatbaar werd verklaard, spruit uit de wet;
dit gevolg, inherent aan de beschikking van toelaatbaarverklaring, impliceert dat
door de schuldeisers geen aanspraak kan worden gemaakt op de rechten voortspruitend uit zekerheden of voorrechten;
·
immers, de voorrang spruitend uit zekerheden, inclusiefvoorrechten, wordt immers pas geconcretiseerd bij de tenuitvoerlegging/realisatie van het vermogen van de
schuldenaar.
Door de beschikking van toelaatbaarverklaring wordt echter, zoals gezegd, het vermogen van de schuldenaar onbeschikbaar;
(3) Pari. St. Kamer, 1996/97, nr. 1073/1-1074/1, p. 46-47, en nr. 1073/11, p. 80.
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deze principiele onbeschikbaarheid werpt zich op aan alle schuldeisers - tot bij het
einde van de schuldbemiddeling, onafhankelijk de wijze waarop dit ten einde komt;
dienvolgens bekomen door de samenloop en de onbeschikbaarheid van het vermogen, alle schuldeisers noodzakelijk een gelijke behandeling, afgezien de aard hunner schuldvordering (al dan niet bevoorrecht of hypothecair gewaarborgd).
De schuldeiser zal eerst zijn rechten herwinnen bij herroeping van de beschikking van toelaatbaarheid of na de verwerping van de aanzuiveringsregeling.
De schuldbemiddeling impliceert derhalve een tijdelijke opschorting van de gevolgen van het voorrecht;
de schuldeiser zal aldus pas in zijn rechten hersteld worden, bij herroeping van de
aanzuiveringsregeling",
terwijl nergens in de wet of in de voorbereidende werken de wil wordt uitgedrukt
om het stelsel van de voorrechten die aan sommige schuldvorderingen door andere wetsbepalingen worden toegekend aan te tasten,
de eerbiediging van deze voorrechten integendeel in verschillende bepalingen wordt
bevestigd, met name in de artikelen 1675/12, § 1, 3°, en 1675/13, § 1, eerste gedachtenstreep, van het Gerechtelijk Wetboek,
in casu de collectieve schuldenregeling toegestaan wordt met kwijtschelding van een
deel van de schulden van de verzoekster, volgens de bepalingen van artikel 1675/13
van het Gerechtelijk Wetboek,
in de eerste gedachtestreep van § 1 van dit artikel wordt voorgeschreven dat de verdeling van de gelden, voortkomende van de verkoop van de voor beslag in aanmerking komende goederen, dient te gebeuren "met inachtname van de gelijkheid van de
schuldeisers onverminderd de wettige redenen van voorrang",
deze laatste precisering weliswaar niet wordt hernomen in de tweede gedachtestreep van hetzelfde artikel1675, § 1, doch zonder enige aanwijzing dat de wetgever, voor de verdeling van de overige beschikbare gelden, van deze regel zou willen afwijken,
inderdaad geen enkele aanwijzing bestaat dat de wetgever het inachtnemen van de
voorrechten zou gewild hebben voor de verdeling van de beschikbare gelden zowel in
de gevallen zonder kwijtschelding van een deel van de schulden als voor de verdeling van de opbrengst van de verkoop van beslagbare goederen na toekenning van een
gedeeltelijke kwijtschelding, en daarvan zou afgeweken zijn voor de verdeling van de
beschikbare gelden in het overige geval,
bij uitblijven van de uitdrukkelijke wil om van de algemene wetsbepalingen inzake voorrechten af te wijken, er dient aangenomen te worden dat deze wetsbepalingen in het laatstvermelde geval toepasselijk blijven, zoals de toepassing ervan in
de andere gevallen door de wet wordt bevestigd,

en terwijl de motieven van het arrest geen verantwoording geven om van de algemene wetsbepalingen inzake voorrechten af te wijken,
de schorsing van de middelen van tenuitvoerlegging die in principe slechts een tijdelijke maatregel uitmaakt, immers geenszins de definitieve intrekking van de bestaande zekerheden of voorrechten impliceert,
de collectieve schuldenregeling integendeel een vorm van tenuitvoerlegging uitmaakt, die uiteraard andere maatregelen van tenuitvoerlegging moet uitsluiten, maar
wel tot dezelfde gevolgen moet leiden wat de verdeling van de fondsen betreft,
de overweging dat "voorrang (. .. ) pas wordt geconcretiseerd bij de tenuitvoerlegging/
realisatie van het vermogen" aldus integendeel tot de conclusie moet leiden dat die
realisatie aan het gemeen recht terzake van verdeling onderworpen blijft,
het argument van tijdelijke onbeschikbaarheid terzake evenmin doeltre:ffend is, vermits er terzake geen sprake is van individuele maatregelen van tenuitvoerlegging, doch
wel van de toekenning aan wie het behoort van de gelden die ingevolge de collectieve schuldenregeling beschikbaar worden gesteld,
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zodat het arrest, dat aan eiser het voordeel ontzegt van het wettelijk voorrecht van
zijn schuldvordering, de terzake toepasselijke bepaling van artikel1675/13, § 1, van
het Gerechtelijk Wetboek miskent (schending van deze bepaling en, wegens hun onderling verband, van de andere in de aanhefvan het middel aangeduide artikelen van
de titel IV van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de collectieve schuldenregeling),
en tevens de wetsbepalingen miskent die het voorrecht van de Schatkist voor de invordering van de inkomstenbelastingen omschrijven (schending van de artikelen 422
en 423, Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992), zoals gewijzigd door de wet van
22 juli 1993) alsook de algemene wetsbepalingen inzake voorrechten (schending van
de artikelen 7, 8 en 9 van de Hypotheekwet van 16 december 1851, tot vervanging van
Titel XVIII van Boek III van het Burgerlijk Wetboek) :

Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan,
blijkt dat:
1. de verweerster sub 1 een zeer beperkt inkomen heeft en een totale schuld
van 395.420 BEF, waaronder 165.927 BEF bij de ontvangeryan directe belastingen te Aalst 1;
2. de verweerster sub 1 op 15 juni 1999 een verzoekschrift tot collectieve schuldenregeling heeft neergelegd bij de beslagrechter te Dendermonde en haar verzoek toelaatbaar is verklaard op 7 september 1999;
3. de verweerder sub 2 als schuldbemiddelaar is aangesteld;
4. op 14 oktober 1999 een vaststelling van gebrek aan minnelijke aanzuiveringsregeling is opgesteld;
5. de beslagrechter beslist heeft tot een gerechtelijke aanzuivering met uitwinning conform artikel1675/13 van het Gerechtelijk Wetboek;
6. de opbrengst van de uitwinning van de voor beslag vatbare goederen niet
volstaat om de schulden van de verweerster sub 1 te delgen;
7. de gerechtelijke aanzuiveringsregeling voor het nog verschuldigd saldo
na uitwinning opgelegd wordt voor vijfjaar met een maandelijks door de verweerster sub 1 te betalen bedrag van 1.000 BEF pondspondsgewijze te verdelen onder de schuldeisers in verhouding tot hun vordering in hoofdsom;
8. het resterend saldo zal worden kwijtgescholden op het einde van de looptijd van de gerechtelijke aanzuiveringsregeling voor zover de verweerster sub
1 haar verplichtingen heeft nageleefd en niet is teruggekeerd tot beter fortuin;
Overwegende dat, krachtens artikel1675/12, § 1, van het Gerechtelijk Wethoek, de rechter mits eerbiediging van de gelijkheid onder schuldeisers, een
gerechtelijke aanzuiveringsregeling kan opleggen die volgende maatregelen kan bevatten :
1o uitstel of herschikking van betaling van de schulden in hoofdsom, interesten en kosten;
2° vermindering van de conventionele rentevoet tot de wettelijke rentevoet;
3° 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 overdracht van schuldvordering;
4 o gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van de moratoire interesten, vergoedingen en kosten;
Dat, krachtens artikel1675/13, § 1, van datzelfde wetboek, indien de maatregelen voorzien in artikel1675/12, § 1, niet volstaan om de schuldenaar in
staat te stellen in de mate van het mogelijke zijn schulden te betalen en tegelijkertijd te waarborgen dat hijzelf en zijn gezin een menswaardig leven
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kunnen leiden, de rechter, op vraag van de schuldenaar kan besluiten tot elke
andere gedeeltelijke kwijtschelding van schulden, zelfs van kapitaal, onder de volgende voorwaarden :
- alle goederen die voor beslag in aanmerking komen, worden te gelde gemaakt op initiatiefvan de schuldbemiddelaar, overeenkomstig de regels inzake de gedwongen temiitvoerleggingen. De verdeling heeft plaats met inachtneming van de gelijkheid van de schuldeisers onvermiriderd de wettige
redenen van voorrang;
- na de tegeldemaking van de voor beslag vatbare goederen maakt het
saldo, nog verschuldigd door de schuldenaar, het voorwerp van een aanzuiveringsregeling met inachtname van de gelijkheid van de schuldeisers,
behalve wat de lopende onderhoudsverplichtingen betreft, bedoeld in artikel 1412, eerste lid;
Overwegende dat volgens de letterlijke tekst van voormeld artikel1675/
13, § 1, tweede gedachtestreep, de gelijkheid van de schuldeisers de regel moet
zijn, hetgeen inhoudt dat, anders dan in het geval bedoeld in de eerste
gedachtestreep, geen rekening wordt gehouden met de wettige re·denen van
voorrang, waarvan een schuldeiser met algemeen voorrecht zoals eiser, geniet;
Dat uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de wetgever geoordeeld heeft dat,
bij een gerechtelijke aanzuiveringsregeling van het na uitwinning nog resterend saldo, het verbreken van de gelijkheid tussen de schuldeisers ten voordele van algemeen bevoorrechte schuldeisers en inzonderheid de Schatkist, in strijd zou geweest zijn met de doelstellingen van de wetgever;
Dat de wetgever bij het uitwerken van de gerechtelijke aanzuiveringsregeling met kwijtschelding van schulden heeft beoogd dat de schulden die
uit hun aard bevoorrecht zijn, bij voorrang worden gedelgd uit de opbrengst van de tegeldemaking van de goederen waarop zij een wettige reden van voorrang hebben, maar dat zij voor het niet voldane deel, in de massa
van de schulden terechtkomen en pondspondsgewijs worden betaald, zoals
de andere schulden;
Dat met die uitlegging van het genoemde artikel de doelstellingen van de
aanzuiveringsregeling kunnen worden bereikt zonder het we zen zelf van het
voorrecht aan te tasten dat nog steeds kan uitgeoefend worden als de schuldenaar zijn verplichtingen niet naleeft of is teruggekeerd tot beter fortuin
voor het einde van de gerechtelijke aanzuiveringsregeling;
Dat uit dit alles blijkt dat een pondspondsgewijze aanzuivering op voet van
gelijkheid tussen alle schuldeisers met inbegrip van de algemeen bevoorrechte schuldeisers in het geval bedoeld in artikel 1675/13, § 1, tweede
gedachtestreep, overeenstemt met de wettelijke vereisten;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
22 juni 2001- 1e kamer- Voorzitter en verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal met opdracht Advocaat : mr. Claeys Bouuaert.
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Nr. 395
1e KAMER - 22 juni 2001

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE -

BURGERLIJKE ZAKEN- VERZOEK TOT ONTTREKKING- GEWETTIGDE VERDENKING- BEGRIP.

De enkele omstandigheid dat de leden van de Raad van de Orde van Advocaten, voor
wie verzoeker tot onttrekking van de zaak aan de rechter de rechtsgeldigheid van de
door deze Raad vastgestelde baliebijdrage wenst te betwisten, aldus zouden worden geroepen om als tuchtrechter te oordelen over de wettigheid van hun eigen voordien genomen beslissing, kan in hunnen hoofde geen gewettigde verdenking opleveren. (Art. 648, 2°, Ger.W.)

(M. T. ORDE VAN ADVOCATEN VAN DE BALlE TE DENDERMONDE)

ARREST

(A.R. C.01.0250.N)

HET HOF;- Gelet op het arrest van dit Hofvan 8 juni 2001 waarbij het
verzoek niet kennelijk onontvankelijk is verklaard;
Gelet op de verklaring afgelegd onder het arrest door de Stafhouder van
de Orde van Advocaten van de balie te Dendermonde;
Overwegende dat verzoeker aanvoert dat hij "de rechtsgeldigheid van de
vastgestelde bijdrage verlangt te betwisten", inzonderheid "verlangt telaten oordelen of bij zijn beslissing de bijdrage vast te stellen de Raad van de
Orde geen uitgave financiert die niet tot de wettelijke opdracht behoort van
de Orde der Advocaten", maar dat de Raad van de Orde die de bijdrage bepaalt, zou worden geroepen om als tuchtrechter te oordelen over de wettigheid van zijn eigen voordien genomen beslissing, hetgeen het verzoek tot anttrekking zou wettigen;
Overwegende dat, krachtens artikel 443, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, de Raad van de Orde de op het tableau ingeschreven advocaten, de advocaten-stagiairs en de ere-advocaten kan verplichten tot het betalen van de bijdragen die hij bepaalt;
Dat de sanctieregeling, in geval van niet-betaling, deze is van het tuchtrecht, waartoe, krachtens artikel 457 van het Gerechtelijk Wetboek, de Raad
van de Orde bevoegd is;
Dat uit die bepalingen volgt dat, volgens de wil van de wetgever, de Raad
van de Orde die de bijdrage heeft bepaald, ook mag oordelen over de inbreuken begaan op de wettelijke verplichting de bijdrage te betalen;
Overwegende dat de door verzoeker aangevoerde grief bij verzoeker of bij
derden geen wettige verdenking kan doen ontstaan aangaande de strikte onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de Raad van de Orde der Advocaten van de balie te Dendermonde bij de beoordeling inzake de lastens verzoeker ingevorderde baliebijdrage;
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Om die redenen, verwerpt het verzoek; veroordeelt verzoeker in de kosten.
22 juni 2001 - 1e kamer- Voorzitter en verslaggever: de h. Verougstraete, voor~
zitter- Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal met opdrachtAdvocaat: mr. J. Van Malleghem, Gent.

Nr. 396
3e KAMER- 25 juni 2001

1o ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE -

BESCHERMDE WERKNEMERS- ONTSLAG OM ECONOMISCHE OF TECHNISCHE REDENEN- RAADPLEGING VAN HET PARITAIR CO MITE - ONTSLAG VAN ALLE WERKNEMERS INGEVOLGE EEN RECHTERLIJKE BESLISSING- GEVOLG.

2° FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AKKOORD- BEGRIP. VEREISTEN VAN HET FAILLISSEMENT- VONNIS VAN FAILLIETVERKLARING- AARD- GEVOLG.

3° FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AKKOORD- BEGRIP. VEREISTEN VAN HET FAILLISSEMENT- VONNIS VAN FAILLIETVERKLARING- HANDELSACTIVITEITEN- STOPZETTING- UITZONDERINGSREGELING- RECHTELIJKE BESLISSING - AARD - DRAAGWIJDTE.

1o De werkgever, de curator van een faillissement en de vereffenaar van een gerech-

telijk akkoord zijn niet gehouden het paritair comite te raadplegen, alvorens een beschermde werknemer wegens economische of technische redenen te ontslaan, wanneer zij ingevolge een rechterlijke beslissing verplicht zijn alle werknemers terzelfder
tijd of binnen een zeer korte termijn te ontslaan, zodat discriminatie uitgesloten is.

2° Het faillissementsvonnis is een rechterlijke beslissing die in de regel de stopzetting van elke handelsactiviteit oplegt, maar niet uitsluit dat handelsverrichtingen kunnen verder gezet worden (1) (2). (Artt. 444 en 475 Faillissementswet.)
3° Uit de uitzonderingsregeling van de faillissementswet die toelaat dat de handelsverrichtingen tach kunnen worden voortgezet mag niet worden afgeleid dat het
faillissementsvonnis zijn wezenlijke aard verliest van rechterlijke beslissing die de
stopzetting van de handelsactiviteit oplegt (3). (Art. 475 Faillissementswet.)
(1) Artt. 444 en 475 Faillissementswet zoals gewijzigd bij Faillissementswet 8 aug. 1997, artt.
16 en 47.
(2) Zie Cass., 15 juni 1992, A.R. 9347, nr. 540.
(3) Zie Cass., 14 maart 1994, A.R. S.93.0082.F, nr. 118, met noot.
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(V... E.A. T. W... )

ARREST

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

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 november 1998 gewezen door het Arbeidshof te Gent, afdeling Brugge;
Over het eerste middel, gesteld als volgf:
schending van de artikelen 2, 16 en 47 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997
(hierna vermeld als "de nieuwe Faillissementswet"), 2, 3, 14, 16 en 17 van de wet van
19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden
in de ondernemingsraden en in de comites voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden
(hierna afgekort: de wet van 19 maart 1991), en voor zover als nodig, de artikelen 437,
444 en 475 van de wet van 18 april1851, zoals opgenomen in hoek III van het Wethoek van Koophandel en herhaaldelijk gewijzigd en zoals van toepassing voor de inwerkingtreding van de Faillissementswet van 8 augustus 1997 en de ophe:ffing van vermelde wet van 18 april 1851 bij artikel 149 van de Faillissementswet van 8 augustus
1997 (hierna vermeld als : de oude Faillissementswet),
doordat het bestreden arrest het hoger beroep van de eisers ongegrond verklaart en,
met bevestiging van het eerste vonnis van de Arbeidsrechtbank te Kortrijk, afdeling Roeselare, voor recht zegt dat verweerder een vordering heeft in het passiefvan
het faillissement N.V: Metaalbouw Vuylsteke ten bedrage van zes miljoen vierhonderdzesenzeventigduizend negenhonderd drieendertig frank bruto als beschermingsvergoeding, en zulks op grond van de hiernavolgende overwegingen :
"Overeenkomstig artikel 2, § 1, eerste lid, van de wet van 19 maart 1991 kan (verweerder) daarom enkel ontslagen worden om economische oftechnische redenen, zo
die vooraf door het bevoegd paritair comite werden erkend.
Die raadpleging heeft tot doel elke discriminatie ten nadele van de beschermde werknemers te voorkomen (. .. );
De werkgever die een beschermde werknemer wil ontslaan om economische oftechnische redenen moet dus vooraf de zaak bij een ter post aangetekende brief aanhangig maken bij het bevoegd paritair co mite, dat zich over het al of niet bestaan van deze
redenen dient uit te spreken binnen de twee maanden vanaf de aanvraag,
Op de verplichting van het Paritair Comite zich uit te spreken over het al of niet
bestaan van economische oftechnische redenen bestaat geen uitzondering. Deze verplichting geldt ook in geval van faillissement van de onderneming (. .. ). Roewel de Bijzondere Ontslagregelingswet geen uitzonderingen voorziet is discriminatie uitgesloten wanneer de rechtbank van koophandel die het vonnis van faillietverklaring wees,
beslist dat de exploitatie volledig wordt stopgezet en de curator van het faillissement ter uitvoering van die beslissing alle personeelsleden gelijke tijd (lees : gelijktijdig) en terzelfdertijd ofbinnen een zeer korte tijd moet ontslaan (. .. );
In casu blijkt dit het geval te zijn gezien er door (eisers) qq. geen gerechtelijke beslissing wordt voortgebracht waardoor de curator alle personeelsleden moest ontslaan ingevolge volledige stopzetting van de exploitatie.
Ret is verkeerd te stellen dat in casu ingevolge het faillissement en bij gebrek aan
machtiging aan de curatoren om de handelsactiviteiten verder te zetten, de activiteiten van de onderneming effectief volledig stopgezet werden.
Ret is zo, dat met begrip "onderneming" in de zin van de Bijzondere Ontslagregelingswet niet de rechtspersoon bedoeld wordt, maar wel de onderneming in de moderne betekenis van het woord, namelijk als productie- of distributie-eenheid, be-
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staande uit verschillende componenten (eigenaars van het kapitaal, bedrijfsleiders,
werknemers) en niet in haar handelsrechtelijke betekenis (natuurlijk persoon ofrechtspersoon die de onderneming uitbaat);
Bet is perfect mogelijk dat curatoren de handelsactiviteiten gewoon voortzetten, terwijl het niet bekomen van de vereiste machtiging van de rechtbank van koophandel enkel hun aansprakelijkheid in het gedrang kan brengen. Bet is trouwens bij faillis semen ten niet ongebruikelijk dat zonder machtiging van de rechtbank van
koophandel met het oog op overname meestal de lopende zaken of werkzaamheden van
de ondernemingen worden voorgezet of dat er een beperkte voorzetting is van de hoofdactiviteit, gebruik makend van de bestaande infrastructuur en met een gedeelte van
het personeel dat na ontslag terug aangeworven wordt voor een bepaalde duur. Tijdens die beperkte periode kan er nog tijdelijke werkloosheid ingevoerd worden. Door
(verweerder) wordt dan ook niet ten onrechte ingeroepen dat in het huidig klimaat van
faillissementen gevolgd door overnames de discriminatie van beschermde werknemers een niet uit te sluiten mogelijkheid is, zodat de voorafgaandelijke raadpleging
van het paritair comite geen positieve discriminatie tot gevolg heeft.
Bet argument van (eisers) qq. dat het verder zetten van de arbeidsovereenkomst de
boedel verder zou belast hebben, kan niet aangenomen worden.
De eerste rechter heeft terecht gesteld dat het onmiddellijk beeindigen van de arbeidsovereenkomst zonder re!ntegratie te willen overwegen wellicht het passief eerder verzwaard heeft. Dit is in casu zonder twijfel het geval.
Bet is ook duidelijk dat niet de curatoren beslissen over de uitzonderingen van artikel 4 75 Faillissementswet, maar dat daartoe een gerechtelijke beslissing vereist is
van de rechtbank van koophandel.
In casu kan dan ook enkel besloten worden dat, rekening houdend met deze duidelijke recente cassatierechtspraak, op datum van ontslag van het personeel in zijn
totaliteit, er geen rechtelijke beslissing voorlag betreffende het gelijktijdig ontslag van
alle werknemers en dat er evenmin een voorafgaande raadpleging is geweest van het
Paritair Comite, zodat de vordering in betaling van de beschermingsvergoeding client
te worden toegekend" (pp. 9-11 arrest),

terwijl, overeenkomstig artikel16 van de nieuwe Faillissenientswet (artikel444 oude
Faillissementswet) de gefailleerde in de zin van artikel 2 (artikel 437 oude
Faillissementswet) van diezelfde wet, te rekenen van de dag van het vonnis van faillietverklaring, van rechtswege het beheer over al zijn goederen verliest, zelfs over de
goederen die hij mocht verkrijgen terwijl hij zich in staat van faillissement bevindt;
het vonnis tot faillietverklaring aldus in beginsel de onmiddellijke stopzetting impliceert van alle handelsverrichtingen;
het beheer over al de goederen van de gefailleerde krachtens voormeld artikel 16
wordt toevertrouwd aan een curator die als gerechtelijk lasthebber de bij de wet bepaalde mach ten uitoefent in het belang zowel van de gezamenlijke schuldeisers als van
de gefailleerde; daar het faillissementsvonnis wel de stopzetting van de activiteit van
de gefailleerde doch niet het einde van de arbeidsovereenkomsten impliceert, het aan
de curatoren is de nog lopende arbeidsovereenkomsten te beeindigen;
bij wijze van uitzondering op deze algemene regel, artikel 47 van de nieuwe
Faillissementswet (artikelen 475 en 477 oude Faillissementswet) bepaalt dat, in restrictiefbepaalde gevallen, aan de curators machtiging kan verleend worden om de (activiteiten) voorlopig, geheel of gedeeltelijk voort te zetten; het bereiken van het einde
van de periode van de voortzetting, in beginsel meteen ook impliceert dat de activiteit van de gefailleerde wordt stopgezet en dat de curator uit hoofde van de uitoefening van zijn mandaat de nog lopende arbeidsovereenkomsten moet beeindigen,

en terwijl, overeenkomstig artikel2 van de bovenvermelde wet van 19 maart 1991,
de personeelsafgevaardigden en de kandidaat-personeelsafgevaardigden slechts kunnen worden ontslagen om economische of technische reden en die vooraf door het paritair comite werden erkend en zulks volgens een procedure vastgelegd bij artikel 3
van de wet van 19 maart 1991; bij niet-naleving van deze verplichting de werknemer of de organisatie die zijn kandidatuur heeft voorgedragen, zijn re!ntegratie in de
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onderneming kan aanvragen (artikel14 wet 19 maart 1991); zo deze door de werkgever geweigerd wordt, deze laatste overeenkomstig artikel17 van de wet van 19 maart
1991 aan de werknemer een vergoeding verschuldigd is, zoals bepaald bij artikel 16
van de wet van 19 maart 1991;
deze bepalingen aldus voorzien in een bijzondere bescherming tegen ontslag van de
personeelsafgevaardigden of kandidaat-personeelsafgevaardigden omdat hun functie van vertegenwoordiger van het personeel ten overstaan van de werkgever of hun
kandidatuur voor een dergelijke functie hen blootstelt aan ontslag om redenen die verband houden met de omstandigheid dat zij belangen moeten verdedigen die tegen die
van de werkgever kunnen ingaan;
zoals ook door het arrest wordt vastgesteld, die verplichting tot raadpleging tot doel
heeft elke discriminatie ten nadele van de beschermde werknemers te voorkomen; artikel 2, § 4, van de wet van 19 maart 1991 in dit verband uitdrukkelijk stelt dat het
mandaat van de personeelsafgevaardigden, of de hoedanigheid van kandidaatpersoneelsafgevaardigde, voor de betrokkene noch nadelen, noch bijzondere voordelen tot gevolg mag hebben;
hoewel de wet op die raadplegingsverplichting geen uitzondering heeft bepaald, deze
verplichting echter zinloos, en vandaar ook zonder gevolg is, wanneer ingevolge het
faillissementsvonnis van rechtswege de activiteiten onmiddellijk werden stopgezet (artikel16 nieuwe Faillissementswet) en deze stopzetting meteen ook definitiefwas, ingevolge het ontbreken van een rechterlijke machtiging tot verderzetting van de activiteiten, zodat de curator verplicht is alle nog lopende arbeidsovereenkomsten te
beeindigen en- in zover hij aldus alle werknemers terzelfdertijd ofbinnen zeer korte
termijn ontslaat - iedere discriminatie ten aanzien van de beschermden uitgesloten is,
en terwijl uit de feitelijke vaststellingen van het arrest blijkt dat in casu dergelijke machtiging tot verderzetting noch gevraagd was door de eisers of een belanghebbende, noch verleend was door de rechtbank; eveneens onbetwist vaststaat dat de
activiteiten op generlei wijze de facto werden verdergezet doch de eisers onmiddellijk na het faillissementsvonnis alle arbeidsovereenkomsten beeindigd hebben;
derhalve, zoals door de eisers in conclusie was aangevoerd, " ... uit het feit dat het
faillissementsvonnis op zich niet uitsluit dat de handelsactiviteiten kunnen verdergezet worden en niet noodzakelijk de definitieve stopzetting van de handelsverrichtingen
tot gevolg heeft, gelet precies op de uitzonderingen van artikel475 Faillissementswet (thans artikel47 van de nieuwe Faillissementswet), volgt dat wanneer deze uitzonderingen zich niet voordoen, het faillissement wel noodzakelijk de definitieve stopzetting van de handelsverrichtingen tot gevolg heeft (p. 4 beroepsbesluiten eisers);
het arrest evenwel aanneemt dat "het verkeerd (is) te stellen dat in casu ingevolge het faillissement en bij gebrek aan machtiging aan de curatoren om de handelsactiviteiten verder te zetten, de activiteiten van de onderneming effectiefvolledig stopgezet werden" (p. 9 arrest);
het arrest aldus het principe van de buitenbezitstelling bij faillissement zoals vervat in artikel16 Faillissementswet van 8 augustus 1997 (voorheen artikel 444 van de
wet van 18 april1851) evenals de uitzonderingen hierop op grond van de artikelen 47
van de nieuwe en 475 van de oude Faillissementswet miskent, in zover het te kennen geeft dat het faillissementsvonnis - in afwezigheid van die uitzonderingssituaties - niet noodzakelijk de effectieve volledige stopzetting van de handelsactiviteiten tot gevolg heeft (schending van de artikelen 2, 16 en 4 7 van de nieuwe
Faillissementswet en, voor zover als nodig 437, 444 en 475 van de oude Faillissementswet);
het arrest bovendien overweegt dat "(het) perfect mogelijk (is) dat de curatoren de
handelsactiviteiten gewoon voortzetten ( ... )" en dat "het (... ) trouwens bij faillissementen niet ongebruikelijk (is) dat zonder machtiging van de rechtbank van koophandel met het oog op overname meestal de lopende zaken of werkzaamheden van de
onderneming worden voortgezet of dat er een beperkte voortzetting is van de hoofdactiviteit, gebruik makend van de bestaande infrastructuur en met een gedeelte van
het personeel dat na ontslag terug aangeworven wordt voor een bepaalde duur", dat
"in het huidig klimaat van faillissementen gevolgd door overnames de discriminatie
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van beschermde werknemers een niet uit te sluiten mogelijkheid is, zodat de voorafgaandelijke raadpleging van het paritair comite geen positieve discriminatie tot gevolg heeft" (p. 10);
deze overwegingen van zuiver theoretische aard zijn en niet het aan de beoordeling van het arbeidshof voorgelegde geval betroffen, daar er in casu, zoals blijkt uit de
vaststellingen in het bestreden arrest, geen voortzetting was van de hoofdactiviteit;
het arrest, op grand van deze theoretische beschouwingen die niet overeenstemmen met de feiten die aan het geschil ten grondslag liggen derhalve niet wettig vermocht te besluiten dat ''het verkeerd is te stellen dat het faillissement, bij gebreke aan
machtiging, aan de curatoren om de handelsactiviteiten verder te zetten, de activiteiten van de onderneming effectief volledig werden stopgezet" (p. 9 arrest);
het arrest bovendien overweegt dat "er door (eisers) qq. geen gerechtelijke beslissing wordt voorgebracht waardoor de curator alle personeelsleden moest ontslaan ingevolge volledige stopzetting van de exploitatie" en dat "(het) ook duidelijk (is) dat niet
de curatoren beslissen over de uitzonderingen van artikel475 Faillissementswet, maar
dat daartoe een gerechtelijke beslissing vereist is van de rechtbank van koophandel" (pp. 10-11 arrest);
het arrest aldus het op grand van artikel 16 van de Faillissementswet aan de curator toevertrouwde mandaat miskent evenals de bevoegdheid van de rechtbank van
koophandel miskent inzake het uitspreken van het faillissement en het verlenen van
machtiging tot verderzetting in bepaalde uitzonderingssituaties, waar het oordeelt dat
bij faillissement een gerechtelijke beslissing - onderscheiden van het faillissementsvonnis - vereist is waarbij de curator verplicht is alle personeelsleden te ontslaan ingevolge volledige stopzetting van de exploitatie,

zodat het arrest, door de eisers te veroordelen tot betaling van de beschermingsvergoeding op grand van de artikelen 2, 3, 14, 16 en 17 van de wet van 19 maart 1991,
op grand dat "Er geen voorafgaande raadpleging van het paritair comite was geweest", deze bepalingen evenals artikel 2, § 4, van de wet van 19 maart 1991 heeft geschonden, daar de wettelijke verplichting tot voorafgaande raadpleging zinloos was,
aangezien de eisers ingevolge het faillissement en de daarmee wettelijk gepaard gaande
onmiddellijke en de facto - bij gebreke aan machtiging tot verderzetting - ook definitieve stopzetting van de handelsactiviteiten verplicht waren alle werknemers gelijktijdig te ontslaan, zodat discriminatie was uitgesloten (schending van de artikelen 2, in het bijzonder 2, § 4, 3, 14, 16 en 17 van de wet van 19 maart 1991); het arrest
tevens, door de eisers te veroordelen tot betaling van de genoemde beschermingsvergoeding, op grand dat "(er) op datum van het ontslag van het personeel in zijn totaliteit geen rechterlijke beslissing voorlag betreffende het gelijktijdig ontslag van alle
werknemers", de wettelijke gevolgen van het faillissement, en, in het bijzonder de onmiddellijke en definitieve stopzetting van de handelsverrichtingen ingevolge het faillissement (artikel16 nieuwe Faillissementswet) en de daarmee samenhangende wettelijke opdracht van de curator op grand van datzelfde artikel 16 Faillissementswet
heeft miskend, door het recht van de curator om de werknemers te ontslaan te onderwerpen aan een bij wet niet bepaalde voorwaarde, met name een rechterlijke beslissing, onderscheiden van het faillissementsvonnis, waarbij de volledige stopzetting van de activiteiten bevolen wordt en de curator verplicht wordt alle personeelsleden
te ontslaan (schending van de artikelen 2, 16 en 4 7 van de nieuwe Faillissementswet en, voor zover als nodig, 437, 444 en 475 van de oude Faillissementswet):

Overwegende dat de als geschonden aangewezen bepalingen van de
Faillissementswet van 8 augustus 1997 van toepassing zijn op lopende faillissementen, maar geen terugwerkende kracht hebben;
Dat die bepalingen ten tijde van de feiten niet van toepassing waren;
Dat het middel, in zoverre het de bepalingen van de Faillissementswet van
8 augustus 1997 als geschonden aanwijst, niet ontvankelijk is;
Overwegende dat, krachtens artikel 3, § 1, van de wet van 19 maart 1991
houdende de bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in
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de ondernemingsraden en in de comites voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen, alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden, de werkgever een personeelsafgevaardigde of een kandidaatpersoneelsafgevaardigde slechts om economische of technische redenen kan
ontslaan, wanneer die redenen vooraf door het bevoegde paritair comite zijn
erkend;
Dat in die wet geen uitzonderingen op die verplichtingen zijn bepaald; dat
het doel van de wetgever met de beperking van de ontslagmogelijkheden om
economische of technische redenen erin bestaat iedere voor de beschermde
werknemer nadelige discriminatie te voorkomen; dat evenwel discriminatie tussen de werknemers uitgesloten is wanneer de stopzetting van de activiteit of de sluiting van de onderneming, gepaard gaande met het gelijktijdig en terzelfdertijd tijd ofbinnen zeer korte tijd gegeven ontslag van al
de werknemers, de uitvoering is van een rechterlijke beslissing;
Overwegende dat, krachtens het te dezen toepasselijk artikel 444 van de
Faillissementswet, de gefailleerde te rekenen van het vonnis van faillietverklaring, van rechtswege het beheer over al zijn goederen verliest, alsmede over de goederen die hij gedurende het faillissement verkrijgt;
Dat de curator vanaf de aanvaarding van zijn opdracht de bij de wet toevertrouwde gemeenschappelijke rechten van het geheel van de schuldeisers uitoefent en het actief moet vereffenen ten bate van die schuldeisers;
Dat hij, behoudens in uitzonderlijke gevallen die uit de wet volgen, de
handelsverrichtingen van de gefailleerde niet mag voortzetten;
Dat hij derhalve verplicht is vanaf zijn aanstelling de bestaande arbeidsovereenkomsten te beeindigen, nu de:finitief vaststaat dat de werknemers de
overeengekomen arbeidsprestaties niet meer zullen leveren en hij evenmin de overeengekomen arbeidsprestaties zal kunnen opdragen aan de werknemers;
Overwegende dat uit dit alles volgt dat het faillissementsvonnis een rechterlijke beslissing is die in de regel de stopzetting van elke handelsactiviteit
oplegt;
Overwegende weliswaar dat in bijzondere omstandigheden, zoals die bepaald bij artikel475 van de te dezen toepasselijke Faillissementswet, de
handelsverrichtingen toch kunnen worden voortgezet;
Dat uit die uitzonderingsregeling niet mag afgeleid worden dat het
faillissementsvonnis zijn wezenlijke aard verliest van rechterlijke beslissing die de stopzetting van de handelsactiviteit oplegt;
Overwegende dat het arrest ervan uitgaat dat de N.V. Metaalbouw Vuylsteke door de rechtbank van koophandel failliet werd verklaard en dat de arbeidsovereenkomsten hierna onmiddellijk beeindigd werden door de curators; dat het arrest aanneemt dat de rechtbank van koophandel geen
voortzetting heeft bevolen van de handelsactiviteiten en te kennen geeft dat
er geen voortzetting van de activiteiten onder welke vorm ook was;
Overwegende dat het arrest op de enkele grond dat na een faillissementsvonnis, zelfs zonder machtiging daartoe van de rechtbank van koophandel, nog de mogelijkheid bestaat tot beperkte voortzetting van de onderneming ofhoofdactiviteit, en zonder dergelijke voortzetting in feite vast te stellen,
oordeelt dat te dezen geen rechterlijke beslissing bestond die de definitieve stopzetting van de commerciele activiteit van de gefailleerde meebracht;
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Dat het op grond hiervan een beschermingsvergoeding aan verweerder toekent;
Dat het aldus zijn beslissing niet naar recht verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest; houdt
de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over;
verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
25 juni 2001 - 3e kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Boes, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal -Advocaat : mr. De Gryse.
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2e KAMER - 26 juni 2001
1° VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAFZAKEN -ALGEMEEN- HEROPENING VAN DE DEBATTEN- TOEPASSELIJKE REGELS.

2° VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- VERSTEKDOENDE
PARTIJ- VERZOEK TOT HEROPENING DER DEBATTEN- ONTVANKELIJKHEID.

1o en 2° De regels van de strafrechtspleging, die in strafzaken ook op de heropening
van het de bat van toepassing zijn, staan eraan niet in de weg dat een partij, die ter
terechtzitting niet verschenen is, maar tijdens het beraad een nieuw stuk of feit van
overwegend belang ontdekt, de heropening van het de bat kan vragen zolang het vonnis niet is uitgesproken (1).
(B ... )

ARREST

(A.R. P.Ol.0319.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 31 januari 2001 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Gelet op de memorie die aan dit arrest is gehecht en daarvan deel uitmaakt;
Over het middel :
Overwegende dat, in strafzaken, de regels van de strafrechtspleging van
toepassing zijn, ook voor wat de heropening van het debat betreft;
Dat deze regels eraan niet in de weg staan dat een partij die ter terechtzitting niet verschenen is maar tijdens het beraad een nieuw stuk of feit van
overwegend belang ontdekt, de heropening van het debat kan vragen zolang het vonnis niet is uitgesproken;
(1) Cass., 14 feb. 2001, A.R. P.00.1350.F, nr. 91.
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OveiWegende dat het arrest oordeelt dat eisers verzoek tot heropening van
het debat wegens zijn verstek niet ontvankelijk is;
Dat het aldus de beslissing niet naar recht verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest; laat
de kosten ten laste van de Staat; verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Gent.
26 juni 2001 - 2 6 kamer - Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Maffei - Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. D. De Valek, Brussel.

Nr. 398
2 6 KAMER - 26 juni 2001

1 o HOF VAN ASSISEN- BEHANDELING TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN. VERKLARING
VAN DE JURY- BEHANDELING TER ZITTING- VORMVOORSCHRIFTEN- OVERHANDIGING VAN
DE PROCESSTUKKEN AAN DE JURY- ARTIKEL 341 STRAFVORDERING- DRAAGWIJDTE.

2o HOF VAN ASS I SEN- BEHANDELING TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN. VERKLARING
VAN DE JURY- BEHANDELING TER ZITTING- GETUIGENVERKLARING- EED- GETUIGE DIE
BIJ HERHALING OF OP MEERDERE TERECHTZITTINGEN WORDT GEHOORD- TOEPASSING.

3° HOF VAN ASSISEN- BEHANDELING TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN. VERKLARING
VAN DE JURY- BEHANDELING TER ZITTING- VORMVOORSCHRIFTEN- GETUIGEN- AANWEZIGHED IN DE ZITTINGSZAAL V66R DE GETUIGENVERKLARING- ARTIKEL 316 STRAFVORDERING- DRAAGWIJDTE.

1 o De formaliteit van artikel 341, eerste lid, Wetboek van Strafvordering, dat voor-

schrijft dat de voorzitter, na de vragen aan de gezworenen te hebben gesteld en overhandigd, hen tevens de akte van beschuldiging, de processen-verbaal die het misdrijf vaststellen, en de processtukken, met uitzondering van de schriftelijke verklaringen
van de getuigen, overhandigt, is noch substantieel, noch op straffe van nietigheid voorgeschreven (1). (Art. 341 Sv.)
2° Een getuige waarvan de naam op de lijst van de opgeroepen getuigen voorkomt en

die de eed ter zitting heeft afgelegd, blijft onder eed, ook al wordt hij bij herhaling
of op meerdere terechtzittingen gehoord; de bevoegdheid van de voorzitter om naar
gelang van de noodwendigheden van een efficient procesverloop te beslissen een getuige op een latere terechtzitting verder te ondervragen, verhindert niet dat deze getuige blijvend onder eed wordt ondervraagd (2). (Artt. 269 en 317 Sv.)
(1) Zie Cass., 3 maart 1958, A. C., 1958, 472; 31 mei 1995, A.R. P.95.0345.F, nr. 268.
(2) Zie Cass., 3 dec. 1974, A. C. 1975, 389.
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3° De formaliteit voorgeschreven door artikel 316 Wetboek van Strafvordering is noch

substantieel, noch op straffe van nietigheid voorgeschreven; een schending van dit artikel kan niet voor het eerst voor het Hof worden aangevoerd (3). (Art. 316 Sv.)
(V... )

ARREST

(A.R. P.01.0561.N)

HET HOF; - Gelet op :
- het arrest met betrekking tot de zuivering van de nietigheden, gewezen op 26 oktober 2000 door het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van
inbeschuldigingstelling;
- het arrest waarbij eiser naar het Hof van As sis en werd verwezen, gewezen op 26 oktober 2000 door het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van
inbeschuldigingstelling;
-de arresten van 5, 12, 13 en 14 maart 2001, gewezen door het Hofvan
Assisen van de Provincie Antwerpen;
Gelet op de memorie die aan dit arrest is gehecht en ervan deel uitmaakt;
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de strafvordering:
Over het eerste middel :
Overwegende dat artikel 341, eerste lid, Wetboek van Strafvordering voorschrijft dat de voorzitter, na de vragen aan de gezworenen te hebben gesteld en te hebben overhandigd, hen tevens de akte van beschuldiging, de
processen-verbaal die het misdrijfvaststellen, en de processtukken, met uitzondering van de schriftelijke verklaringen van de getuigen, overhandigt;
Overwegende dat de formaliteit, voorgeschreven door artikel 341 Wethoek van Strafvordering, noch substantieel, noch op straffe van nietigheid
voorgeschreven is;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het zesde middel :
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat een getuige waarvan de naam op de lijst van de opgeroepen getuigen voorkomt en die de eed ter zitting heeft afgelegd, onder eed
blijft, ook al wordt hij bij her haling of op meerdere terechtzittingen gehoord;
Overwegende dat de bevoegdheid van de voorzitter om naar gelang van de
noodwendigheden van een efficient procesverloop te beslissen een getuige op
een latere terechtzitting verder te ondervragen, niet verhindert dat deze getuige blijvend onder eed wordt ondervraagd;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
Wat het tweede onderdeel betreft :
(3) Cass., 19 juni 1973, A. C. 1973, 1027; 28 feb. 1977, A. C. 1977, 704.
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Overwegende dat de formaliteit, voorgeschreven door artikel 316 Wethoek van Strafvordering, noch substantieel, noch op straffe van nietigheid
voorgeschreven is;
Dat het middel in zoverre faalt naar recht;
Overwegende dat eiser die zich over de grond van de zaak heeft verdedigd zonder zich op de schending van dit artikel te beroepen, dit niet voor
het eerst voor het Hof kan aanvoeren;
Dat het middel in zoverre niet ontvankelijk is;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is genomen;
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.
26 juni 2001 - 2° kamer - Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Van hoogenbemt - Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. B. De Geest en N. Buisseret, Brussel.

Nr. 399

2°

KAMER -

26 juni 2001

1° DESKUNDIGENONDERZOEK- OPDRACHT OM NATE GAAN OF DE BOEKHOUDING VER-

vALST WERD- DESKUNDIGENONDERZOEK OP HET GEBIED VAN DE BOEKHOUDKUNDIGE OR-

GANISATIE VAN ONDERNEMING- ACCOUNTANT- INSCHRIJVING IN HET REGISTER VAN DE EXTERNE ACCOUNTANTS EXCLUSIEVE BEVOEGDHEID OM GEREGELD DERGELIJKE
DESKUNDIGENONDERZOEKEN UIT TE VOEREN EN AAN TE BlEDEN- ARTIKELEN 78, 2", EN 82, EERSTE LID, 1", VAN DE WET VAN 21 FEBRUARI 1985- DRAAGWIJDTE.

2° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN- DESKUNDIGENONDERZOEK- OPDRACHT OM NATE
GAAN OF DE BOEKHOUDING VERVALST WERD- DESKUNDIGENONDERZOEK OP HET GEBIED VAN
DE BOEKHOUDKUNDIGE ORGANISATIE VAN ONDERNEMING -ACCOUNTANT- INSCHRIJVING
IN HET REGISTER VAN DE EXTERNE ACCOUNTANTS- EXCLUSIEVE BEVOEGDHEID OM GEREGELD DERGELIJKE DESKUNDIGENONDERZOEKEN UIT TE VOEREN EN AAN TE BlEDEN- ARTIKELEN 78, 2", EN 82, EERSTE LID, 1", VAN DE WET VAN 21 FEBRUARI 1985- DRAAGWIJDTE.

3° ACCOUNTANT- AANSTELLING ALS DESKUNDIGE- OPDRACHT OM NATE GAAN OF DE
BOEKHOUDING VERVALST WERD- DESKUNDIGENONDERZOEK OP HET GEBIED VAN DE BOEKHOUDKUNDIGE ORGANISATIE VAN ONDERNEMING- INSCHRIJVING IN HET REGISTER VAN DE
EXTERNE ACCOUNTANTS EXCLUSIEVE BEVOEGDHEID OM GEREGELD DERGELIJKE
DESKUNDIGENONDERZOEKEN UIT TE VOEREN EN AAN TE BIEDEN- ARTIKELEN 78, 2", EN 82, EERSTE LID, 1",VAN DE WET VAN 21 FEBRUARI 1985- DRAAGWIJDTE.

1o, 2° en 3° Een deskundigenonderzoek dat tot voorwerp heeft onder meer na te gaan
of de boekhouding vervalst werd, geschiedt op het gebied van de boekhoudkundige
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organisatie van de onderneming in de zin van artikel 78, 2°, van de wet van 21 februari 1985 tot herziening van het bedrijfsrevisoraat, zodat, in toepassing van artikel 82, eerste lid, 1°, van deze wet, enkel de natuurlijke personen en de rechtspersonen die zijn ingeschreven in het register van de externe accountants gerechtigd zijn
om geregeld deze werkzaamheden uit te voeren en aan te bieden; het feit dat het deskundigenonderzoek betrekking heeft op het onderzoek naar een aan de boekhoudkundige organisatie onderliggend misdrijf van valsheid in geschrifte doet hieraan
niets af(1) (2). (Artt. 78, 2°, en 82, eerste lid, ro, van de wet van 21 feb. 1985.)
(H. ..

E.A. T. KONE BELGIUM N.V: E.A.)
ARREST

(A.R. P.Ol.0621.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 maart 2001 gewezen door
het Hof van Beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling;
Gelet op de memories die aan dit arrest zijn gehecht en daarvan deel uitmaken;
I. Op de voorziening van D.H. :
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing waarbij uitspraak gedaan wordt over de regelmatigheid van het deskundigenonderzoek:
Over het middel :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 82, eerste lid, 1o, van de wet van 21 februari 1985
tot herziening van het bedrijfsrevisoraat bepaalt dat enkel de natuurlijke personen en de rechtspersonen die zijn ingeschreven in het register van de externe accountants gerechtigd zijn om geregeld de in artikel 78, 1 o en 2°, bedoelde werkzaamheden uit te voeren en aan te bieden;
Dat artikel 78, 2°, voornoemd, onder meer de expertise, zowel prive als gerechtelijk op het gebied van de boekhoudkundige organisatie van ondernemingen als werkzaamheid van de accountant vermeldt;
Overwegende dat onder boekhoudkundige organisatie als bedoeld in artikel 78, 2°, voornoemd, client te worden verstaan de wijze waarop een onderneming haar wettelijke verplichtingen op het vlak van de boekhouding
en j aarrekening naleeft;
Overwegende dat, wanneer de boekhouding valse gegevens bevat, de wettelijke verplichtingen inzake boekhouding en jaarrekeningen niet worden nageleefd; dat een deskundigenonderzoek dat tot voorwerp heeft na te gaan of
de boekhouding vervalst werd, derhalve geschiedt op het gebied van de boekhoudkundige organisatie van deze onderneming; dat het feit dat het des(1) L. HUYBRECHTS, "Het monopolie van de externe accountant en de expertise in strafzaken",
noot onder Antwerpen, 31 januari 1992, R. W 1991-92, 1395. Zie oak Cass., 5 april1996, A.R.
A.94.0002.F, nr. 111, waar het Hof oordeelde dat de onderzoeksrechter, behoudens de bij de wet
bepaalde afWijkingen, vrij kiest wie hij als deskundige aanstelt.
(2) De artikelen 78 en 82 van de wet van 21 feb. 1985 tot hervorming van het bedrijfsrevisoraat werden opgeheven door artikel 55, § 1, van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen (B.S. 11 mei 1999) met inwerkingtreding op 29 juni 1999 (art.
64 - art. 1, K.B. 4 mei 1999), maar de inhoud van deze bepalingen werd integraal overgenomen
in de artikelen 34 en 37 van laatstgenoemde wet.

~~
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kundigenonderzoek betrekking heeft op het onderzoek naar een aan de boekhoudkundige organisatie onderliggend misdrijf van valsheid in geschriften hieraan niet afdoet;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de door de onderzoeksrechter bevolen deskundigenonderzoek dat aan een accountant werd toevertrouwd meer
bepaald erin bestond "de waarde van de aandelen te bepalen van ACM Liften enACM Service in functie van de verkoopsovereenkomst van 14 mei 1990
en het daarbij nagaan of de boekhouding die gebruikt werd om de waarde
van die aandelen te bepalen al dan niet vervalst werd"; dat het op die grond
oordeelt dat dergelijke gerechtelijke expertise niet onder te brengen valt onder artikel 78, 2°, van de voormelde wet van 21 februari 1985 en bijgevolg
rechtsgeldig kon uitgevoerd worden door een accountant die niet is ingeschreven in het register van de externe accountants; dat het hierdoor de beslissing niet naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de regelmatigheid van het deskundigenonderzoek; verwerpt de voorzieningen voor het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
veroordeelt de eisers in de helft van de kosten van hun respectieve voorziening; laat de overige kosten ten laste van de Staat; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hofvan Beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.
26 juni 2001 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Maffei - Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaatgeneraal.

Nr. 400
2e KAMER - 26 juni 2001

VOORLOPIGE HECHTENIS- OPHEFFING- HOGER BEROEP DOOR HET OPENBAAR MINISTERIE - VERDACHTE DOOR DE GEVANGENISDIRECTIE IN VRIJHEID GESTELD VOOR HET VERSTRIJKEN VAN DE TERMIJN VAN HOGER BEROEP- GEVOLG.

Wanneer het openbaar ministerie wettig binnen de termijn voorgeschreven bij artikel
30, § 2, Voorlopige Hechteniswet, hager beroep heeft ingesteld tegen de door de raadkamer gewezen beschikking, blijft de verdachte, krachtens artikel 30, § 3, tweede lid,
Voorlopige Hechteniswet in hechtenis totdat over het hager beroep is beslist, voor zover dit geschiedt binnen vijftien dagen nadat het beroep is ingesteld, zodat de omstandigheid dat de verdachte door de directeur van de gevangenis in vrijheid werd
gesteld vooraleer de termijn waarbinnen het openbaar ministerie hager beroep kon
instellen verstreken was, niet meebrengt dat het tegen hem afgeleverd bevel tot aanhouding niet Zanger geldt (1). (Art. 30, §§ 2 en 3, Voorlopige Hechteniswet.)
(1) Zie Cass., 15 maart 1994, A.R. P.94.0313.N, nr. 127.
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(K. .. )

ARREST

(A.R. P.01.0918.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 14 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 eerste middel :
Overwegende dat de grief, in zoverre hij betrekking heeft op de scherrding van artikel15 Grondwet een onderzoek naar de feitelijke gegevens van
de zaak vereist, waarvoor het Hof niet bevoegd is;
Dat deze grief niet ontvankelijk is;
Overwegende dat artikel149 Grondwet niet van toepassing is inzake voorlopige hechtenis;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan,
blijkt dat het openbaar ministerie wettig binnen de termijn voorgeschreven bij artikel 30, § 2, Voorlopige Hechteniswet, hoger beroep heeft ingesteld tegen de door de raadkamer op 5 juni 2001 gewezen beschikking;
Dat, krachtens artikel 30, § 3, tweede lid, Voorlopige Hechteniswet de verdachte in hechtenis blijft totdat over het hoger beroep is beslist, voor zover dit geschiedt binnen vijftien dagen nadat het beroep is ingesteld;
Dat de omstandigheid dat eiseres door de directeur van de gevangenis te
Antwerpen in vrijheid werd gesteld vooraleer de termijn waarbinnen het openbaar ministerie hoger beroep kon instellen, verstreken was, niet meebrengt dat het tegen haar afgeleverd bevel tot aanhouding niet langer geldt;
Dat eiseres derhalve op 11 juni 2001 niet opnieuw werd aangehouden in
de zin van de Voorlopige Hechteniswet zodat de in het middel aangehaalde wetsartikelen niet van toepassing zijn;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
26 juni 2001 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Van hoogenbemt - Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. J. Eeckhout, Brussel.
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ze KAMER -

27 juni 2001

VERZEKERING- ALLERLEI- TOEZICHT OP DE VERZEKERINGSONDERNEMINGEN- UITOEFENING VAN EEN VERZEKERINGSACTIVITEIT - STRAFRECHTELIJKE SANCTIES - BEDOELDE ONDERNEMINGEN.

Uit de samenlezing van de artt. 2, 3 en 83, wet 9 juli 1975 betreffende de controle der
verzekeringsondernemingen, alsook uit het verslag aan de Koning dat voorafging aan
het K.B. 12 aug. 1994 tot wijziging van die wet, blijkt dat de in dat art. 83 bedoelde strafrechtelijke sancties betrekking hebben op de bestuurders van elke onderneming die krachtens de voormelde wet geen verzekeringsactiviteit kan uitoefenen (1). (Artt. 2, 3 en 83 wet 9 juli 1975.)
CD ... )
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.Ol.0224.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 10 januari 2001 gewezen door het Hof van Beroep te Bergen;
Over het tweede middel :
Overwegende dat het middel, in zoverre het gegrond is op de schending van
artikel91 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekerings(1) V66r de wijziging door art. 31, § 2, K.B. 12 aug. 1994 tot wijziging van de wet 9 juli 1975
betreffende de controle der verzekeringsondernemingen (B.S. 16 sept. 1994, blz. 23541), bepaalde art. 83, toen nog art. 53 van die wet : "worden gestraft de beheerders, directeurs, zaakvoerders en lasthebbers van elke onderneming, die als verzekeraar in Belgie een verzekeringscontract als bedoeld in artikel 3 poogt te sluiten of sluit, terwijl die onderneming, zonder vrijgesteld
te zijn van toelating, die toelating niet heeft verkregen ofverloren heeft".
Ret gaat om de logische bestraffing van het niet-naleven van de bepalingen van art. 3 van die
wet, waarvan de substantie niet is gewijzigd door het voormeld K.B., waarbij dat art. bepaalt : "het
is aan elke onderneming (. .. ) verboden in de hoedanigheid van verzekeraar in Belgie verzekeringscontracten te sluiten of pogen te sluiten, zonder vooraf door de Koning te zijn toegelaten". Zie H.
CLAASSENS, Le controle gemiralise des entreprises d'assurances en Belgique, Brussel, 1976, blz. 86,
87, 311 en 312.
De K.B. 12 aug. 1994 zet verschillende Europese richtlijnen in Belgische wetgeving om. Art. 66
(thans 97) van de wet van 1975 machtigt de Koning hiertoe.
De nieuwe bepaling van art. 83, als gewijzigd bij het voormelde K.B., is op het eerste gezicht
weinig duidelijk. Zij heeft immers betrekking op "de bestuurders, de personen belast met de effectieve leiding en de lasthebbers van een verzekeringsonderneming, die als verzekeraar
verzekeringsovereenkomsten (. .. ) sluiten of pogen te sluiten zonder dat de onderneming krachtens deze wet gemachtigd is om zo'n activiteit uit te oefenen (. .. )". Het kan slechts gaan om een
materiele omschrijving bij de aanpassing van de tekst door het K.B.
Uit het aan het K.B. voorgaande verslag aan de Koning blijkt dat "de sancties niet werden gewijzigd maar alleen aangepast aan de situaties van de(..) richtlijnen" (B.S. 16 sept. 1994, blz. 23533).
De Raad van State had overigens opgemerkt dat "enkel in de mate dat de voorgestelde formulering wezenlijk niets toevoegt aan het bepaalde in het huidige artikel 53, doch zich ertoe beperkt een wijziging door te voeren die de onmiddellijke en logische gevolgtrekking is van de omzetting van de richtlijnen, kan zij geacht worden begrepen te zijn in de bevoegdbeidsdelegatie bedoeld
in artikel 66 van de wet van 9 juli 1975" (ibid., blz. 234540).
·
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ondernemingen, luidens hetwelk de ondernemingen burgerrechtelijk aansprakelijk zijn voor de geldboeten waartoe hun beheerders zijn veroordeeld, aileen betrekking heeft op de V.Z.W. I.P.I. en dus niet ontvankelijk is;
Overwegende dat, voor het overige, artikel 9 van de wet van 9 juli 1975
betreffende de controle der verzekeringsondernemingen de rechtsvorm bepaalt waarin de particuliere verzekeringsondernemingen moeten worden opgericht en het voorwerp van hun activiteit begrenst; dat de verzekeringsondernemingen aan die voorwaarden moeten voldoen om door de Koning te
worden toegelaten;
Overwegende dat die bepaling niet uitsluit dat de Belgische ondernemingen die verzekeringsverrichtingen doen zonder een toelating te hebben verkregen, binnen het toepassingsgebied vallen van de voormelde wet van 9 juli
1975, en in het bijzonder van artikel 2;
Overwegende dat artikel 83 van die wet de bestuurders, de met de effectieve leiding belaste personen en de lasthebbers van een verzekeringsonderneming straft, wanneer zij als verzekeraar verzekeringsovereenkomsten
met betrekking tot in Belgie gelegen risico's sluiten of pogen te sluiten zonder dat de onderneming krachtens de voornoemde wet gemachtigd is om een
dergelijke activiteit uit te oefenen;
Overwegende dat uit de artikelen 2, 3 en 83 van de voormelde wet in hun
onderlinge samenhang, alsook uit het verslag aan de Koning dat het koninklijk besluit van 12 augustus 1994 tot wijziging van die wet voorafgaat, blijkt dat de in het voormelde artikel 83 bedoelde strafrechtelijke saneties betrekking hebben op de bestuurders van elke onderneming die krachtens
de voormelde wet geen verzekeringsactiviteit kan uitoefenen;
Overwegende dat de appelrechters, door eiser te veroordelen op grond "dat
de wet van 9 juli 1975 van toepassing is op de ondernemingen die
verzekeringsverrichtingen doen; dat bewezen is dat dit wel degelijk het geval is voor de V.Z.W. I.P.I.", hun beslissing naar recht verantwoorden;
Dat het middel, wat dat betreft, 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.
27 juni 2001 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Batsele- Andersluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaatgeneraal - Advocaat: mr. 0. Bastyns, Brussel.

Nr. 402
2e KAMER- 27 juni 2001

1o RECHTEN VAN DE MENS- INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN POLl·
TIEKE RECHTEN -ART. 14, DERDE LID, B -HOGE COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE MAAT·
SCHAPPIJ- TOEPASSING.
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2° BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ -

HOGE COMMISSIE - INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN- ART. 14, DERDE LID, B- TOEPASSING.

3o BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ- HOGE

COMMISSIE- GEZAG VAN GE-

WIJSDE - BEGRIP.

4o RECHTERLIJK GEWIJSDE -

GEZAG VAN GEWIJSDE- STRAFZAKEN- HOGE COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ- BEGRIP.

5° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- VORMEN- VORM VAN HET CASSATIEBEROEP EN
VERMELDINGEN- GE'iNTERNEERDE- HOGE COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ- BRIEF ONTVANGEN OP DE GRIFFIE VAN HET HOF VAN CASSATIE.

6° BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ -

HOGE COMMISSIE - CASSATIEBEROEP- BEGRIP- BRIEF ONTVANGEN OP DE GRIFFIE VAN HET HOF VAN CASSATIE.

1o en 2° Art. 14, derde lid, b, I. VB.P.R. is niet van toepassing op de beslissingen van
de Hoge Commissie tot Bescherming van de Maatschappij (1). (Art. 14, derde lid, b,
I.V.B.P.R.; art. 19bis wet 1 juli 1964 Wet Bescherming Maatschappij.)
3° en 4° Het middel is niet ontvankelijk, wanneer het gericht is tegen een beslissing van
de Hoge Commissie tot Bescherming van de Maatschappij, en het voordeel van het
rechterlijk gewijsde aanvoert op grand van beslissingen van die commissie, waarin
geen uitspraak kon zijn gedaan over datzelfde verzoek tot invrijheidstelling, aangezien zij gewezen zijn v66r het laatste verzoek waarover de bestreden beslissing uitspraak heeft gedaan. (Art. 19bis Wet Bescherming Maatschappij.)

5° en 6° De brief die de gei"nterneerde aan de griffie van het Hofricht, en op grand waarvan hij een cassatieberoep instelt tegen de beslissing van de Hoge Commissie tot Bescherming van de Maatschappij, die zijn invrijheidstelling geweigerd heeft, is geen
cassatieberoep (2).
(P... )

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.Ol.0638.F -

P.01.0665.F)

HET HOF;- Gelet op de bestreden beslissing, op 28 maart 2001 gewezen door de Hoge Commissie tot Bescherming van de Maatschappij;
Overwegende dat de dossiers die op de algemene rol van het Hof ingeschreven zijn onder de nummers P.Ol.0638.F en P.Ol.0665.F, betrekking hebben op dezelfde zaak; dat er bijgevolg grond tot voeging bestaat;

(1) Cass., 19 jan. 1993, A.R. 7255, nr. 37.
(2) Overeenkomstig de rechtspraak van het Hof (zie vb. Cass., 24 feb. 1982, A.R. 2189 (A. C., 198182, nr. 379) en 3 sept. 1997, A.R. P.97.0963.F, nr. 328), had het O.M. geconcludeerd dat de brief
die de gei:nterneerde aan de griffie van het Hof richt, en op grond waarvan hij een cassatieberoep instelt tegen de beslissing van de Hoge Commissie tot Bescherming van de Maatschappij, die zijn invrijheidstelling geweigerd heeft, een cassatieberoep was. Aangezien de verklaring
van cassatieberoep niet was gedaan aan de bestuurder van de inrichting tot bescherming van de
maatschappij, zoals bepaald in de wet 25 juli 1983, leek het cassatieberoep niet ontvankelijk. Het
tweede cassatieberoep dat daarna was ingesteld volgens de wettelijke vormen, leek evenmin ontvankelijk, wegens toepassing van de regel "cassatieberoep na cassatieberoep is uitgesloten".
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Dat de grief, waarin betoogd wordt dat eiser "noch over voldoende tijd noch
over de faciliteiten heeft beschikt om zijn verdediging voor te bereiden", en
hierbij, meer bepaald, verwijst naar artikel14, derde lid, b, van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten, eveneens faalt
naar recht, aangezien die bepaling niet van toepassing is op de beslissing van
de Hoge Commissie tot Bescherming van de Maatschappij;
Overwegende dat de grief, waarin het voordeel van het rechterlijk gewijsde aangevoerd wordt op grond van beslissingen waarin geen uitspraak
kon zijn gedaan over datzelfde verzoek tot invrijheidstelling, aangezien ze
gewezen zijn v66r het laatste verzoek van 5 januari 2001, waarover de bestreden beslissing uitspraak heeft gedaan;
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, zonder acht te slaan op de brief van 12 april 2001, die op
de griffie van het Hof is ontvangen op 25 april 2001 en die geen voorziening vormt, noch op de geschriften van eiser die op die gri:ffie zijn ontvangen op 20 juni 2001, d.i. buiten de in artikel420bis, eerste lid, van het Wethoek van Strafvordering bepaalde termijn, verwerpt de voorziening.
27 juni 2001- 2e kamer- Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Plas - Niet-gelijkluidende conclusie (3) van de h. Spreutels, advocaatgeneraal.

Nr. 403

2e KAMER - 27 juni 2001

1 o CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKENING- STRAFVORDERING- GEEN EINDBESLISSING, TOCH ONMIDDELLIJK VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP- VERDACHTE - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING- RAADKAMER- BESCHIKKING TOT VERWIJZING- HOGER BEROEP VAN DE VERDACHTE - VERZUIM IN DE BESCHIKKING- MOTIVERING- GEEN ANTWOORD OP DE CONCLUSIE- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- ARREST DAT HET HOGER BEROEP ONTVANKELIJK MAAR NIET-GEGROND
VERKLAART- ONTVANKELIJKHEID.

2° ONDERZOEKSGERECHTEN- RAADKAMER- BESCHIKKING TOT VERWIJZING- HOGER BEROEP VAN DE VERDACHTE- GRIEVEN- AANVULLENDE OPDRACHTEN.

3° HOGER BEROEP- STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPENJ- ALLERLEI ~
RAADKAMER- BESCHIKKING TOT VERWIJZING- HOGER BEROEP VAN DE VERDACHTE- GRIEVEN- AANVULLENDE OPDRACHTEN.

(3) Zie noot 2.

------~
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4 o RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN- REGELING VAN DE RECHTSPLEGINGAANVULLENDE OPDRACHTEN- RAADKAMER- WE!GERING- HOGER BEROEP VAN DEVERDACHTE- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- NIET-GEGROND HOGER BEROEP- GEVOLG.

5° ONDERZOEKSGERECHTEN- REGELING VAN DE RECHTSPLEGING -AANVULLENDE
OPDRACHTEN- RAADKAMER- WEIGERING- HOGER BEROEP VAN DE VERDACHTE - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- NIET-GEGROND HOGER BEROEP- RECHT VAN VERDEDIGING- GEVOLG.

6° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN- ONDERZOEKSRECHTER- VERHINDERING- VERVANGING- VOORWAARDEN.

7° ONDERZOEKSRECHTER- VERHINDERING- VERVANGING- VOORWAARDE.
1o Het onmiddellijk cassatieberoep dat de verdachte instelt tegen een arrest van de ka-

mer van inbeschuldigingstelling, waarbij zijn hager beroep tegen de beschikking van
de raadkamer die hem naar de correctionele rechtbank verwijst, niet gegrond is verklaard, is ontvankelijk, wanneer hij voor de appelrechter een verzuim in de beschikking tot verwijzing aanvoert, te weten een gebrek aan antwoord op de coriclusie die
de leemten in het onderzoek aanklaagt en om aanvullende onderzoeksopdrachten verzoekt (1). (lmpliciet) (Artt. 416, tweede lid, en 135, § 2, Sv.)
2° en 3° De noodzaak om aanvullende onderzoeksopdrachten te verrichten is niet een
van de middelen die de verdachte krachtens de artt. 131, § 1, en 135, § 2, Sv., voor

de kamer van inbeschuldigingstelling kan doen gelden tegen de beschikking tot verwijzing. (Artt. 131, § 1, en 135, § 2, Sv.)

4 o en 5° De beslissing waarbij de kamer van inbeschuldigingstelling het hager beroep niet ontvankelijk verklaart dat de verdachte ingesteld heeft tegen de beschikking tot verwijzing van de raadkamer, die geweigerd heeft aanvullende onderzoeksopdrachten te doen verrichten, kan op zich het recht van verdediging van de verdachte
niet miskennen, aangezien hij tijdens de eerste fase van de regeling van de rechtspleging de onderzoeksrechter heeft kunnen vragen om dergelijke opdrachten te verrichten. (Algemeen beginsel van het recht van verdediging; art. 127, vierde lid, Sv.)
6° en 7o De regel volgens welke de verhinderde rechter in de rechtbank van eerste aanleg kan worden vervangen door een andere, zonder dat daarvoor een bijzondere beschikking van de voorzitter nodig is, geldt oak voor de onderzoeksrechters onderling in de rechtbanken waar er twee of meer zijn (2). (Art. 322 Ger.W.)

cp ... )
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.Ol.0743.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 april 2001 gewezen door
de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te Brussel;
Over het tweede middel :
(1) Cass., 7 juni 2000, J.T., 2000, blz. 699, opm. D. VANDERMEERSCH en 0. KLEES; zie Cass., 5 sept.
2000, P.00.0988.N, nr. 441.
·
(2) Cass., 19 feb. 1997, A.R. P.97.0209.F, nr. 98.
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Overwegende dat het middel, in zoverre het betoogt dat het onderzoek niet
volledig is, voor het onderzoek ervan een onderzoek van feitelijke gegevens vereist, waarvoor het Hof niet bevoegd is;
Overwegende dat de appelrechters, voor het overige, niet hoefden te antwoorden op een conclusie waarin de noodzaak werd aangevoerd om het onderzoek te vervolledigen door de uitvaardiging van verschillende internationale ambtelijke opdrachten, aangezien die verdediging niet een van de
middelen is die de inverdenkinggestelde krachtens de artikelen 131, § 1, en
135, § 2, van het Wetboek van StrafVordering, kan aanvoeren voor de kamer van inbeschuldigingstelling, die kennisneemt van zijn hoger beroep tegen de beschikking tot verwijzing;
Dat de beslissing op grond waarvan de appelrechters dat hoger beroep niet
ontvankelijk hebben verklaard, eisers recht van verdediging op zich niet kan
miskennen, aangezien hij. tijdens de eerste fase van de regeling van de rechtspleging de onderzoeksrechter met toepassing van artikel 127, vierde lid, van
het Wetboek van StrafVordering had kunnen vragen om dergelijke opdrachten te verrichten;
Dat, daarenboven, artikel 6 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentale Vrijheden, in de regel, niet van toepassing is op onderzoeksgerechten;
Overwegende, ten slotte, dat, luidens artikel 322, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, de verhinderde rechter in de rechtbanken van eerste aanleg door een andere rechter kan worden vervangen, zonder dat daarvoor een
bijzondere beschikking van de voorzitter nodig is; dat die regel ook geldt voor
de onderzoeksrechters onderling in de rechtbanken waar er twee of meer zijn;
Dat de onderzoeksrechters Franr;oise Roggen en Jean-Claude VanEspen de wettig verhinderde rechter dus zonder enige machtiging konden vervangen; dat er, wat dat betreft, geen enkele onregelmatigheid bestaat die de
appelrechters hadden moeten vaststellen;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
27 juni 2001 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. de Codt - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. L. Detremmerie, Brussel.

Nr. 404
2e

KAMER -

27 juni 2001

1° VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING- NIEUW VOORSTEL TOT INVRIJ·
HEIDSTELLING- VERWERPING- MOTIVERING.

2° VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING- BESLISSING- EENSTEMMIGHEID- VOORWAARDEN.
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1o Zelfs als zij anders is samengesteld, kan een commissie voor de voorwaardelijke in-

vrijheidstelling waarbij een nieuw voorstel tot invrijheidstelling aanhangig is gemaakt, wettig beslissen dat de redenen op grand waarvan zij een vorig voorstel tot
invrijheidstelling had verworpen nag steeds vaststaan, mits zij haar nieuwe beslissing met redenen omkleedt. (Art. 4, § 4, wet 5 maart 1998.)
2° Eenstemmigheid is niet vereist voor beslissingen die voorstellen tot voorwaardelijke invrijheidstelling verwerpen (1). (Art. 4, § 4, wet 5 maart 1998.)

(A. .. )

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.Ol.0779.F)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 8 mei 2001 gewezen door
de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling te Bergen;
Overwegende dat, enerzijds, een commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling waarbij een nieuw voorstel tot invrijheidstelling aanhangig is gemaakt, zelfs als zij anders is samengesteld, wettig kan beslissen dat
de redenen op grond waarvan zij een vorig voorstel tot invrijheidstelling had
verworpen nog steeds vaststaan, mits zij haar nieuwe beslissing met redenen omkleedt;
Overwegende, anderzijds, dat, krachtens artikel 4, § 4, van de wet van 5
maart 1998 betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling, de beslissingen tot verwerping van het voorstel tot voorwaardelijke invrijheidstelling genom en worden met meerderheid van stemmen; dat de wet voor een dergelijke verwerping dus geen eenstemmigheid vereist;
Dat, in zoverre, het middel faalt naar recht;
Overwegende, ten slotte, dat de commissie, op grond van haar beoordeling, in feite, van het bestaan van bij wet vastgelegde tegenaanwijzingen voor
de voorwaardelijke invrijheidstelling, vermeldt "dat de situatie en het dossier evenwel weinig geevolueerd zijn sinds het voorgaande, verworpen verzoek; dat (eiser) geen geloofwaardig en concreet reclasseringsplan op beroepsvlak kan voorleggen; dat hij beweert tevergeefs werk te hebben gezocht; dat
hij evenwel geen enkel bewijs van zijn inspanningen levert; dat misschien
andere mogelijkheden voor zijn reclassering moeten worden overwogen; dat
een maatregel van gedeeltelijke invrijheidstelling nog in aanmerking kan worden genomen om zijn reclasseringsbekwaamheid op de proef te stellen; dat
de gronden van verwerping van het voorgaande voorstel tot voorwaardelijke invrijheidstelling nog steeds vaststaan; dat er tot op heden tegenaanwijzingen voor zijn invrijheidstelling blijven bestaan"; dat de commissie haar
beslissing aldus naar recht verantwoordt;
Dat het middel, wat dat betreft, 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;
(1) Cass., 16 feb. 2000, A.R. P.99.1826.F, en 14 juni 2000, A.R. P.00.0513.F, nrs. 129 en 365.

----------------~--~====--~---
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Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
27 juni 2001 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Fischer - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaatgeneraal- Advocaten: mrs. F. Motte-de-Raedt en A.-F. De Raedt, Brussel.

Nr. 405

3e KAMER - 28 juni 2001

VONNISSEN EN ARRESTEN -

BURGERLIJKE ZAKEN- SOCIAAL PROCESRECHT- EINDVONNIS- BEGRIP- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST- BEPALING- DRAAGWIJDTEARBEIDSHOF- VASTSTELLING- EINDBESLISSING.

Wanneer het arbeidshof de draagwijdte vaststelt van een bepaling van een tussen een
organisatie van werknemers en een werkgever gesloten collectieve arbeidsovereenkomst, oefent het, in zoverre het daarover een beslissing wijst, zijn volledige rechtsmacht uit en is zijn beslissing derhalve een eindbeslissing, ook al beveelt het overigens de ambtshalve heropening van het debat (1). (Art. 19 Ger.W.)
(P EN V VERZEKERINGEN C.V: T. R ... )

Conclusie van eerste advocaat-generaal Leclercq (uertaling) :
1. Ik ben geneigd te denken dat de door verweerder tegen de voorziening opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid volgens welke de bestreden beslissing een beslissing is alvorens recht te doen niet kan worden aangenomen.
De voorziening is immers gericht tegen het bestreden arrest, in zoverre het beslist dat artikel 2 van de "collectieve (arbeids)overeenkomst van 15 juli 1988, die gesloten werd tussen de Pen V en de S.E.T.C.A. (... )aileen gevolgen heeft (. .. ) op het gebied van de sociale zekerheid en geen enkele invloed heeft op het begrip loon dat meer
specifiek blijkt uit het arbeidsrecht" (2).
Door die beslissing over de aldus gepreciseerde draagwijdte van voornoemd artikel 2 heeft het arbeidshof zijn rechtsmacht volledig uitgeoefend; het betreft hier dus
een eindbeslissing in de zin van de artikelen 19 en 1077 van het Gerechtelijk Wethoek (3).
Wanneer het arbeidshof, zoals te dezen, de draagwijdte vaststelt van een bepaling van een tussen een organisatie van werknemers en een werkgever (4) gesloten
collectieve arbeidsovereenkomst, oefent het, in zoverre het daarover een beslissing wijst,
zijn volledige rechtsmacht uit en is zijn beslissing derhalve een eindbeslissing, ook al
beveelt het overigens de ambtshalve heropening van het de bat. (Art. 19 Ger.W.)
2. Gelet hierop is het enige middel m.i. niet ontvankelijk.
(1) Zie concl. O.M. Het arrest van het Hofvan 15 januari 2001, dat in een noot bij die schriftelijke conclusie wordt vermeld, is intussen gepubliceerd onder het nr. 24.
(2) Zie het cassatieverzoekschrift, bladzijde 3.
(3) Vgl. Cass., 31 jan 2000, A.R. F.99.0116.F, nr. 82.
(4) Zie art. 6 wet 5 dec. 1968 op de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comites.
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3. Het eerste onderdeel verwijt het bestreden arrest dat het beslist dat artikel 2 van
de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juli 1988 aileen gevolgen heeft voor de berekening van de sociale-zekerheidsbijdragen en niet van toepassing is wanneer het loon
van de werknemer volgens het arbeidsrecht dient te worden vastgesteld, op grond dat
"(eiseres) zelf de draagwijdte (van die bepaling) beperkt door te verwijzen naar artikel19, § 2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 ter uitvoering van de
wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders".
M.i. oefent het middel hier kritiek op een overbodige overweging van het bestreden arrest; het is dus niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.
4. Ten slotte ben ik de mening toegedaan dat de eerste grond van niet-ontvankelijkheid, die verweerder opwerpt tegen het tweede onderdeel van het middel valgens hetwelk dit onderdeel feit en recht vermengt, dient te worden aangenomen.
Het middel verwijt het bestreden arrest het begrip loon in de zin van de verordenende bepalingen en het begrip loon in de zin van de wet die het aanwijst, met elkaar te verwarren (5), nu het beslist dat artikel 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juli 1988 "die gesloten werd tussen de Pen V en de S.E.T.C.A. (. .. )aileen
gevolgen he eft (. .. ) op het gebied van de sociale zekerheid en geen enkele invloed heeft
op het begrip loon dat meer specifiek blijkt uit het arbeidsrecht".
Het middel betoogt niet dat artikel 2 van voornoemde collectieve overeenkomst een
wet is in de zin van de artikelen 608 en 1080 van het Gerechtelijk Wetboek en zou het
Hof ertoe verplichten feiten na te gaan waartoe het niet bevoegd is (6).
Besluit: verwerping.
ARREST

(vertaling)

(A.R. S.00.0066.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 november 1999 gewezen door het Arbeidshof te Bergen;
Over de door verweerder tegen de voorziening aangevoerde grond van nietontvankelijkheid : de voorziening is gericht tegen een beslissing alvorens recht
te doen:
Overwegende dat de voorziening gericht is tegen het arrest, in zoverre het
beslist dat artikel 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juli 1988,
waarop eiseres zich beroept om de grondslag vast te stellen voor de berekening van het aan verweerder bij de beeindiging van de arbeidsovereenkomst verschuldigde vakantiegeld, met uitsluiting van de bedragen die in dat
artikel als kosten worden omschreven, aileen zou moeten worden toegepast indien het begrip loon, inzake jaarlijkse vakantie voor bedienden, hetzelfde zou betekenen als het begrip loon dat als grondslag client voor de berekening van de socialezekerheidsbijdragen;
Overwegende dat het arbeidshof, door aldus te beslissen, zijn rechtsmacht over de draagwijdte van die bepaling van de overeenkomst volledig
heeft uitgeoefend; dat zijn beslissing bijgevolg een eindbeslissing is in de zin
van de artikelen 19 en 1077 van het Gerechtelijk Wetboek;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Over het middel :
Wat het tweede onderdeel betreft:
(5) De schending van de overige wets- en reglementsbepalingen wordt slechts aangevoerd "bij
wege van gevolg" (zie cassatieverzoekschrift, bladzijde 6).
(6) Zie Cass., 15 jan. 2001, A.R. S.99.0102.F, nr. 24.
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Overwegende dat het onderdeel de aangevoerde schending van de artikelen 19, § 2, 4°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 ter uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van
28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en 39, § 1, tweede lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende dearbeidsovereenkomsten grondt op de overweging dat het begrip loon in het arbeidsrecht niet noodzakelijk verschilt van dat in het socialezekerheidsrecht
en dat een vergoeding die geldt als terugbetaling, door de werkgever, van door
de werknemer werkelijk verrichte kosten geen loon kan zijn noch in de zin
van de ene noch in de zin van de andere van die wettelijke bepalingen;
Overwegende dat, enerzijds, het arrest het begrip loon in het arbeidsrecht en het begrip loon in het socialezekerheidsrecht niet als wezenlijk verschillend beschouwt, maar zich beperkt tot de opmerking dat voornoemd begrip in het arbeidsrecht "over het algemeen (. .. ) alle geldelijk waardeerbare
voordelen insluit waarop de werknemer recht heeft ingevolge zijn verbintenis";
Dat, anderzijds, het arrest niet vaststelt dat de in artikel 2 van de litigieuze collectieve arbeidsovereenkomst bedoelde bedragen gelden als terugbetaling van kosten die de werknemer werkelijk heeft verricht ter nakoming van zijn verbintenis; dat het Hof niet bevoegd is tot onderzoek van die
feitenkwestie welke het onderdeel als opgelost veronderstelt;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat de beslissing waartegen de voorziening opkomt in de door
het tweede onderdeel vergeefs bekritiseerde overweging een grondslag heeft
die onderscheiden is van die welke de beslissing krijgt door de grand waartegen dit onderdeel opkomt;
Dat het onderdeel, nu het gericht is tegen een ten overvloede gegeven reden van het arrest, niet kan leiden tot cassatie, geen belang heeft en derhalve niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
28 juni 2001- 3e kamer- Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter- Verslaggever : de h. Plas- Grotendeels gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Draps en Gerard.

Nr. 406
1e

KAMER -

28 juni 2001

NIEUWE VORDERING- BURGERLIJKE ZAKEN- WIJZIGING VAN DE VORDERING- IN DE
DAGVAARDING AANGEVOERD FElT- BEGRIP.
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Art. 807 Ger. W vereist niet dat de nieuwe vordering, wanneer zij berust op een feit of
akte in de dagvaarding aangevoerd, uitsluitend op dat feit of op die akte berust (1).
(Art. 807 Ger.W.)
(GEMEENTE MANAGE T. D ... E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. C.99.0422.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 27 aprill999 gewezen door
het Hof van Beroep te Bergen;
Over het eerste middel: schending van de artikelen 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 807 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest eraan herinnert, enerzijds, dat ''het geschil betrekking heeft op de
burgerrechtelijke gevolgen van een verkeersongeval in Manage, rue de l'Etoile, op 12 december 1988, tussen de Fiat, die door (de eerste verweerster) werd bestuurd en in de richting van Morlanwelz reed, en de door gemeentearbeider D.C. bestuurde vrachtwagen van
het gemeentebestuur van Manage, die uit de andere richting kwam; de eerste rechter,
op grond van pertinente redenen die het hof overneemt, terecht beslist heeft dat de uiteindelijke vrijspraak die (de eerste verweerster) heeft verkregen op grond van het in kracht
van gewijsde gegane vonnis van de Correctionele Rechtbank te Charleroi van 12 december 1991, niet impliceert 'dat het ongeval, daar waar er erga omnes vaststaat dat
de eerste verweerster geen fout heeft begaan, aileen aan de fout van (D.C.) te wijten kan
zijn'; (de eerste verweerster), als zij haar vordering die ertoe strekt (eiseres) en D.C. in
solidum te doen veroordelen tot vergoeding van de schade ten gevolge van het litigieuze ongeval, wil zien toewijzen, moet bewijzen dat de bestuurder van de vrachtwagen een fout heeft begaan, hetgeen te dezen niet aangetoond is; uit de omstandigheid
dat verschillende getuigen (mevrouw S. en de verbalisant B.) bevestigd hebben dat de
vrachtwagen van (eiseres) na de botsing verplaatst was, immers niet kan worden afgeleid dat die vrachtwagen op het ogenblik van de botsing, zich 'met zekerheid en in overtreding in het midden van de rijbaan bevond'; de fout van D.C. evenmin bewezen kan
worden door de herhaalde beweringen van (de eerste verweerster) volgens wie 'de vrachtwagen in het midden van de weg reed en haar voertuig stilstond toen de vrachtwagen
ertegen aanreed', en, anderzijds, dat '(. .. ) (de tweede verweerster) voor het hof (van beroep), in haar aanvullende conclusie van 22 december 1998 aanvoert dat 'de verbalisanten die het strafdossier opgemaakt hebben een fout hebben begaan door niet heel precies te omschrijven in welke omstandigheden het ongeval is gebeurd, zodat hun fout door hun hoedanigheid van 'aangestelden' - de aansprakelijkheid van (eiseres) in het
gedrang brengt; (de eerste verweerster) dat standpunt overneemt"; dat het arrest vervolgens de nieuwe vordering die de verweersters ingevolge artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek hebben ingesteld, ontvankelijk verklaart op grond dat "eerst erop moet
worden gewezen dat de gedinginleidende akte in eerste aanleg niet vermeldt dat (eiseres) uitsluitend wordt gedagvaard als burgerlijk aansprakelijke van D.C.; die nieuwe
vordering die aanvullend tegen (eiseres) is ingesteld, gebaseerd is op het litigieuze ongeval en op de omstandigheden waarin daarvan verslag is opgemaakt, d.w.z. op de feiten die in de gedinginleidende akte zijn aangevoerd"; dat het arrest, nadat het de nieuwe
vordering van de verweersters ontvankelijk verklaart en eiseres veroordeelt om 50 pet.
te vergoeden van de schade van de verweersters die in noodzakelijk oorzakelijk verband staat met het ongeval, haar veroordeelt om aan de eerste verweerster het provisionele bedrag van 500.000 BEF te betalen, haar veroordeelt om aan de tweede verweerster het provisionele bedragvan 490.387 BEF te betalen dat neerkomt op de helft
(1) Het O.M. besloot tot vernietiging op grand dat de gedinginleidende akte geen enkele toespeling bevatte op de feiten die de nieuwe vordering verantwoordden, namelijk het foutieve gedrag van de verbalisanten tijdens de vaststellingen. De feiten die in de gedinginleidende akte werden aangevoerd, betroffen enkel de wijze waarop het ongeval was gebeurd. Dat arrest wijkt blijkbaar
afvan de vroegere rechtspraak: zie Cass., 18 feb. 2000, A.R. C.99.0066.F, nr. 136.

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

Nr. 406

HOF VAN CASSATIE

1299

van de vergoedingen die tot en met 6 juni 1991 aan het slachtoffer zijn uitgekeerd, plus
de compensatoire interest op de helft van de bedragen die tot op voornoemde datum van
6 juni 1991 zijn uitgekeerd, sinds de dag van de betaling ervan tot op de datum van het
arrest; dat het arrest alvorens verder uitspraak te doen, een deskundige aanwijst en de
kosten aanhoudt,
terwijl, luidens artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek, dat krachtens artikel 1042
van dat wetboek van toepassing is in hager beroep, een vordering die voor de rechter aanhangig is, uitgebreid of gewijzigd kan worden, indien de nieuwe, op tegenspraak genamen conclusies, berusten op een feit of akte in de dagvaarding aangevoerd, zelfs indien hun juridische omschrijving verschillend is; de gedinginleidende akte in eerste aanleg
met name als volgt luidt: "op 12 december 1988 in Manage (La Hestre), is (de eerste verweerster), die haar voertuig Fiat bestuurde, het slachtoffer geworden van een ongeval; op het kruispunt van de weg naar Bascoup en de rue de l'Etoile in La Hestre, sloeg
de (eerste verweerster) rechtsaf in de rue de l'Etoile en werd zij aangereden door een
vrachtwagen Daf Turbo die uit de andere richting kwam en zich in het midden van de
rijbaan bevond; die vrachtwagen werd bestuurd door (D.C.), een gemeentearbeider, in
dienst van (eiseres); de (eerste verweerster) werd vervolgd voor de Politierechtbank te
Seneffe maar (. .. ), in het vonnis van 14 december 1990 vrijgesproken en zonder kosten ontslagen van rechtsvervolging voor de vier overtredingen die haar ten laste waren gelegd; dat vonnis van vrijspraak werd op 12 december 1991 in hager beroep bevestigd door de zevende correctionele kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Charleroi en(. .. ) dat vonnis is in kracht van gewijsde gegaan; de vrijspraak van de (eerste verweerster) geldt erg a omnes en jegens de gedaagden die partij waren in het strafproces; het feit dat aan de (eerste verweerster) geen fout ten laste wordt gelegd, impliceert dat de aansprakelijkheid van de vrachtwagenbestuurder, (D.C.), in het gedrang
komt; (de eerste verweerster) was zwaargewond en heeft langdurige periodes van tijdelijke arbeidsongeschiktheid meegemaakt; zij houdt kwalijke gevolgen met een blijvende invaliditeit eraan over"; uit de bewoordingen van de gedinginleidende dagvaarding in eerste aanleg blijkt dat de oorspronkelijke vordering van de verweersters ertoe
strekte vergoeding te krijgen voor hun schade ten gevolge van het ongeval tussen de eerste verweerster en de wagen bestuurd door D.C., de gemeentearbeider van eiseres, voor
welk ongeval zij hem volledig aansprakelijk achtten; de oorzaak van de oorspronkelijke vordering van de verweersters dus bestond in de botsing met de door D.C. bestuurde vrachtwagen waarvan de verweersters staande hielden dat hij zich in het midden van de rijbaan bevond op het ogenblik van het ongeval, en in de vrijspraak van de
eerste verweerster voor de strafgerechten, waaruit de verweersters afleidden dat de omstandigheid dat er jegens de eerste verweerster geen strafbaar feit in aanmerking was
genomen, impliceerde dat de aansprakelijkheid voor het ongeval ten laste van de vrachtwagenchauffeur, D.C., en van eiseres, zijn werkgever, moest worden gelegd; de dagvaarding nergens gewag maakte van of zich baseerde op de "wijze waarop van het (ongeval) verslag werd uitgebracht", namelijk de vaststellingen van de verbalisanten; die
vaststellingen, nu ze niet werden vermeld in de dagvaarding, die zich immers beperkte tot de vermelding van het ongeval en de vrijspraak van de eerste verweerster door
de strafrechter, geen "feit" of "handeling" zijn, in de gedinginleidende akte aangevoerd; daaruit volgt dat het bestreden arrest, aangezien het beslist dat de nieuwe vordering van de verweersters ontvankelijk (en gegrond) is op grand dat zij berustte op een
feit of akte in de dagvaarding aangevoerd zelfs indien hun juridische omschrijving verschillend was, een schending inhoudt : -van de artikelen 807 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek, in zoverre geenszins uit de gedinginleidende akte blijkt dat zij enige
vermelding, verwijzing of zelfs toespeling bevat wat betreft de vaststellingen van de verbalisanten, of, met andere woorden, wat betreft de omstandigheden waarin van het ongeval verslag is opgemaakt, die dus geen "feit" of "akte" in de dagvaarding aangevoerd, uitmaken; -van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek,
in zoverre het, door te beslissen dat de gedinginleidende akte gewag maakt van "de omstandigheden waarin (van het ongeval) verslag is opgemaakt", de dagvaarding uitlegt
op een wijze die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan en bijgevolg de bewijskracht ervan miskent :

Overwegende dat artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek niet vereist dat
de nieuwe vordering, wanneer zij berust op een feit of akte in de dagvaarding aangevoerd, uitsluitend op dat feit of op die akte berust;
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Overwegende dat het arrest oordeelt dat de nieuwe bijkomende vordering die de eerste verweerster tegen eiseres heeft ingediend, "gebaseerd is
op het litigieuze ongeval en op de omstandigheden waarin daarvan verslag is opgemaakt, d.w.z. op de feiten die in de gedinginleidende akte zijn aangevoerd";
Dat het middel geen kritiek oefent tegen het arrest in zoverre het zegt dat
de vordering berust op het litigieuze ongeval en dat genoemd feit in de dag"vaarding was aangevoerd;
Overwegende dat het arrest met die reden zijn beslissing dat de nieuwe
vordering ontvankelijk is, naar recht verantwoordt;
Dat, bijgevolg, de grief dat de bewijskracht van de akten werd miskend,
niet tot ruimere cassatie kan leiden en dus geen belang heeft;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;

Orn die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
28 juni 2001 - 1" kamer- Voorzitter : de h. Parmentier, waarnemend voorzitter
- Verslaggever : de h. Echement - Andersluidende conclusie (2) van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal- Advocaten : mrs. Wouters en De Gryse.
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28 juni 2001

RECHT VAN VERDEDIGING- BURGERLIJKE ZAKEN- OPDRACHT VAN DE RECHTER- BE·
SLISSING- AMBTSHALVE AANGEVOERD FElT- RECHT VAN VERDEDIGING- GEVOLGEN.

De appelrechters die hun beslissing steunen op een ambtshalve aangevoerde reden die
afgeleid is uit feiten die regelmatig aan hun beoordeling zijn overgelegd, miskennen het recht van verdediging niet (1).
Noot arrest nr. 406:
(2) Zie noot 1.
Noot arrest nr. 407 :
(1) Het O.M. besloot tot vernietiging, meer bepaald op grand van het eerste onderdeel van het

eerste middel. Het bestreden vonnis had het recht van verdediging miskend, aangezien het een
juridische grondslag in aanmerking had genomen die niet door verweerster was aangevoerd en
waarover de eisers !l"een uitleg hadden kunnen verschaffen en met name over de vraag of de overeenkomst bij onderhng akkoord kan worden beeindigd wanneer er geen overeenstemming is over
de wijze van beeindiging. Het verwees met name naar een arrest van het Hof van 28 jan. 2000,
(A.R. C.98.0331.F, nr. 74).
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(T... E.A. T. C EN A BUYING)

ARREST

(vertaling)

(A.R. C.99.0510.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 9 juni 1999 in boger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel;
Gelet op het uittreksel uit de voorziening in cassatie, waarvan een eensluidend afschrift bij dit arrest is gevoegd;
Over het eerste middel :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de rechter ambtshalve de door de partijen voorgedragen redenen kan aanvullen wanneer hij steunt op regelmatig aan zijn beoordeling overgelegde feiten en noch het voorwerp noch de oorzaak van de
vordering wijzigt;
Overwegende dat het middel niet aanvoert dat het voorwerp of de oorzaak van de vordering is gewijzigd;
Dat verweerster voor de appelrechters heeft staande gehouden dat er tussen de partijen instemming was om de litigieuze huurovereenkomsten te ontbinden waarbij iedere betaling van vergoeding was uitgesloten, terwijl de eisers hebben aangevoerd dat zij het niet eens konden raken over de regeling
van een voortijdige beeindiging van die huurovereenkomsten en dat verweerster eenzijdig en zonder opzeg het goed verlaten had;
Dat de appelrechters met hun beslissing dat "er een onderscheid moet worden gemaakt tussen het feit van de beeindiging en de voorwaarden ervan", dat "de twee partijen het ermee eens waren geworden de drie overeenkomsten voortijdig te beeindigen" en dat "er, daarentegen, moet worden
gewezen op het gebrek aan eensgezindheid over de omstandigheden van die
vroegtijdige beeindiging", door slechts een gedeelte van die feiten bewezen
te verklaren, enkel de feitelijke gegevens die in het debat zijn overgelegd, in
aanmerking hebben genomen;
Dat de appelrechters, aangezien zij hun beslissing gesteund hebben op een
ambtshalve aangevoerde reden die afgeleid is uit feiten die regelmatig aan
hun beoordeling zijn overgelegd, het recht van verdediging niet hebben miskend;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
28 juni 2001 - 1e kamer- Voorzitter : de h. Parmentier, waarnemend voorzitter
- Verslaggever : de h. Velu - Andersluidende conclusie (2) van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Draps en Geinger.
(2) Zie noot 1.
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MANDELIGHEID- GEDWONGEN AFKOOP- INBEZITNEMING- VOORWAARDEN.
Art. 661 B. W. wordt geschonden door de beslissing die niet vaststelt dat de ingebruikneming van een scheidingsmuur, eigendom van een buur, een bezitsaanmatiging of
een feitelijkheid oplevert waartegen de eigenaar van de muur zich kan verzetten en
die van dien aard is dat daaruit de ondubbelzinnige wil blijkt van de inbezitnemer om de mandeligheid van de scheidingsmuur te verwerven (1). (Art. 661 B.W.)
(D ... E.A. T. H ... E.A.)

ARREST

(vertaling)

(A.R. C.99.0527.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 16 juni 1999 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel;
Over het middel: schending van artikel 661 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest vaststelt dat de eisers "de bovengevel van nr. 8 niet als steunmuur hebben gebruikt, maar de voorkeur eraan gaven op enkele centimeter daarvan een zelfdragende steunmuur op te trekken en de spouw op te vullen met isolerend materiaal"; dat de deskundige vaststelt dat "de muur van het gebouw nr. 8 nut
oplevert voor het belendende huis, aangezien de door (de eisers) opgerichte steunmuur niet dik genoeg is om een goede warmte-isolatie en voldoende waterdichtheid
te verzekeren"; dat het arrest vervolgens de eisers veroordeelt om aan de verweerders het bedrag van 178.220 BEF te betalen, plus de compensatoire interest tegen de
wettelijke rentevoeten met ingang van 31 oktober 1989, de moratoire interest en de
kosten, voor de afkoop van de mandeligheid van de tussen de gronden van de partijen gebouwde scheidingsmuur, en zulks beslist op de volgende gronden : " hoewel de
afkoop van de mandeligheid inderdaad geen verplichting in abstracto is en veronderstelt dat van de muur een werkelijk en duurzaam gebruik wordt gemaakt door de
buur, die als tweede bouwt, dient er te worden vastgesteld dat zulks te dezen wel degelijk het geval is; de deskundige heeft vastgesteld dat de muur van het gebouw nr.
8 weliswaar wat scheefstaat- zoals trouwens alle gebouwen van dezelfde rij, met inbegrip van dat van (de eisers)- maar niet zo'n gevaar opleverde of zo'n zwakke punten vertoonde dat hij onmogelijk als gemene muur kon worden gebruikt; de deskundige nuanceert weliswaar die verklaring door de aandacht te vestigen op de gevaren
van het aaneenbouwen van gebouwen van verschillende ouderdom; hij verklaart dat
evenwel in algemene bewoordingen en die verklaring wettigt niet de conclusie dat het
pand van (de verweerders) te dezen specifieke zwakke punten of gebreken vertoonde die het gebruik ervan als gemene muur uitsloten; de vaststelling dat de kenmerken van de fundering ervan en de geringe draagkracht van de grond voor de (eisers) een reden had moeten zijn om een eigen fundering te gieten, los van die van het
(1) Het O.M. had het Hofverzocht om op een vroegere beslissing terug te komen, die was gewezen op de eensluidende conclusie van procureur-generaal Krings (zie concl. Cass., 18 feb. 1983,
A.R. 3602, nr. 344) volgens welke art. 661 alleen betrekking heeft op de gevolgen van de toeeigening of van de feitelijkheid voor de mandeligheid eo. niet op de begrippen toe-eigening offeitelijkheid, en het middel derhalve niet ontvankelijk is. Subsidiair concludeerde hij dat het middel niet gegrond was, in zoverre de door de appelrechters in aanmerking genomen feitelijke gegevens
"un contact materiel entre les deux immeubles" opleverden zoals het Franse Hofvan Cassatie dat
noemt (Fr. Cass., 8 maart 1972, JCP, 1972, 17.248) en daaruit de ondubbelzinnige wil van degene die zich het bezit aanmatigt blijkt om de mandeligheid van de muur af te kopen.
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naburige pand (wat in de praktijk niet het geval is geweest) sluit daarom niet uit dat
de muur als een normale gemene muur had kunnen worden gebruikt, indien een aantal voorzorgsmaatregelen waren getroffen (overbrenging van de lasten naar het centrum en de gevels, voorzorg te nemen bij het aanbrengen van de funderingen ... ); voor
het overige en op doorslaggevende gronden moet er worden vastgesteld dat de (eisers) wel degelijk gebruik maken van de muur van hun buren, daar zij die gebruiken voor de warmte- en geluidsisolatie alsook als bescherming tegen waterinsijpeling. Zoals de gerechtsdeskundige heeft vastgesteld is de aan hun kant gebouwde
steunmuur niet geschikt om aileen die functies te vervullen; zij maken bijgevolg een
blijvend gebruik van de muur waarvan zij de mandeligheid dienen af te kopen",

terwijl, krachtens artikel 661 van het Burgerlijk Wetboek, het recht van de eigenaar van een scheidingsmuur om zijn nabuur ertoe te verplichten de mandeligheid van
die muur af te kopen impliceert dat de nabuur zich schuldig maakt aan bezitsaanmatiging of aan een feitelijkheid die geldt als inbezitneming en aldus te kennen
geeft de mandeligheid van de muur te willen kopen; de loutere omstandigheid dat de
nabuur enig blijvend voordeel haalt uit het bestaan van de scheidingsmuur geen bezitsaanmatiging oplevert in de zin van die wetsbepaling; uit de bovenaangehaalde vaststellingen van het arrest blijkt dat de eisers, los van de eigen muur van de verweerders en op enkele centimeter daarvan, een steunmuur hebben opgetrokken; het loutere
feit dat de muur van de eisers geschoord wordt door de muur van hun buren en dat
de eisers daarvan een duurzaam gebruik maken "voor de warmte- en geluidsisolatie alsook als bescherming tegen waterinsijpeling" geen bezitsaanmatiging door
de eisers oplevert waaruit zou kunnen worden afgeleid dat zij de mandeligheid van
die muur wilden afkopen; de omstandigheid dat de muur van de verweerders als gemene muur had kunnen worden gebruikt, indien een aantal voorzorgsmaatregelen waren getroffen trouwens evenmin impliceert dat de eisers te kennen hebben gegeven
de mandeligheid van die muur te willen kopen; het arrest derhalve niet zonder artikel 661 van het Burgerlijk Wetboek te schenden, uit de vaststellingen die het bevat kon afleiden dat de eisers de mandeligheid van de muur van de verweerders dienden af te kopen en hen derhalve kon veroordelen tot betaling van het bedrag van
178.220 BEF, dat overeenkomt met de prijs voor de afkoop van de mandeligheid van
de muur (schending van artikel 661 van het Burgerlijk Wetboek) :

Overwegende dat het recht van de eigenaar van een scheidingsmuur om
zijn nabuur te dwingen de mandeligheid van die muur af te kopen veronderstelt dat die buur zich schuldig maakt aan bezitsaanmatiging of aan een
feitelijkheid die geldt als inbezitneming en waartegen de eigenaar van de
muur zich kan verzetten;
Dat die inbezitneming van die aard moet zijn dat uit de weigering van de
dader om aan die inbezitneming een einde te maken ondubbelzinnig diens
wil blijkt om de mandeligheid van de muur te kopen;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de eisers "hebben geweigerd de
mandeligheid van de bovengevel van het huis van (de verweerders) afte kopen (. .. ); dat zij de bovengevel (van dat huis) niet als steunmuur hebben gebruikt, maar de voorkeur eraan gaven, op enkele centimeter daarvan een zelfdragende steunmuur op te trekken en de spouw op te vullen met isolerend
materiaal";
Overwegende dat het arrest vermeldt "dat, hoewel de afkoop van de mandeligheid (. .. ) geen verplichting in abstracto is en veronderstelt dat van de
muur een werkelijk en duurzaam gebruik wordt gemaakt door de buur, die
als tweede bouwt, client er te worden vastgesteld (. .. ) dat de muur als een normale gemene muur had kunnen worden gebruikt, indien een aantal voorzorgsmaatregelen waren getroffen (. .. )"en dat de eisers "wel degelijk gebruik maken van de muur van hun buren, daar zij die gebruiken voor de
warmte- en geluidsisolatie alsook als bescherming tegen waterinsijpeling, en
dat de aan hun kant gebouwde steunmuur aileen niet geschikt is om die nmcties te vervullen";
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Overwegende dat aldus het arrest, nu het zijn beslissing niet grondt op een
inbezitneming die van die aard zou zijn dat daaruit ondubbelzinnig de wil
van de eisers blijkt om de mandeligheid van de litigieuze muur af te kopen, zijn beslissing niet naar recht verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de afkoop van de mandeligheid door de eisers; 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 feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof
van Beroep te Luik.
28 juni 2001 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Parmentier, waarnemend voorzitter
- Verslaggever : de h. Echement - Andersluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. De Gryse en Draps.
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RECHT VAN VERDEDIGING- BURGERLIJKE Z.AKEN- OPDRACHT VAN DE RECHTER- BESLISSING- DOOR PARTIJEN NIET AANGEVOERDE JURIDISCHE GRONDSLAG- GEEN GELEGENHElD TOT TEGENSPRAAK- ALGEMEEN BEGINSEL VAN HET RECHT VAN VERDEDIGING- GEVOLG.

De rechter die zijn beslissing steunt op een middel dat niet door de partijen is aangevoerd en hun niet de gelegenheid biedt daarover verweer te voeren, miskent het recht
van verdediging (1).
(M ... T.S ... )
ARREST

(vertaling)

(A.R. C.00.0638.F)

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 27 juni 2000 gewezen door
het Hof van Beroep te Luik;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 149 van de Grondwet, 217, 1134, 1319, 1320, 1322 en
1468, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, 6 en 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wethoek, miskenning van het in die bepaling neergelegde beschikkingsbeginsel, van het
algemeen rechtsbeginselluidens hetwelk de afstand van een recht niet wordt vermoed, strikt moet worden gei:nterpreteerd en slechts uit feiten ofhandelingen die voor
geen andere uitlegging vatbaar zijn, kan worden afgeleid, en van het algemeen beginsel van het recht van verdediging,
(1) Cass., 12 feb. 2001, A.R.S.99.0188.F, nr. 82.
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doordat het hof van beroep voor recht zegt dat eiseres recht heeft op de helft van
de tegenwaarde van de melkquota die tot de onverdeeldheid behoren, zijnde 3.878.463
BEF plus de interest tegen de rentevoet van de Deposito- en Consignatiekas, met ingang van 15 juli 1999, met name op de volgende gronden: "dat het quotum een recht
op toegang tot de markt is dat de overheid aan de producent verleent door hem toe
te staan zijn producten op de markt te brengen, zonder daarvoor strafsancties te ondergaan; dat het, in strijd met hetgeen de eerste rechter oordeelt, gaat om een vermogensrecht dat verbonden is met de exploitatie; (. .. ) dat uit de door (eiser) overgelegde stukken zonder enige twijfel blijkt dat hij jegens derden de hoedanigheid van
producent heeft (. .. ) en dus houder is van dat vermogensrecht; (. .. ) dat het in werkelijkheid erop aankomt te weten ofhet vermogensrecht waarvan (eiser) bij uitsluiting houder is jegens derden (waaronder de administratieve overheid), het voorwerp heeft uitgemaakt van een inbreng in de onverdeeldheid die tussen de partijen
tijdens hun samenwonen bestond; dat het alleenrecht op de melkquota geenszins uitsluit dat de houder van die quota een inbreng in de onverdeeldheid heeft gedaan, zodat artikel 4.3 van het huwelijkscontract niet dienend is voor de oplossing van het geschil; dat uit het onderzoek van de dossiers van de partijen blijkt dat : - De partijen
samen zowat twintig hectare grond en hoevegebouwen hebben gekocht. - Zij gezamenlijk verschillende leningen hebben aangegaan voor de aankoop van vee, de inrichting van de stallen en zelfs voor hogere melkquota.- (Verweerster) in 1987, toen
de partijen van plan waren uit elkaar te gaan, haar echtgenoot ermee gelast had de
landbouwexploitatie te verkopen die zij samen runden in A, rue du G., en met name
het hoevegebouw, de veestapel, het materieel, de voorraad voeders en andere eventuele quota omvatte ... (. .. ); die opdracht weliswaar niet werd uitgevoerd wegens een
verzoening maar zulks niet wegneemt dat in de geest van de partijen, de bestanddelen van de landbouwexploitatie in onverdeeldheid waren. - (. .. ) bij gebrek aan andere stukken die staven dat deze of gene van de echtgenoten de exclusieve eigenaar
van de goederen was, deze geacht worden in onverdeeldheid te zijn aangekocht ... (Eiser) evenmin bewijst dat alle facturen i.v.m. de leveringen van melk van 1984 tot
1994 op zijn naam zijn opgemaakt (slechts enkele facturen worden overgelegd); dat
(eiser) niet bewijst dat de gelden die zij in 1981 bezaten daadwerkelijk gediend hebben om de aankoop van de gebouwen en de gronden in 1984 grotendeels te financieren; dat de partijen in concreto, gezamenlijk (behalve tijdens een periode van twee jaar
waarin [eiser] sociale uitkeringen genoot) en jarenlang de landbouwexploitatie hebben gerund waarvan de verschillende bestanddelen, door de respectieve inbrengen van
eigen goederen en exclusieve rechten (met name, wat [eiser] betreft, de melkquota) van
elk van de echtgenoten met het oog op die gezamenlijke activiteit van exploitant, een
onverdeelde boedel vormen; dat (verweerster) dus terecht aanvoert dat zij in de vereffingsverrichtingen recht heeft op de helft van de tegenwaarde van de leveringsquota; dat zij gerechtigd is een vergoeding te ontvangen die overeenstemt met
219.867,50 liter (de helft van 439.735liter) x 17,64 BEF, zijnde 3.878.463 BEF; dat
de interest op dat bedrag, tegen de rentevoet van de Kas, verschuldigd is vanaf 15 juli
1999, datum waarop de Staat de gelden bij de Deposito- en Consignatiekas te Dinant heeft gedeponeerd; dat (eiser) niet verantwoordelijk is voor die laattijdige betaling",

derde onderdeel, uit geen enkel geschrift in verweersters conclusie volgt dat zij ooit
aanspraak heeft gemaakt op een "inbreng" in de onverdeeldheid die de landbouwexploitatie zou vormen, van eisers alleenrecht op de melkquota; eiser niet de gelegenheid heeft gehad daarover verweer te voeren; daaruit volgt dat het hof van beroep, door zijn beslissing op de "inbreng" te steunen, ambtshalve een middel en een
geschil heeft opgeworpen waarvan de partijen geen gewag maken, zonder de partijen voorafgaandelijk te verzoeken dienaangaande verweermiddelen aan te voeren,
en aldus het met name in artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek neergelegde beschikkingsbeginsel en het algemeen beginsel van het recht van verdediging
miskent;

Wat het derde onderdeel betreft :
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Overwegende dat verweerster voor het hofvan beroep de helft van de tegenwaarde van de melkquota vorderde in het raam van de vereffening ten
gevolge van de echtscheiding van de partijen die gehuwd waren onder het
stelsel van de gewone scheiding van goederen;
Dat zij in conclusie aangevoerd heeft dat de partijen een onverdeeldheid
tot stand hadden gebracht die een boerderij, grand, landbouwmaterieel en
vee behelsde die zij samen hadden aangekocht aan de hand van gezamenlijke leningen, en dat de litigieuze melkquota, doordat ze verbonden waren met de grand op basis waarvan ze waren toegekend en derhalve niet als
een persoonlijk recht maar als een vermogensrecht dienden te worden aangemerkt, een vermeerdering van de voor de partijen gezamenlijke landbouwexploitatie vormden; dat verweerster daaruit afleidde dat de tegenwaarde van
die quota behoorde tot de onverdeeldheid die tussen de partijen hestand;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat de melkquota weliswaar het voorwerp van een met d~ exploitatie verbonden vermogensrecht uitmaken maar
dat genoemd recht uitsluitend aan eiser toebehoorde, aangezien hij alleen
de hoedanigheid van producent had;
Dat het vervolgens vermeldt dat "dat het in werkelijkheid erop aankomt te weten of (dat) vermogensrecht (. .. ) het voorwerp heeft uitgemaakt
van een inbreng (door eiser) in de onverdeeldheid die tussen de partijen tijdens hun samenwonen hestand" en in het licht van de gegevens die in het
debat aan bod zijn gekomen, dat "de partijen in concreto,(. .. ) de landbouwexploitatie hebben gerund waarvan de verschillende bestanddelen, door de
respectieve inbrengen van eigen goederen en exclusieve rechten (met name,
wat [eiser] betreft, de melkquota) van elk van de echtgenoten met het oog
op die gezamenlijke activiteit van exploitant, een onverdeelde boedel vormen";
Dat het hof van beroep, aangezien het aldus zijn beslissing grondt op een
middel dat verweerster niet heeft aangevoerd en eiser niet de gelegenheid
heeft gegeven het te betwisten, het recht van verdediging van laatstgenoemde miskent;
Dat, in zoverre, het onderdeel gegrond is;
En overwegende dat de vemietiging van de beslissing van het arrest op verweersters hoofdvordering zich uitstrekt tot de beslissingen op eisers tegenvordering en nieuwe vordering;

Om die redenen, zonder dat er grand bestaat tot onderzoek van de overige onderdelen die niet tot ruimere cassatie kunnen leiden, vernietigt het
bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoofdberoep ontvankelijk verklaart; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van Beroep te Brussel.
28 juni 2001 - 1e kamer- Voorzitter : de h. Parmentier, waarnemend voorzitter
- Verslaggever : de h. Velu - Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Maes en Geinger.
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1o GRONDWET- GRONDWET 1994 (ARTT. 1 TOT 99) -ARTIKEL 10- GELIJKHEID VAN DE BELGEN VOOR DE WET- BEGRIP.

2° GRONDWET- GRONDWET 1994 (ARTT. 1 TOT 99)- ARTIKEL 11 -

NIET-DISCRIMINATIE IN
HET GENOT VAN DE AAN DE BELGEN TOEGEKENDE RECHTEN EN VRIJHEDEN- BEGRIP.

3° GRONDWET -

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - ARTIKEL 172- GELIJKHEID INZAKE BELASTINGEN- BEGRIP.

4° GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN- GEMEENTEBELASTINGEN- BELASTING OP DE GRATIS THUISBEDELING VAN RECLAMEDRUKWERK- VERSCHILLENDE CATEGORIEEN VAN BELASTINGPLICHTIGEN- VEREISTE VERANTWOORDING- CRITERIA.

5° GRONDWET- GRONDWET 1994 (ART.

100 TOT EINDE) -ARTIKEL 159- GEMEENTEVERORDENING- ONWETTIGHEID VAN EEN BEPALING- GEVOLG T.A.V. VAN DE ANDERE BEPALINGEN VAN DE VERORDENING.

1o, 2°, 3 o en 4 o De in art. 10 Gw. (1994) vervatte regel van de gelijkheid van de Belgen voor de wet, de in art. 11 Gw. (1994) neergelegde regel van non-discriminatie in
het genot van de aan de Belgen toegekende rechten en vrijheden alsmede de regel van
art. 172 Gw. (1994) inzake de gelijkheid voor de belastingen impliceren dat allen die
zich in dezelfde toestand bevinden, gelijkelijk worden behandeld, maar beletten niet
dat onderscheid tussen verschillende categorieen van personen wordt gemaakt, voor
zover het criterium van onderscheid op objectieve en redelijke wijze kan worden verantwoord; zodanige verantwoording moet worden beoordeeld met betrekking tot het
doe! en de gevolgen van de getroffen maatregel of de ingevoerde belasting; het
gelijkheidsbeginsel wordt miskend, wanneer vaststaat dat de aangewende middelen niet redelijkerwijze in verhouding staan tot het beoogde doe!; wanneer een norm
die een belasting invoert, belastingplichtigen beoogt met verschillende toestanden, moet
hij die verscheidenheid noodzakelijkerwijs opvangen in vereenvoudigende categorieen en de voornoemde regels vereisen niet dat de norm de belasting aanpast naar
gelang van de eigenheid van elk geval; dat is het geval van de belastingverordening
op de gratis thuisbedeling van reclamedrukwerk, die bepaalt dat op het bedelen van
reclamedrukwerk waarin niet eenieders reclame kan worden opgenomen, belasting is verschuldigd, ongeacht het percentage artikelen van dat drukwerk zonder publicitair karakter (1). (Artt. 10, 11 en 172 Gw. [1994].)
5° Wanneer een bepaling van een gemeentelijke verordening niet conform de wetten is,
mag de rechter niet weigeren de andere bepalingen van die verordening toe te passen (2). (Art. 159 Gw. [1994].)
(STAD LUIK T. GB-UNIC N.V. E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. F.00.0024.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 20 oktober 1999 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen;
(1) Zie Cass., 6 mei 1999, A.R. F.98.0088.F, nr. 265.
(2) Zie Cass., 4 juni 1996, A.R.. P.95.0497.N, nr. 207.
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Over de eerste grond van niet-ontvankelijkheid die de verweersters tegen de voorziening hebben opgeworpen : de voorziening is, met schending van
de artikelen 104, 105, 106, 123, 8° en 9°, en 270 van de nieuwe Gemeentewet die bij koninklijk besluit van 24 juni 1988 is gecoi:irdineerd, in naam van
eiseres ingesteld op beslissing van het college van burgemeester en schepenen, zonder voorafgaande machtiging van de gemeenteraad;
Overwegende dat de betrekkelijke nietigheid ten gevolge van het ontbreken van machtiging om een cassatieberoep in te stellen, door de gemeenteraad tot de sluiting van het debat voor het Hof kan worden gedekt;
Overwegende dat uit de door eiseres neergelegde stukken blijkt dat de gemeenteraad op 24 januari 2000 de beslissing van 13 januari 2000 van het college heeft bekrachtigd om de voorziening in te stellen die op 20 januari 2000
op de griffie van het hof van beroep in neergelegd;
Over de tweede grond van niet-ontvankelijkheid die de verweersters tegen de voorziening hebben opgeworpen : eiseres voert tot staving van haar
middelen de schending aan van grondwettelijke bepalingen zonder te verduidelijken om welke versie van de Grondwet het gaat :
Overwegende dat de grond van niet-ontvankelijkheid niets te maken heeft
met de ontvankelijkheid van de voorziening;
Dat de gronden van niet-ontvankelijkheid niet kunnen worden aangenomen;
Over het eerste middel : schending van de artikelen 10, 11, 159, 172 van de Grondwet, 2 van de belastingverordening van eiseres van 20 december 1993 en 1, tweede
lid, 2°, van de belastingverordening van 19 december 1994,
doordat het arrest oordeelt dat de vrijstelling in de belastingverordening voor "de
beperkte groep handelaars niet voldoende nauwkeurig is en van willekeur getuigt" zodat dat arrest beslist dat "het middel van ongrondwettelijkheid moet worden aangenomen" en bijgevolg weigert de belastingverordening in haar geheel toe te passen,
terwijl de woorden "beperkte groep handelaars", wanneer zij in hun context worden teruggeplaatst, (dat wil zeggen in het kader van artikel 2 van de belastingverordening van eiseres voor het aanslagjaar 1994 en van artikel1, tweede lid, 2°, van
de belastingverordening van 19 december 1994, voor het aanslagjaar 1995) zeer nauwkeurig en begrijpelijk zijn, zodat noch die woorden noch de belastingverordeningen
waarin zij voorkomen van willekeur getuigen :

Overwegende dat artikel 2 van de belastingverordening die op 20 december 1993 door de gemeenteraad van eiseres is aangenomen betreffende een
belasting voor het dienstjaar 1994 op de gratis thuisbedeling van
reclamedrukwerk,bepaalt dat die belasting moet worden betaald op het bedelen van ongeadresseerde reclamedrukwerk waar eenieder zijn reclame kan
doen verschijnen en waar minder dan 30 pet. van de ruimte wordt ingenomen door artikelen die geen publicitair karakter hebben, en ook op het bedelen van reclamebladen die door een enkele handelaar of door een beperkte groep handelaars wordt uitgegeven, ongeacht de ruimte die daarin
wordt ingenomen door redactionele artikelen;
Overwegende dat artikel1, tweede lid, 2°, van de belastingverordening die
op 19 december 1994 is aangenomen betreffende een belasting voor de
aanslagjaren 1995 tot 2000 op de gratis "deur aan deur"-bedeling van reclamedrukwerk op dezelfde wijze is geformuleerd als artikel 2 van de voornoemde belastingverordening van 20 december 1993;
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Overwegende dat uit die verordeningsbepalingen volgt dat op bet bedelen van reclamedrukwerk waarin niet eenieders reclame kan worden opgenomen, belasting is verscbuldigd, ongeacbt bet percentage artikelen van dat
drukwerk zonder publicitair karakter;
Overwegende dat de in artikel 10 van de Grondwet vervatte regel van de
gelijkheid van de Belgen voor de wet, de in artikel 11 van de Grondwet neergelegde regel van non-discriminatie in bet genot van de aan de Belgen erkende recbten en vrijbeden alsmede de regel van artikel 172 van de Grondwet inzake de gelijkbeid voor de belastingen, impliceren dat allen die zicb
in dezelfde toestand bevinden, gelijkelijk worden bebandeld, maar niet beletten dat onderscheid tussen verscbillende categorieen van personen wordt
gemaakt, voor zover bet criterium van onderscbeid op objectieve en redelijke wijze kan worden verantwoord; dat zodanige verantwoording moet worden beoordeeld met betrekking tot bet doel en de gevolgen van de getroffen maatregel of de ingevoerde belasting; dat bet gelijkheidsbeginsel ook wordt
miskend, wanneer vaststaat dat de aangewende middelen niet redelijkerwijze in verbouding staan tot bet beoogde doel;
Dat een norm die een belasting invoert, wanneer bij belastingplicbtigen
beoogt waarvan de toestanden verscbillen, die verscbeidenbeid bij benadering moet opvangen; dat de regels van gelijkheid en non-discriminatie niet
vereisen dat de norm de belasting aanpast naar gelang van de eigenheid van
elk geval;
Overwegende dat bet arrest vaststelt dat de belasting de omvang van bet
vuilnis wil beperken en gemotiveerd wordt door de toestand van de gemeentelijke financien; dat bet arrest oordeelt dat bet beginsel van gelijkheid is miskend met name omdat bet banteren van bet begrip "'beperkte groep bandelaars' onnauwkeurig en willekeurig is";
Overwegende dat de litigieuze verordeningsbepalingen nauwkeurig zijn en
de voormelde grondwettelijke regels eerbiedigen; dat bet arrest overigens geen
bezwaar uit tegen die verordeningen inzoverre zij belasting beffen op bet hedel en van reclamedrukwerk dat uitgaat van een enkele bandelaar, ongeacbt bet percentage artikelen zonder publicitair karakter;
Dat bet arrest, door te beslissen dat bet gelijkheidsbeginsel is miskend om
de bovenvermelde reden, zijn beslissing niet naar recht verantwoordt;
Dat bet middel gegrond is;
Overwegende dat de vernietiging van de beslissing betreffende "de beperkte groep bandelaars" zicb uitstrekt tot de beslissing die weigert de
belastingverordeningen toe te passen omdat zij wegens dat onderscbeid niet
grondwettelijk zijn;
Over het tweede middel : schending van de artikelen 10, 11, 172 en 159 van de Grandwet,
doordat het arrest heeft vastgesteld dat de vrijstellingen bepaald in de toepasselijke belastingverordeningen ongrondwettelijk zijn, en vervolgens weigert die belastingverordeningen in hun geheel toe te passen op grond dat "(hun) volledige opzet is aangetast" en dat ''het arrest van het Hofvan Cassatie van 25 oktober 1985 niet meer
actueellijkt in het kader van de evolutie van het begrip gelijkheid",
·
terwijl, het ongrondwettelijk karakter van de litigieuze vrijstellingen beperkt moet
blijven tot die vrijstellingen en die ongrondwettelijkheid van de vrijstellingen niet kan
leiden tot ongrondwettelijkheid van de hele verordening, inzonderheid wat betreft de
bepalingen ervan op grond waarvan de belasting is vastgesteld en die de grondslag
van de litigieuze belasting vormen, zodat het arrest niet zonder schending van de in
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het middel aangewezen bepalingen, de hele belastingverordening ongrondwettelijk kon
verklaren en weigeren haar op grond van artikel 159 van de Grondwet toe te passen:

Overwegende dat het middel betrekking heeft op "de belastingverordening,
die reclamedrukwerk van belasting vrijstelt dat wordt uitgegeven door een
bedrijf waarvan de zetel is gevestigd in de gemeenschap die hier in het geding is", en waarvan het arrest , zonder dienaangaande te worden bekritiseerd, oordeelt dat zij wegens die vrijstelling het gelijksheidsbeginsel miskent;
Overwegende dat de onwettigheid van een vrijstelling die wordt verleend aan een bedrijfwaarvan de zetel binnen de gemeente Luik is gevestigd, alleen tot nietigheid kan leiden van de bepaling van de verordening die
voorziet in die vrijstelling;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vemietigde arrest; houdt
de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de bodemrechter over;
verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.
28 juni 2001 - 1e kamer- Voorzitter : de h. Parmentier, warnemend voorzitterVerslaggever : de h. Echement - Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. E. Hody, Luik, en R. Byl, Brussel.

Nr. 411
ALGEMENE VERGADERING-

28 juni 2001

RECHTERLIJKE TUCHT- PLAATSVERVANGEND RECHTER- STRAFRECHTELIJKE VEROORDELING- AANTASTING VAN DE WAARDIGHEID VAN HET AMBT- ONTZETTING.

De plaatsvervangende rechter die door een in kracht van gewijsde gegaan arrest is veroordeeld, m.n. wegens verduistering van gelden die hij uit kracht ofuit hoofde van
zijn ambt van voorlopig bewindvoerder van de goederen van de benadeelden onder zich had, heeft ernstig afbreuk gedaan aan de waardigheid van zijn ambt en is
niet meer waardig om nog deel te nemen aan de uitoefening van de rechterlijke macht;
het Hof ontzet hem bijgevolg uit zijn ambt (1). (Art. 404, 405 en 409 Ger.W.)
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ RET HOF VAN CASSATIE T. X... )
ARREST

(vertaling)

(A.R. D.Ol.0010.F)

.

HET HOF;- Het Hof, in algemene vergadering samengesteld overeenkomstig artikel 348, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek;
(1) Zie Cass., 10 feb. 2000, A.R. D.00.0004.F, nr. 107.
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Gelet op de schriftelijke vorderingen van de heer procureur-generaal, gesteld als volgt :
"Aan het Hofvan Cassatie,
de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie,
Overwegende dat de heer X. is benoemd tot plaatsvervangend rechter bij
het Vredegerecht van het kanton Y. bij koninklijk besluit van(. .. ), bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van (. .. ), en dat hij op (. .. ) de bij artikel2 van het decreet van 20 juli 1831 voorgeschreven eed heeft afgelegd op
de terechtzitting van de Eerste Kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Z.;
Overwegende dat het Hofvan Beroep te Z. hem bij arrest van 20 december 2000 heeft veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden, met een
uitstel van drie jaar, en tot een geldboete van 26 BEF of een vervangende gevangenisstraf van acht dagen, en tot ontzetting, voor een duur van tien jaar,
uit de in artikel 31 van het Strafwetboek opgesomde rechten, wegens bedrieglijke verduistering van geldsommen voor een totaalbedrag van 1.306.000
BEF, die afkomstig zijn van gelden die hij onder zich had uit hoofde van zijn
ambt van voorlopig bewindvoerder van de goederen van de benadeelden ambt waarin hij was aangesteld door de respectieve beschikkingen van 8 april
1992 en 28 juli 1993 van de Vrederechter te Y. -, en wegens een zware diefstal van een bedrag van 10.000 BEF;
Overwegende dat het cassatieberoep van de heer X. tegen dat arrest is verworpen bij het arrest van 18 april 2001 van het Hof, en dat het veroordelend arrest bijgevolg in kracht van gewijsde is gegaan;
Overwegende dat uit de aard en de zwaarwichtigheid van de aldus bestrafte feiten blijkt dat de heer X. zijn ambtsplichten ernstig heeft verzuimd en door zijn gedrag afbreuk heeft gedaan aan de waardigheid van zijn
ambt en het vertrouwen van de burgers in de rechterlijke macht heeft geschokt; dat hij niet meer waardig is om nog deel te nemen aan de uitoefening van de rechterlijke macht;
Gelet op de artikelen 152, tweede lid, van de Grondwet, 404, 405, 409, 417
tot 420 en 422 tot 426 van het Gerechtelijk Wetboek;
·
Vordert dat het Hof, in algemene vergadering, uitspraak doende in openbare terechtzitting en na onderzoek, de heer X. uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter bij het vredegerecht van het kanton Y. ontzet en hem in
de kosten veroordeelt.
Brussel, 23 mei 2001,
Voor de procureur-generaal,
advocaat-generaal
(get.) X. De Riemaecker"
Gehoord, op de terechtzitting van 20 juni 2001, het verslag van afdelingsvoorzitter Lahousse;
Gehoord, op de terechtzitting van 20 juni 2001, advocaat-generaal De Riemaecker in zijn conclusie, waarbij hij het Hofverzoekt recht te doen op de
hierboven weergegeven vordering van 23 mei 2001, strekkende tot ontzetting van X. uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter bij het Vredegerecht van het kanton Y.;
Overwegende dat X., bij gerechtsbrief, regelmatig is opgeroepen om in persoon te verschijnen op de terechtzitting van 20 juni 2001, om 15 uur;
Gehoord de comparant, die vraagt dat de zaak behandeld wordt in raadkamer;
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Overwegende dat de comparant daarenboven gevraagd heeft om de zaak
naar een latere datum te verdagen teneinde zijn verdediging te waarborgen;
Overwegende dat het Hof, recht doende op dat verzoek, de zaak voor voortgezette behandeling heeft verdaagd naar de terechtzitting van 28 juni 2001
om 14 uur;
Gehoord, op de terechtzitting van 28 juni 2001, de comparant in zijn verweermiddelen;
Gelet op het dossier van het strafonderzoek en gelet op het arrest van 20
december 2000 van het Hofvan Beroep te Z.;
Gelet op het arrest van 18 april 2001 van het Hof;
Gelet op de behandeling ter terechtzitting;
Gelet op de stukken die comparant op de terechtzitting heeft neergelegd;
Overwegende dat de aan X. opgelegde veroordelingen in kracht van gewijsde zijn gegaan;
Overwegende dat de omstandigheid dat X. zijn ontslag heeft ingediend, de
uitoefening van de tuchtvordering niet belet; dat er dus geen grond bestaat om de uitspraak aan te houden;
Overwegende dat zowel uit het strafonderzoek als uit het voormelde arrest van het hofvan beroep en uit het onderzoek van het Hofblijkt dat X.,
door zijn gedrag als voorlopig bewindvoerder, afbreuk heeft gedaan aan de
waardigheid van zijn ambt en het vertrouwen van de burgers in de rechterlijke macht heeft geschokt; dat hij bijgevolg niet meer waardig is om nog
deel te nemen aan de uitoefening van de rechterlijke macht;
Om die redenen, uitspraak doende op tegenspraak in openbare terechtzitting, na onderzoek van de zaak in raadkamer; gelet op de artikelen 152,
tweede lid, van de Grondwet, 404, 405, 409, 417 tot 420, 422 tot 424 en 426
van het Gerechtelijk Wetboek en 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van
de Rechten van de Mens en de Fundamentale Vrijheden; ontzet X. uit zijn
ambt van plaatsvervangend rechter bij het Vredegerecht van het kanton Y.;
veroordeelt hem in de kosten, tot op heden begroot op nul frank.
28 juni 2001 - Algemene vergadering - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal.
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HUUR VAN GOEDEREN- PACHT- VOORKOOPRECHT- VERPACHTE GOED- VERKOOP UIT
DE HAND- BESTAAN EN VOORWAARDEN- KENNISGEVING AAN PACHTER- VORM- ONTWERP VAN AUTHENTIEKE AKTE - GELDIGHEID.
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De notaris waarborgt aan de pachter het bestaan en de voorwaarden van een verkoop uit de hand die is gesloten tussen de verpachter en de kope1; door de pachter kennis te geven van de inhoud van de koopakte en handelt overeenkomstig de wet wanneer hij aan de pachter een antwerp van authentieke koopakte bezorgt dat de
draagwijdte overneemt van de tussen de verpachter en de koper opgestelde onderhandse akte. (Art. 48, eerste lid, Pachtwet.)
(W. ..

EA T. D... E.A.)

Conclusie van advocaat-generaal Henkes :
De feiten van de zaak en de voorgaande rechtspleging kunnen als volgt worden samengevat.
Een notaris meldt een exploitant van landbouwgrond de nakende verkoop van die
gronden. Hij gaat daarvoor in twee stappen te werk :
-In een aangetekende brief van 29 augustus 1989 deelt hij de pachter mee dat de
eigenaar-verpachter van plan is de verpachte gronden te verkopen. "Deze brief bevat de prijs en de voorwaarden van de koop alsook het voorstel (van de eigenaarverpachter aan de pachter) om de gronden tegen dezelfde prijs en onder dezelfde voorwaarden te kopen" (1).
-"In een tweede aangetekende brief van 6 september 1989, bezorgt de notaris (. .. )
als aanvulling op zijn briefvan 29 augustus, (de pachter) een antwerp van authentieke koopakte" (2).
De pachter aanvaardt het aanbod (3), maar stelt- enige tijd nadien- een rechtsvordering in om de eigenaar te doen veroordelen om hem een vergoeding ten belope
van 20 pet. van de verkoopprijs te betalen. Hij is immers van oordeel dat zijn recht
van voorkoop is miskend, aangezien de kennisgeving van een antwerp van authentieke koopakte dat niet door de betrokken partijen is ondertekend, voomoemd art. 48.1
schendt.
Eerst verklaarde de Vrederechter te Chatelet, in een vonnis van 5 juni 1997, die vordering ongegrond. Tegen dat vonnis werd hager beroep ingesteld. Daarop beslist de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Charleroi dat de wijze van kennisgeving regelmatig is en dat het hager beroep niet gegrond is.
Het cassatieberoep verwijt die beslissing dat zij geoordeeld heeft dat de notaris geen
enkele wettelijke verplichting had om een afschrift te bezorgen van de onderhandse
akte waarin de voorlopige koopovereenkomst was vastgesteld, en dat de brieven van
de notaris aan de pachter, en meer bepaald de kennisgeving van het antwerp van authentieke koopakte, oak al was die niet door de koper ondertekend, voldoen aan art.
48.1 Pachtwet. De eisers in cassatie voeren aan dat "de kennisgeving van een antwerp van authentieke koopakte, waaruit slechts een toekomstig voornemen blijkt, in
se de pachter niet op een ondubbelzinnige wijze kan inlichten over het bestaan van
een dergelijke koop; dat zij dus niet beantwoordt aan het vereiste van (voomoemd) artikel48.1", en dat het vonnis dat oordeelt dat die kennisgeving volstaat, aldus die bepaling schendt.
De vraag die in het cassatieberoep wordt gesteld, betreft dus de vormvereiste(n) waaraan het voorwerp van die kennisgeving kan/moet voldoen.
(1) Verzoekschrift tot cassatie, 3e blad.
(2) Ibid.

(3) Er moet evenwel onderstreept worden- hoewel die precisering wellicht niet onontbeerlijk is voor een goed begrip van de gegevens van het geschil- dat het recht van voorkoop, overeenkomstig art. 48bis Pachtwet, overgedragen is aan de zoon van de pachter, die als overnemer
de verkoopsvoorwaarden aanvaard heeft.
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Laten we eraan herinneren dat wet van 7 november 1988 tot wijziging van de wetgeving betreffende de pacht en de beperking van de pachtprijzen (4) art. 48.1 Pachtwet (5) gewijzigd heeft, waarvan het eerste lid, thans, als volgt is gesteld :
"De eigenaar mag het goed slechts aan iemand anders dan de pachter uit de hand
verkopen nadat hij aan deze laatste de gelegenheid heeft gegeven om zijn recht van
voorkoop uit te oefenen. Te dien einde geeft de notaris de pachter kennis van de inhoud van de akte die is opgesteld onder de opschortende voorwaarde van nietuitoefening van het recht van voorkoop en waarbij enkel de identiteit van de koper opengelaten wordt. Deze kennisgeving geldt als aanbod van verkoop."
Met die wijziging. wilde de wetgever een einde maken aan een kennelijk wijdverbreide praktijk waarbij "nep-aanbiedingen" ter kennis werden gebracht zodat de
pachter zijn recht van voorkoop vaak in onduidelijke omstandigheden moest uitoefenen, terwijl een nakende verkoop van dat goed twijfelachtig, zo niet onbestaand was
(6). Zo was de pachter geneigd om het goed overhaast aan te kopen, ook al was dat misschien niet echt nodig.
In zijn bekommernis om rechtszekerheid heeft de wetgever dus ervoor gewaakt aan
de kennisgevingprocedure (7) waarborgen te koppelen zodat de pachter ingelicht wordt
over de werkelijk nakende verkoop en aldus zijn recht van voorkoop doeltreffend en
met kennis van zaken kan uitoefenen.
De aldus opgevatte kennisgevingprocedure berust op drie essentiele peilers :
- Een vaststaande verbintenis van de partijen bij de overeenkomst die - doordat de koopovereenkomst eerder is aangegaan - zich verbinden met als enige opschortende voorwaarde dat de pachter zijn recht van voorkoop niet uitoefent. Die vereiste dat er v66r de kennisgeving een koopovereenkomst is aangegaan, leek de meest
geschikte marrier om komaf te maken met de "nep-aanbiedingen" (8).
- een kennisgeving van de inhoud van de akte. Aangezien de kennisgeving geldt
als aanbod van verkoop jegens de pachter, moet deze zeker ingelicht worden over alle
voorwaarden waaronder hij het goed zal kunnen aankopen. Bovendien moet de pachter kennis hebben van de gehele inhoud van de overeenkomst, zodat hij kan oordelen of zij voor uitvoering vatbaar is (onder opschortende voorwaarde) (9).
- En optreden van de notaris die, door de kennisgeving, de echtheid waarborgt van
de overeenkomst die is gesloten tussen de eigenaar-verpachter en de koper, en van de
draagwijdte van de aangegane verbintenissen. De hoedanigheid van openbaar ambtenaar van de notaris is, in het kader van die procedure, van bijzonder belang. Daarom
werd hij, met uitsluiting van de eigenaar of enige andere lasthebber, aangewezen om
de pachter in te lichten over de verkoop van het goed (10).
lk denk dat het middel moet worden verworpen. Het onderzoek van de opdracht van
de notaris leidt tot die conclusie. Voor zoveel als nodig, zal een kort onderzoek van de
bewijswaarde van de stukken die eventueel door de notaris worden bezorgd, trouwens een antwoord kunnen geven op een standpunt dat in het verzoekschrift in cassatie wordt ingenomen.
Wat, ten eerste, de opdracht van de notaris betreft, nl. de kennisgeving van de inhoud van een akte, lijken de bewoordingen van art. 48.1 me duidelijk. De notaris dient
(4) B.S., 6 dec. 1988, p. 16.847.
(5) B.S., 25 nov. 1969, p. 11.304.
(6) Over de omstandigheden waarin die wet is goedgekeurd, zie not. E. BEGUIN, Le bail
et le droit de preemption, Brussel, z.d., p. 115.

a ferme

(7) Die reeds bestond onder vigeur van de vorige wettelijke regeling.
(8) Zie, P. RENIER e.a., Le bail
baux, B.II).

a ferme, Brussel, 1992, p. 417 (Repertoire notarial, dl. VIII: Les

(9) Zie, P. RENIER e.a., op.cit., p. 417.
(10) Ibid.
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geen kennis te geven van een akte, maar van de inhoud van een akte. Niet de informatiedrager, in de een of andere vorm (origineel of afschrift), maar de informatie zelf
moet aan de pachter worden meegedeeld. Behalve indien men zich zou laten leiden
door tegengestelde argumenten- die evenwel in de rechtsleer en de rechtspraak weinig overtuigend navolging vinden - moet kennisgegeven worden van de inhoud, en
niet van de inhoudsdrager.
Algemeen beschouwd pleiten zowel het wettelijk kader waarin het optreden van de
notaris plaatsvindt, als de doelstellingen van de wetgever voor dezelfde oplossing als
die welke noodzakelijk uit de letterlijke interpretatie van de wet volgt : het gaat erom,
door het optreden van de notaris, de echtheid en de voorwaarden van een overeenkomst te waarborgen en daarvan een getrouw relaas te geven, zodat de pachter kan
oordelen ofhet aangewezen is zijn recht van voorkoop uit te oefenen. De opzet en het
beoogde resultaat van die kennisgevingprocedure (nl. het verspreiden van betrouwbare informatie) is duidelijk en dwingend; het staat de notaris evenwel vrij te beoordelen hoe hij die opdracht zal vervullen. Het maakt weinig uit ofhij die informatie vastlegt in een brief aan de pachter, waarbij hij geen enkeleandere bijlage voegt, dan wei
ofhij het afschrift van een ontwerp van authentieke akte toevoegt, om aldus minder schrijfwerk te hebben. Die handelwijze biedt de pachter immers werkelijk de gelegenheid zijn recht van voorkoop uit te oefenen (11).
Volgens dezelfde gedachtegang kan men hieraan toevoegen dat niet de stukken die
eventueel aan de pachter zijn bezorgd, maar louter en aileen het optreden van de notaris waarborgen dat er werkelijk een overeenkomst is gesloten (12). Als een tegengesteld standpunt zou worden gehuldigd, rijst de vraag waarom de wetgever het optreden van de notaris heeft voorgeschreven en niet van de eigenaar-verpachter of
"eender welke" lasthebber.
Nog steeds i.v.m. de kenmerken van het optreden van de notaris, moeten we ons afvragen wat hij hoort te doen in het kader van de kennisgevingprocedure. Aangezien
hij het bestaan van een voorafgaande overeenkomst moet garanderen, dient hij zich
uiteraard ervan te vergewissen of de partijen bij die overeenkomst een vaststaande
verbintenis hebben aangegaan (13), en dus aile inlichtingen inwinnen of maatregelen nemen die hij daartoe nodig acht. In de fase van de kenri.isgeving dient hij geenszins te bewijzen dat hij zich van het bestaan van die overeenkomst heeft vergewist.
Oordelen dat de notaris bij zijn kennisgeving stukken met een zogenaamde "hoge
bewijswaarde" moet voegen, zou erop neerkomen aan de notaris een verplichting op
te leggen die de wetgever niet heeft bepaald.
Tot slot kan, in het licht van voornoemd art. 48.1, het optreden van de notaris pas
ter sprake komen wanneer de eigenaar en de koper voorafgaandelijk een overeenkomst hebben gesloten (14). Wanneer een dergelijke overeenkomst ontbreekt, dient
de kennisgevingprocedure niet te worden ingezet.
Wat, vervolgens, de bewijswaarde betreft van de door de notaris bezorgde stukken, wijzen we erop dat de overwegingen tot staving van het enige cassatiemiddel uit(11) Bepaalde auteurs die de hervorming van 1988 hebben besproken, stelden modellen van kennisgeving voor. (Zie bijv. E. BEGUIN, "Droit de preemption: synthese de la reforme ", R.D.R., 1991,
P. 124; P. NOUWKENS, "De praktijk van het recht van voorverkoop in het Iicht van de pachtwet 7
november 1988", Tijdschrift uoor notarissen, 1989, pp. 161-162); hoewel hun leer, die talrijke
kennisgevingformules aanneemt (inclusief de kennisgeving van een antwerp van authentieke akte)
goedkeuring verdient, mag hij evenwel de rechtsbeoefenaar niet op een dwaalspoor brengen : kennisgeving van een document is niet noodzakelijk verplicht om te voldoen aan het vereiste in art.
48.1.
(12) In verband te brengen met de onderstaande overwegingen m.b.t. de bewijswaarde van de
door de notaris bezorgde stukken, waaruit de bijzondere betekenis blijkt van de rol van de notaris wanneer de wettelijke bewijswaarde van de eventueel aan de pachter toegezonde stukken
niet volstaat.
(13) Zie P. RENIER e.a., op.cit., p. 418.
(14) Zie in die zin E. BEGUIN, Le bail a ferme et le droit de preemption, Brussel, z.d., p. 116; ID.,
"Droit de preemption: synthese de la reforme", R.D.R., 1991, p. 123.
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gaan van het standpunt dat de verschillende alden, stukken of documenten die eventueel aan de pachter bezorgd kunnen worden, gerangschikt zouden moeten worden valgens de mate waarin ze het bewijs kunnen leveren van de echtheid van de tussen de
partijen bij de koopovereenkomst aangegane verbintenissen Dat standpunt kan niet
geldig worden bijgetreden. Naast het feit dat het strijdig is met de bewoordingen van
de wet (15), kan men zich afvragen of een toereikende wettelijke bewijswaarde kan
worden gehecht aan een akte waarbij een overeenkomst wordt vastgesteld, terwijl vooraf
een van de wezenlijke elementen van de overeenkomst, namelijk de identiteit van een
van de partijen, uit die akte is verwijderd. In die opvatting lijkt een afschrift van de
akte waarin de voorlopige koopovereenkomst is vastgelegd (16) niet noodzakelijk betrouwbaarder dan het antwerp wijzen wij van authentieke akte. Eens te meer wijzen wij erop enkel het optreden van de notaris de echtheid van de koopovereenkomst ·
garandeert, met name in een context waarin de pachter slechts ten dele zal ingelicht worden (17) over de overeenkomst op grond waarvan hij zijn houding moet bepalen.
Kortom, mijns inziens wilde de wetgever de doeltreffendheid van de kennisgevingprocedure koppelen aan de rol van de notaris en aan zijn aansprakelijkheid die hij daarbij draagt. Doordat de wetgever vertrouwen had in de bijzondere hoedanigheid van
openbaar ambtenaar van de notaris, heeft hij zich niet verder bekommerd om de vorm
van de in art. 48.1 Pachtwet bedoelde kennisgeving en heeft hij de notaris vrij gelaten om de middelen die kiezen die hij nuttig acht om de hem gegeven opdracht naar
behoren te vervullen.
·
Het cassatiemiddel berust op een lezing van art. 48.1 die mijns inziens geen verband houdt met de opzet ervan. Bijgevolg faalt het naar recht.
Conclusie : verwerping.
ARREST

(vertaling)

(A.R. C.99.0435.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 21 april1999 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Charleroi;

Over het middel: schending van artikel48.1, van afdeling 3 - Regels betreffende
de pacht in het bijzonder - van hoofdstuk II van titel VIII van hoek III van het Burgerlijk Wetboek, die ingevoegd is bij de wet van 4 november 1969 (de zogenaamde pachtwet), zoals zij gewijzigd is bij de wet van 7 november 1988,
doordat het bestreden vonnis beslist dat de aangetekende brief van de notaris van
6 september 1989, waarbij de eisers het antwerp van koopakte werd toegestuurd, beantwoordt aan het vereiste van artikel48.1 van de pachtwet en het vervolgens afwijzend beschikt op de vordering van de eisers, zulks op grond van alle redenen die
geacht worden hier volledig ingelast te zijn en met name : "(. .. ) dat (de eisers) staande
houden dat de (verweerders) artikel48.1 van de wet van 7 november 1988 niet in acht
genomen hebben, dat luidt als volgt : 'De eigenaar mag het goed slechts aan iemand anders dan de pachter uit de hand verkopen nadat hij aan deze laatste de gelegenheid heeft gegeven om zijn recht van voorkoop uit te oefenen. Te dien einde geeft
de notaris de pachter kennis van de inhoud van de akte die is opgesteld onder de
opschortende voorwaarde van niet-uitoefening van het recht van voorkoop en waarbij enkel de identiteit van de koper opengelaten wordt. Deze kennisgeving geldt als
aanbod van verkoop.'; dat die wetsbepaling dus de notaris ertoe verplicht kennis te geven van de inhoud van de koopovereenkomst die met een derde is gesloten, onder het
enige voorbehoud van niet-uitoefening van het recht van voorkoop, waarbij enkel de
(15) Pro memorie : er is sprake van kennisgeving van de inhoud van een akte en niet van kennisgeving van enige akte of stuk.
(16) Zelfs een afschrift van de akte van de authentieke koopovereenkomst in de - wellicht weinig waarschijnlijke - veronderstelling - dat ze al verleden zou zijn.
(17) Onderstelling waarin de notaris de identiteit van de koper niet meedeelt.
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identiteit van de koper in de mededeling ontbreekt; (dat) het dus onontbeerlijk is dat,
v66r de kennisgeving aan de pachter, een overeenkomst wordt opgemaakt met een belangstellende wiens anonimiteit wordt gerespecteerd (. .. ); dat er dus moet worden vastgesteld dat de aangetekende brieven van 29 augustus 1989 van notaris F. aan de pachters als dusdanig niet beantwoorden aan het bepaalde in artikel 48.1 van de pachtwet
zoals het is gewijzigd bij artikel 30.1 o van de wet van 7 november 1988; dat die brieven immers enkel melding maken van de prijs en van de voorwaarden waaronder de
eigenaar het goed wilde verkopen, zoals was voorgeschreven in de pachtwet v66r de
wijziging ervan bij de wet van 7 november 1988; dat die eerste kennisgeving evenwei op 6 september 1989 werd aangevuld door een tweede kennisgeving; dat de eigenaar met die bijkomende kennisgeving de pachters het antwerp van koopovereenkomst heeft toegestuurd en aldus het vereiste in artikel48.1 van de pachtwet
in acht genomen heeft; (. .. ) dat de kennisgeving waarin artikel48.1 van de pachtwet voorziet in twee stappen mag gebeuren, voor zover de vormvereisten worden nageleefd; (dat), in dat geval de termijn van een maand waarin dat artikel voorziet pas
begint te lopen op de dag van de tweede kennisgeving; dat de bezwaren van de (eisers) betre:ffende die tweede kennisgeving niet ter zake dienend zijn; dat aldus de aangetekende brief van 6 september 1989, zijnde de aanvulling bij die van 29 augustus
1989 wel degelijk zowel (aan eiser) als aan (eiseres) is gestuurd, wat bewezen wordt
door de stukken die F.F. in het debat heeft overgelegd; dat (de eisers), in hun brief van
26 september 1989, uitdrukkelijk verwijzen naar de twee brieven die de instrumenterende notaris hun heeft gestuurd; dat bovendien het feit dat het meegedeelde antwerp van koopovereenkomst niet de handtekening van de derden kandidaat-kopers
draagt, volstrekt regelmatig is, aangezien de wet wil dat hun anonimiteit in die fase
van de verkoop uit de hand van een verpacht goed, verzekerd blijft; het antwerp van
koopovereenkomst voorts uitdrukkelijk verwijst naar het recht van voorkoop van de
pachters, overeenkomstig de onderhandse akte die op 28 augustus 1989 tussen de (verweerders) en de derde kandidaat-koper is opgemaakt en stuk 1 van het dossier van
F.F. vormt; dat de wet geenszins vereist dat de akte die tussen de verpachters en een
derde kandidaat-koper is gesloten uitdrukkelijk de woorden 'opschortende voorwaarde' bevat, aangezien blijkens het onderzoek van de vermeldingen in dat stuk, de
verkoop toegestaan is met als enig voorwaarde dat de pachters hun recht van voorkoop niet uitoefenen; dat zulks hier het geval is; dat overigens erop moet worden gewezen dat de bewuste akte niet in authentieke vorm dient te zijn opgemaakt (. .. ); dat
de (eisers) geen grand hebben om staande te houden dater v66r de aangetekende brief
van 29 augustus 1989 geen enkele voorlopige koopovereenkomst tussen de verpachters en de derde kandidaat-koper bestond; dat de pachtwet, aangezien zij een gewone onderhandse akte toestaat, van de vaste datum geen voorwaarde maakt voor de
regelmatigheid van de in haar artikel 48.1 bedoelde kennisgeving; dat de onderhandse van 28 augustus 1989 weliswaar het opschrift 'aanbod van verkoop', maar de
rechter niet door die omschrijving is gebonden; dat voornoemd stuk, zoals F. F. terecht onderstreept in zijn voornoemde aanvullende conclusie van 14 augustus 1998,
de handtekening van de verpachters draagt die als aanvaarding geldt; dat bovendien de lastgeving aan notaris F. om het nodige te doen voor de verkoop aantoont, indien daartoe behoefte bestaat, dat de verpachters-eigenaars het eens waren over de
zaak en de over de prijs; dat notaris F., ten slotte, tijdens de wettelijke kennisgevingprocedure geenszins wettelijk verplicht was een afschrift van de onderhandse akte van
28 augustus 1989 te bezorgen, zodat uit dat - regelmatig- ontbreken van mededeling niet kan worden afgeleid dat de akte niet bestaat; dat uit de bovenstaande uiteenzetting volgt dat het bepaalde in artikel48,1, van de pachtwet in casu in acht genomen is zodat de (eisers) niet gerechtigd zijn de bepalingen van artikel 51 van die
wet aan te voeren teneinde aanspraak te maken op enige schadevergoeding; dat het
in die omstandigheden niet ter zake dienend is de gevolgen na te gaan van de aankoop van de litigieuze goederen door de zoon van de pachters, aan wie laatstgenoemden hun recht van voorkoop hadden overgedragen",

terwijl artikel48.1 van de pachtwet bepaalt dat de verpachter het goed pas uit de
hand mag verkopen aan een andere persoon dan de pachter wanneer hij deze de gelegenheid heeft gegeven zijn recht van voorkoop uit te oefenen; voornoemd artikel immers bepaalt dat de notaris daartoe de pachter op de hoogte brengt van de inhoud van
de akte, die opgemaakt is onder opschortende voorwaarde dat de pachter zijn recht
van voorkoop niet uitoefent en waarin de identiteit van de koper opengelaten wordt;
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daaruit volgt dat de kennisgeving zelf moet bevestigen dat er al een koop is gesloten tussen de verpachter en een anonieme koper onder de enige opschortende voorwaarde van de niet-uitoefening van het recht van voorkoop; de kennisgeving van een
ontwerp van authentieke koopakte, waaruit slechts een toekomstig voornemen blijkt,
in se de pachter niet op een ondubbelzinnige wijze kan inlichten over het bestaan van
een dergelijke koop; zij dus niet beantwoordt aan het vereiste van voornoemd artikel48.1; het bestreden vonnis volgens hetwelk de aangetekende verzending van een
ontwerp van authentieke koopakte door een notaris volstaat om de pachter - overeenkomstig artikel 48.1 van de pachtwet- in te lichten over het bestaan en de inhoud van een tussen de verpachter en een koper opgemaakte onderhandse akte, die
bepaling schendt :

Overwegende dat artikel 48.1 van de wet van 4 november 1969 bepaalt dat
de eigenaar het goed slechts aan iemand anders dan de pachter uit de hand
mag verkopen nadat hij laatstgenoemde de gelegenheid heeft gegeven zijn
recht van voorkoop uit te oefenen en dat de notaris te dien einde de pachter kennis geeft van de inhoud van de akte die is opgesteld onder de opschortende voorwaarde van niet-uitoefening van het recht van voorkoop en waarbij enkel de identiteit van de koper opengelaten wordt;
Overwegende dat uit die wetsbepaling volgt dat de notaris aan de pachter het bestaan en de voorwaarden van de koop waarborgt door hem kennis te geven van de draagwijdte van de akte die tussen de verpachter en de
koper is verleden; dat hij daartoe de pachter een ontwerp van authentieke
koopakte mag bezorgen waarin de draagwijdte is weergegeven van de on- ·
derhandse akte onder de in de wet bedoelde opschortende voorwaarde;
Dat het middel faalt naar recht;
En overwegende dat, ten gevolge van de verwerping van de voorziening,
de oproep tot bindendverklaring van het arrest geen belang meer heeft;

Om die redenen, verwerpt de voorziening en de oproep tot bindendverklaring van het arrest; veroordeelt de eisers in de kosten.
28 juni 2001 - 1e kamer- Voorzitter en verslaggeuer : de h. Parmentier, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal Advocaten: mrs. Draps en Nelissen Grade.

Nr. 413
1e KAMER- 29 juni 2001

CASSATIEBEROEP- BURGERLIJKE ZAKEN- PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE

CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD- GEVOLGEN VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID T.A.V.
EEN PARTIJ- PROCESPARTIJ DIE HAAR ACTIVITEITEN OVERDRAAGT IN DE LOOP VAN HET GEDING- GEBREK AAN KENNISGEVING AAN DE PARTIJ DIE CASSATIEBEROEP INSTELT- GEVOLGEN.

--
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Het cassatieberoep dat een wederpartij instelt tegen een betrokken partij die in de loop
van het geding haar activiteit geheel of gedeeltelijk heeft overgedragen, is ontvankelijk wanneer de partij tegen welke het rechtsmiddel is gericht van die overdracht geen kennis heeft gegeven aan de partij die het rechtsmiddel heeft ingesteld, ongeacht of die overdracht al dan niet in het Belgisch Staatsblad werd
gepubliceerd (1). (Art. 1079 Ger.W.)
(ZELIA N.V. T. ROYALE BELGE N.V. E.A.)

ARREST

(A.R. C.98.0360.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 januari 1998 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent;
Over het door verweerster sub 5 opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid van de voorziening : de verweerster sub 5 kan niet beschouwd
worden als rechtsopvolger van Royal Insurance wat haar verzekeringsactiviteiten betreft:
Overwegende dat het hoger beroep van eiseres onder meer gericht was tegen Royal Insurance, hoewel deze laatste partij op dat ogenblik reeds was
opgeslorpt door Sun Alliance;
Dat gedurende de procedure voor het hof van beroep, Sun Alliance het geheel van de rechten en de verplichtingen voortvloeiende uit verzekeringsovereenkomsten overdroeg aan Sun Alliance Verzekering, die in Belgie haar
verzekeringsactiviteit uitoefent onder de benaming Royal & Sun Alliance Insurance; datSun Alliance vervolgens haar naam wijzigde in Immosab;
Dat het arrest van het hof van beroep is uitgesproken tegen Royal Insurance;
Overwegende dat het rechtsmiddel dat een wederpartij instelt tegen een
betrokken partij die in de loop van het geding haar activiteit waarop het
rechtsmiddel betrekking heeft, geheel of gedeeltelijk heeft overgedragen, ontvankelijk is, wanneer de partij tegen welke het rechtsmiddel is gericht van
die overdracht geen kennis heeft gegeven aan de partij die het rechtsmiddel heeft ingesteld ongeacht of die overdracht al dan niet in het Belgisch
Staatsblad werd gepubliceerd;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
29 juni 2001 - 1e kamer- Voorzitter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitterVerslaggever : de h. Bourgeois - Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaatgeneraal met opdracht- Advocaten: mrs. Nelissen Grade en Biitzler.
(1) Zie Cass., 1 feb. 1982, A. C. 1981-82, nr. 328; Cass., 24 dec. 1982, A.R. 3495, A. C. 1982-83,
nr. 253.
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VERZEKERING- LANDVERZEKERING- MEDEDELINGSPLICHT- WERKING IN DE TIJD.

De artt. 5, 6 en 7 wet van 25 juni 1992 op de Landverzekeringsovereenkomst inzake de
mededelingsplicht en het opzettelijk of onopzettelijk verzwijgen of onjuist meedelen
van gegevens, zijn van toepassing op de verzekeringsovereenkomsten die aangegaan zijn v66r de inwerkingtreding van die bepalingen op 21 september 1992, vanaf
de dag van de wijziging, de vernieuwing of de omzetting van die overeenkomsten. (Artt.
5, 6, 7 en 148, § 1, Wet Landverzekering.)
(ROYALE BELGE T. P... )
ARREST

(A.R. C.98.0378.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 april 1998 gewezen door
het Hof van Beroep te Antwerpen;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 149 van de Grondwet, 2 van het Burgerlijk Wetboek, 5,
6, 7, 26, 148 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, 9 van
de verzekeringswet van 11 juni 1874 en 13 van het koninklijk besluit van 1 februari 1988 betreffende de verzekering tegen brand en andere gevaren wat de eenvoudige risico's betreft, en van het algemeen rechtsbeginsel betreffende de nietretroactiviteit van de wet,
doordat het bestreden arrest van bevestiging eiseres veroordeelt tot betaling aan verweerder van 5.306.582 BEF op de gronden dat het bestreden vonnis dient bevestigd
te worden en het hof integraal naar de oordeelkundige motieven ervan verwijst; dat
de eerste rechter terecht heeft beslist dat de overeenkomst valt onder het toepassingsgebied van de nieuwe verzekeringswet en dat dit ook geldt voor wat de bepalingen omtrent de mededelingsplicht en de verzwijging betreft (artikelen 5 t.e.m. 7 wet 25 juni
1992); dat men inderdaad moet aannemen dat wanneer artikel 148 Verzekeringswet bepaalt dat de nieuwe wet van toepassing is op lopende overeenkomsten, de totstandkoming van een dergelijke overeenkomst verder onderworpen blijft aan de wet
die op dat tijdstip van kracht was; dat er anders over oordelen aan de wet inderdaad een retroactieve werking zou verlenen; dat in casu echter de polis een aanvang nam vanaf 17 april1990 met een looptijd van drie jaar; dat deze polis op 18 april
1993 (stilzwijgend) werd verlengd; dat op het tijdstip van het verstrijken van de looptijd van de oorspronkelijke polis en na de verlenging, de wet van 25 juni 1992 van
kracht was; dat een dergelijke verlenging tot gevolg heeft dat de polis geacht moet worden integraal onder de toepassing van de nieuwe wet te vallen; dat het dan niet meer
gaat om het verderzetten van een lopende verzekeringsovereenkomst die wat haar ontstaan betreft verder onderworpen blijft aan de oude wet; dat de eerste rechter eveneens op goede gronden heeft beslist dat geen verzwijging in de zin van artikel 5 verzekeringswet wordt aangetoond; ( ... ) dat evenmin enige risicoverzwaring wordt
aangetoond,
·
terwijl, eerste onderdeel, eiseres in haar regelmatig ter griffie neergelegd verzoekschrift tot hoger beroep (zie p. 4, 5 en 6 sub 2. 1) op omstandige wijze deed gelden :
"De brandverzekering van eenvoudige risico's was beheerst door het KB van 1 februari 1988 (betreffende de verzekering tegen brand en andere gevaren, wat de eenvoudige risico's betreft, B.S. 1 maart 1988, 2899) ten tijde waarop de brandverzekeringsovereenkomst tussen partijen effect sorteerde namelijk op 17 april 1990. De bepalingen
m.b.t. verzwijging en verzwaring van risico waren opgenomen in artikel 13 van het
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K.B. van 1 februari 1988. Op 25 juni 1992 werd de wet op de Landverzekeringsovereenkomst (afgekort wet LVO - B.S. 20 augustus 1992) afgekondigd. Conform deze
wet werd het K.B. brand eenvoudige risico's van 1988 opgeheven en vervangen door
het K.B. van 24 december 1992 (betreffende de verzekering tegen brand en andere gevaren wat de eenvoudige risico's betreft, B.S. 31 december 1992). In het K.B. van 24
december 1992 werd het vroegere artikel13 uit het K.B. van 1 februari 1988 niet meer
opgenomen gezien de inhoud ervan onverenigbaar was met de voorschriften van de
artikelen 6 en 7 van de wet LVO. In het nieuwe K.B. werd geen regeling meer opgenomen inzake onjuiste opgave van het risico zodat in principe het gemeen recht inzake verzekeringen toepasselijk is, ook bij de beoordeling omtrent de juistheid van de
opgave van het risico bij brandverzekering van eenvoudige risico's. Het gemene recht
betekent in concreto de artikelen 6, 7 en 26 van de wet LVO. (Colle, Ph., Bijzonder gereglementeerde verzekeringscontracten, Antwerpen, Maklu, 1993, 39). Aangenomen dat het gemene recht -wet LVO - in principe van toepassing zou moeten zijn,
rijst evenwel de vraag of het gemene recht in casu retroactief effect sorteert op de overeenkomst die tussen partijen werd afgesloten met ingang van 17 april 1990, tijdstip waarop in principe nog steeds het K.B. van 1 februari 1988 effect sorteerde.
Deze vraag dient negatief beantwoord te worden. De verplichting van de verzekeringnemer om bij het aangaan van de overeenkomst een juiste omschrijving van het risico te geven, dient uiteraard beoordeeld te worden conform de bepalingen van( ... ) het
koninklijk besluit van 1 februari 1988 (artikel 13) en de rechtspraak op dat ogenblik van toepassing. Een nieuwe wet kan immers niet-retroactiefverplichtingen opleggen waarvan men het bestaan niet kon kennen bij het vervullen van de plicht (Cousy,
H. en Claassens, H., 'De toepassing van de Wet van 25 juni 1992 op de bestaande of
lopende verzekeringscontracten in het bijzonder bij schadegeval', in Bull. Ass. 1993,
139-141).
Dat eiseres zich in haar appelrekwest verder eveneens beriep op de rechtsleer,
(Champ d'application dans le temps du nouveau droit des assurances terrestres, ed.
Jeune Barreau de Bruxelles, 1995, blz. 152) volgens dewelke wanneer het contract gesloten is onder de oude wet, dit stelsel op het contract blijft toegepast, ook wanneer
de nieuwe wet ondertussen toepasselijk zou geworden zijn, daar de verplichting het
verzekerde risico te omschrijven verbonden is met het ontstaan van het contract. Deze
redenering geldt mutatis mutandis ook voor de verplichtingen van de verzekerde om
in de loop van de verzekeringsovereenkomst elke risicoverzwaring aan te geven. Ook
de sanctionering van de verzwijging en risicoverzwaring dient beoordeeld te worden conform de wet van 11 juni 1874 en in casu conform het K.B. van 11 februari 1988
(Verheyden, A.M., Les principes de droit transitoire et leur application ala loi sur le
contrat d'assurance terrestre du 25 juin 1992, R.G.A.R., 1995, 12465). Gelet op het principe van de niet-retroactiviteit kan artikel 5 van de wet van 25 juni 1992 (waarin de
verzwijging en de gevolgen ervan worden beschreven) niet toegepast worden op
verzekeringsovereenkomsten gesloten v66r de inwerkingtreding van deze wet. Un assure ne pourrait, sans meconnaitre !'article 2 du Code civil, se prevaloir de cette disposition qui enonce une obligation de declaration moins lourde que celle imposee par
l'article 9 de la loi du 11 juin 1874, aux fins d'echapper a l'exercice par l'assureur d'une
action en annulation d'une convention conclue sous l'empire de l'ancienne legislation. (Verheyden, A.M., o.c., 12465; zie ook Cousy, H. en Claassens, H., De toepassing van de wet van 25 juni 1992 op de bestaande oflopende verzekeringscontracten,
in het bijzonder bij schadegeval, Bull. Ass., 1993, dossier, 139 e.v.; vergelijk: Wymeersch, E., Intertemporaal recht in verband met de wet van 12 juni 1991 op het
consumentenkrediet, R.W. 1992-93, 1001 e.v.) Ook de gevolgen van een aldan niet opzettelijke verzwijging moeten, indien de verzwijging v66r de inwerkingtreding van deze
wet werd begaan, beoordeeld worden overeenkomstig artikel 9 van de wet van 11 juni
1874. (Verheyden, A.M., o.c., 12465). Ten onrechte oordeelde de eerste rechter dat door
de stilzwijgende verlenging van de verzekeringsovereenkomst op 18 april 1993, na de
inwerkingtreding van de wet van 25 juni 1992, deze wet algeheel van toepassing werd
op deze overeenkomst, ook wat de beoordeling van de verzwijging en de verzwaring
van het risico betreft. Verzoekster vraagt zich af hoe zij in 1990 had kunnen weten dat
zij zich twee jaar later niet meer zou kunnen beroepen op het onbeantwoord laten van
een wel zeer specifieke vraag in haar verzekeringsvoorstel. De wet van 25 juni 1992
kan uiteraard niet van toepassing zijn op de beoordeling van een verzwijging en een
risicoverzwaring die zich hebben "voorgedaan voor dat deze wet gepubliceerd werd";
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dat het bestreden arrest er zich in casu, mede onder verwijzing naar de oordeelkundige motieven van de eerste rechter, toe beperkt de nieuwe wet van 25 juni 1992 op
de landverzekeringsovereenkomst integraal toepasselijk te achten op de oorspronkelijke verzekeringsovereenkomst omwille van de loutere stilzwijgende verlenging van
deze overeenkomst op 18 april 1993; dat het bestreden arrest op deze wijze allerminst geantwoord heeft op bovenstaand zeer uitvoerig verweer van eiseres, waarin deze
laatste o.m. op basis van veelvuldige rechtsleer uiteenzette waarom de beoordeling van
de verplichting van de verzekeringsnemer om bij het aangaan van de overeenkomst
een juiste omschrijving van het risico te geven en dus de beoordeling van een verzwijging en een risicoverzwaring, die zich hebben voorgedaan voordat de wet van 25
juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst werd gepubliceerd, diende te gebeuren overeenkomstig de op dat tijdstip toepasselijke wetgeving zegge conform de verzekeringswet van 11 juni 187 4 en het K.B. van 11 februari 1988 betreffende de verzekering tegen brand en andere gevaren, wat de eenvoudige risico's betreft; dat het
bestreden arrest bijgevolg niet regelmatig met redenen omkleed is (schending van artikel 149 van de Grondwet);

tweede onderdeel, artikel 148 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst weliswaar stelt dat de bepalingen van deze wet eerst vanaf de dag van
de wijziging, de vernieuwing, de verlenging of de omzetting van de overeenkomst van
toepassing zijn op de verzekeringsovereenkomsten die zijn aangegaan v66r de inwerkingtreding van die bepalingen; dat ingevolge het algemeen rechtbeginsel inzake de
niet-retroactiviteit van de wet, zoals vastgelegd in artikel 2 van het Burgerlijk Wethoek, de nieuwe wet evenwel niet mag toegepast worden op de rechtsgevolgen van vroeger id est v66r deze wet voltrokken toestanden of dus m.a.w. geen wijzigingen mag aanbrengen aan verworven rechten; dat, wanneer een verzekeringsovereenkomst wordt
verlengd, zoals de eerste rechter trouwens ook in zijn door het bestreden arrest als oordeelkundig bestempelde motieven terecht stelt, de partijen alleszins de wil hebben om
deze overeenkomst voort te zetten; dat de oorspronkelijke totstandkoming van die verlengde verzekeringsovereenkomst- zoals zij op dat ogenblik ook o.m. de verplichting voor de verzekeringsnemer meebracht om bij het aangaan van de overeenkomst een juiste omschrijving van het risico te geven - dan ook een vroeger voltrokken
toestand betreft welke ingevolge de niet-retroactieve werking van de nieuwe wet niet
mag gewijzigd worden, zodat op de rechtsgevolgen van deze totstandkoming- o.m.
voor wat betreft de verzwijging en/of de risicoverzwaring - enkel en aileen de op het
tijdstip van die totstandkoming van kracht zijnde wetgeving mag worden toegepast; dat in casu de tussen eiseres en verweerder op 18 april1990 voor 3 jaar (met ingang van 17 april1990) gesloten verzekeringsovereenkomst weliswaar op 18 april1993
stilzwijgend werd verlengd op een ogenblik dat de nieuwe verzekeringswet van 25 juni
1992 van kracht was; dat, ingevolge het hierboven omschreven rechtsbeginsel inzake de niet-terugwerkende kracht van de nieuwe wet, de totstandkoming van deze
verzekeringsovereenkomst op 18 april1990- juist omdat o.m. t.a.v. de verplichting van verweerder, als verzekeringsnemer, om het risico correct te omschrijven deze
totstandkoming een voltrokken toestand daarstelt - echter t.a.v. de rechtsgevolgen
qua verzwijging en verzwaring van het risico verder onderworpen blijft aan de wet die
op dat tijdstip (= 18 april1990) van kracht was, zegge de verzekeringswet van 11 juni
1874 alsook het K.B. van 1 februari 1988 betreffende de verzekering tegen brand en
andere gevaren wat de eenvoudige risico's betreft; dat gezegde stilzwijgende verlenging van de verzekeringsovereenkomst tussen partijen- op een ogenblik dat de nieuwe
wet van 25 juni 1992 op de brandverzekeringsovereenkomst reeds van kracht was aan de betreffende gelimiteerde toepasselijkheid van de vroegere wetgeving hoegenaamd geen afbreuk kan doen; dat ten aanzien van het bepaalde in artikel 148 van
de wet van 25 juni 1992 het non-retroactiviteitsbeginsel, zoals vastgelegd in artikel
2 van het Burgerlijk Wetboek, immers als algemeen rechtsbeginsel primeert; dat het
bestreden arrest, met bevestiging en overname van de stelling van de eerste rechter, dan ook niet wettig kon beslissen dat de stilzwijgende verlenging, op 18 april1993,
van de verzekeringsovereenkomst in kwestie - op een ogenblik dat de nieuwe wet van
25 juni 1992 van kracht was - tot gevolg heeft dat deze overeenkomst geacht moet
worden integraal onder de toepassing van de nieuwe wet te vallen (schending van het
algemeen rechtsbeginsel betreffende de niet-retroactiviteit van de wet, en artikel2 van
het Burgerlijk Wetboek en 148 van de wet van 25 juni 1992); dat het bestreden arrest dus a fortiori niet wettig heeft kunnen beslissen om, bij de beoordeling van de door
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eiseres aangevoerde verzwijging en verzwaring van het risico, de nieuwe wet van 25
juni 1992 en niet de oude verzekeringswet van 11 juni 187 4 evenals het vroeger toepasselijke K.B. van 1 februari 1988 toe te passen (schending van de artikelen 5, 6, 7
en 26 van de wet van 25 juni 1992, 9 van de wet van 11 juni 1874 en 13 van het koninklijk besluit van 1 februari 1988),
zodat het bestreden arrest al de in het middel aangewezen bepalingen en algemeen rechtsbeginsel heeft geschonden :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de verzekeringsovereenkomst een
aanvang had genomen op 17 april1990 en op 18 april 1993 was verlengd;
dat het arrest oordeelt dat de verlenging tot gevolg heeft dat de overeenkomst integraal moet worden geacht onder toepassing van de wet van 25 juni
1992 op de landverzekeringsovereenkomst te vallen door de toepassing van
artikel 148, § 1, van die wet;
Dat het arrest aldus de andere en daarmee strijdige feitelijke gegevens die
eiseres aanvoerde verwerpt en haar verzoekschrift tot hager beroep beantwoordt;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat de nieuwe wet in de regel niet enkel van toepassing is
op toestanden die na haar inwerkingtreding ontstaan, maar ook op de toekomstige gevolgen van de onder de vroegere wet ontstane toestanden, die zich
voordoen of voortduren onder vigeur van de nieuwe wet, voor zover daardoor geen afbreuk wordt gedaan aan reeds onherroepelijk vastgestelde rechten; dat evenwel inzake overeenkomsten de oude wet van toepassing blijft,
tenzij de nieuwe wet van openbare orde is of uitdrukkelijk de toepassing voorschrijft op de lopende overeenkomsten;
Overwegende dat artikel 148 "overgangsbepalingen" van de wet van 25 juni
1992, ingevolge artikel 1 van het koninklijk besluit van 24 augustus 1992 tot
vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de bepalingen van de
wet van 25 juni 1992, in werking is getreden op 21 september 1992;
Dat, krachtens § 1 van artikel 148, de bepalingen van de wet van toepassing zijn op de verzekeringsovereenkomsten die aangegaan zijn voor de inwerkingtreding van die bepalingen, vanaf de dag van de wijziging, de vernieuwing, de verlenging of de omzetting van de overeenkomst;
Overwegende dat, krachtens artikel 1 van hetzelfde koninklijk besluit, de
artikelen 5 tot 7 van dezelfde wet met betrekking tot de mededelingsplicht, het opzettelijk of onopzettelijk verzwijgen of het opzettelijk of onopzettelijk onjuist meedelen van gegevens, in werking zijn getreden op 21 december 1992;
Dat het onderdeel faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
29 juni 2001- 1" kamer- Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter- Verslag·
gever : de h. Bourgeois- Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal
met opdracht - Advocaten : mrs. Houtekier en Butzler.
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KAMER -

29 juni 2001

VERZEKERING- LANDVERZEKERING- DUUR VAN DE VERZEKERINGSOVEREENKOMST- WERKING IN DE TIJD.

Art. 30, § 1, wet van 25 juni 1992 op de Landverzekeringsovereenkomsten inzake de
maximale duur van een jaar en de stilzwijgende verlenging van de verzekeringsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 1993, hetgeen tot gevolg heeft dat een
lopende verzekeringsovereenkomst een einde neemt op de eerstvolgende verjaardag
van deze overeenkomst na 31 december 1992. (Artt. 30 en 148, § 1 en § 4, Wet Landverzekering.)
(B ... T. DE VADERLANDSCHE N.V.)
ARREST

(A.R. C.00.0399.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 december 1999 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 2 van het Burgerlijk Wetboek, 8, 30, § 1, 88, 148, § 1 en
4, 149 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, 1, 2 en 3 van
het koninklijk besluit van 24 augustus 1992 tot vaststelling van de datum van de inwerkingtreding van de bepalingen van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, 1 en 7 van het koninklijk besluit van 24 december 1992 tot uitvoering van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst,
doordat het bestreden arrest van gedeeltelijke hervorming eiser veroordeelt om aan
verweerster te betalen de sommen van 296.056 BEF ten definitieve titel, 195.000 BEF
ten provisionele titel, en 5.000 BEF ten provisionele titel op volgende gronden : dat
eiser staande houdt dat de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst
dient toegepast, omdat het ongeval waarop de regresvordering gesteund is plaatsvond op 8 januari 1993, zodat op grond van de artikelen 8 en 88 van de wet van 25
juni 1992 verweerster over geen recht van verhaal beschikt, en haar regresvordering
ongegrond dient te worden verklaard; dat uit de overgelegde stukken blijkt dat de
polis voor het voertuig waarmee het ongeval van 8 januari 1993 gebeurd is, ingegaan op 10 oktober 1991 en werd afgesloten voor een duurtijd van drie jaar, met als
verstrijkdatum 1 oktober 1994; dat volgens de bijzondere polisvoorwaarden de betaling van de premie jaarlijks op 1 oktober diende te gebeuren; dat de inwerkingtreding van de nieuwe verzekeringswet geregeld is bij K.B. van 24 augustus 1992 (B.S.
11 september 1992, p. 19796); dat voor de lopende verzekeringsovereenkomsten de
nieuwe verzekeringswet zelf de overgangsregeling in haar artikel 148 heeft bepaald; dat luidens artikel148, § 1, de bepalingen van de nieuwe wet slechts van toepassing zijn op de bestaande overeenkomsten vanaf de dag van de wijziging, de vernieuwing, de verlenging of de omzetting van deze overeenkomsten; dat in haar artikel
148, § 4, de nieuwe wet bepaalt dat enkel artikel 30 van de wet onmiddellijk van toepassing is op de lopende overeenkomsten; dat dit artikel inhoudt dat de duur van de
overeenkomsten (met uitzondering enerzijds van de ziekte- en levensverzekeringsovereenkomsten en anderzijds van de verzekeringsovereenkomsten met grote ondernemingen) niet langer mag zijn dan eenjaar en dat die overeenkomsten, behoudens tijdige opzegging, stilzwijgend worden verlengd voor opeenvolgende periodes van
een jaar; dat op grond van artikel 7 van het K.B. van 24 december 1992 tot uitvoering van de artikelen 30,. 31, 44, 52, 67 en 70 van de nieuwe wet op de landverzekeringsovereerikomsten, artikel 30 van toepassing is op de lopende contracten vanaf de datum van zijn inwerkingtreding, d.i. 1 januari 1993; dat dienvolgens
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de premievervaldag die na 31 december 1992 valt, de eindvervaldag is van de polis en dienvolgens in dit geval niet vroeger dan 10 oktober 1993; dat pas op deze laatste datum sprake kan zijn van een stilzwijgende verlenging, waardoor de bepalingen van de nieuwe wet op de desbetreffende polis van toepassing worden; dat nu de
bepalingen van de nieuwe wet van toepassing worden in de loop van het eerste jaar
na het inwerkingtreden van de desbetreffende bepalingen van de nieuwe wet, in casu
het jaar ingaande op 10 oktober 1993, en het recht van verhaal van de verzekeraar bestaat vanaf de datum van het ongeval, de eerste rechter juridisch juist de bepalingen van de bestaande polis overeenkomstig de oude wet op de landverzekeringen
heeft toegepast,

terwijl, eerste onderdeel, artikel 30, § 1, van de wet van 25 juni 1992, dat voorschrijft dat de verzekeringsovereenkomst niet langer mag zijn dan een jaar en, behalve verzet van een der partijen, stilzwijgend verlengd wordt voor opeenvolgende peri odes van een jaar, een essentiele be paling is van de wet, van dwingend recht en
ingesteld ter bescherming van de verzekerden; dat overeenkomstig artikel148, § 4,
van diezelfde wet dit artikel 30 wordt toegepast op de bestaande overeenkomsten vanaf
zijn inwerkingtreding, zijnde vanaf 1 januari 1993 zoals bepaald bij artikel 7 van het
K.B. van 24 december 1992; dat dienvolgens op het door partijen gesloten verzekeringscontract, dat ingegaan is op 10 oktober 1991 voor een duur van 3 jaar, en dus lopende was toen artikel 30 van de wet op 1 januari 1993 in werking trad, onmiddellijk deze bepaling toepasselijk werd, het contract niet langer mocht zijn dan een jaar
en behalve verzet van een der partijen stilzwijgend verlengd werd voor opeenvolgende periodes van een jaar; dat het bestreden arrest, door te stellen dat voor de toepassing van de bepalingen van de wet van 25 juni 1992 er moet rekening gehouden
worden met de eindvervaldag van de polis, zijnde 10 oktober 1993 overeenkomstig de
vervaldagen van de premie, daar alsdan de polis conform artikel 148, § 1, verlengd
wordt, de onmiddellijke inwerkingtreding van artikel 30 voornoemd en de daardoor
aan de polis gebrachte wijziging heeft miskend (schending van artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek, 3, 30, § 1, 148, § 1 en § 4, 149 van de wet van 25 juni 1992, 2 van het
K.B. van 24 augustus 1992, 1 en 7 van het K.B. van 24 december 1992); dat nu het
ongeval gebeurd is op 8 januari 1993, en artikel 30 van de wet van 25 juni 1992 in werking is getreden op 1 januari 1993, de polis daardoor op die datum reeds gewijzigd was
en eiser gerechtigd was alsdan op artikel 30 en op de overige bepalingen van de wet
van 25 juni 1992 te steunen; dat ook de regresvordering van verweerster onder toepassing der nieuwe bepalingen viel (schending van de artikelen 2 van het Burgerlijk Wetboek, 3, 8, 30, § 1, 88, 148, § 1 en § 2, 149 van de wet van 25 juni 1992, 1, 2
en 3 van het K.B. van 24 augustus 1992, 1 en 7 van het K.B. van 24 december 1992);
tweede onderdeel, nu het bestreden anest ten onrechte heeft geoordeeld dat de wet
van 11 juni 1874 op de verzekeringen nog toepasselijk was op onderhavig geschil, de
beslissing volgens dewelke op die grond het door eiser ingeroepen verweer, gesteund op de artikelen 8, 30, 88 en 148 van de wet van 25 juni 1992 verworpen werd,
niet wettelijk gerechtvaardigd is (schending van de artikelen 8, 30, 88, 148, § 1 en§
4, 149 van de wet van 25 juni 1992, 1 en 7 van het K.B. van 24 december 1992, 1 en
3 van het K.B. van 24 augustus 1992); dat daarbij artikel 8 van de wet van 25 juni
1992, waarbij de verzekeraar verplicht wordt ook de grove schuld te dekken, in voege
gesteld werd op 21 september 1992 (schending van de artikelen 8, 149 van de wet van
25 juni 1992, 1 van het K.B. van 24 augustus 1992) en dat artikel 88 van de wet van
25 juni 1992, waarbij de regresvordering van verweerster op straffe van verval aan
een voorafgaande kennisgeving onderworpen wordt, in voege getreden is op 1 januari 1993 (schending van de artikelen 88 en 149 van de wet van 25 juni 1992, 3 van
het K.B. van 24 augustus 1992), zodat deze bepalingen wel toepasselijk waren op het
op 8 januari 1993 gebeurde verkeersongeval ingevolge het tussen partijen bestaande verzekeringscontract bij de inwerkingtreding van de wet van 25 juni 1992 en
van hare bepalingen, inzonderlijk artikelen 8, 30, § 1, en 88 (schending van de artikelen 8, 30, § 1, 88, 148, § 1 en§ 4, 149 van de wet van 25 juni 1992, 1 en 3 van het
K.B. van 24 augustus 1992, 1 en 7 van het K.B. van 24 december 1992) :

Wat de beide onderdelen betreft:
Overwegende dat, krachtens artikel148, § 1, van de wet van 25 juni 1992
op de landverzekeringsovereenkomsten, de bepalingen van deze wet op de
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verzekeringsovereenkomsten die zijn aangegaan v66r de inwerkingtreding
van die bepalingen, eerst van toepassing zijn vanaf de dag van de wijziging, de vernieuwing, de verlenging of de omzetting van de overeenkomst;
Dat, luidens § 4 van die bepaling, artikel 30 van de wet wordt toegepast
op de bestaande overeenkomsten vanaf haar inwerkingtreding; dat het koninklijk besluit van 24 augustus 1992 de datum van de inwerkingtreding heeft
vastgesteld op 1 januari 1993;
Dat, krachtens artikel 30, § 1, de duur van de verzekeringsovereenkomst
niet langer mag zijn dan een jaar en dat de duur stilzwijgend wordt verlengd voor opeenvolgende periodes van een jaar behoudens tijdige opzegging;
Overwegende dat de onmiddellijke toepassing van deze laatste bepaling
tot gevolg heeft dat een lopende verzekeringsovereenkomst een einde neemt
op de eerstvolgende verjaardag van deze overeenkomst na 31 december 1992;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat :
1. eiser bij verweerster een B.A.-polis heeft afgesloten op 10 oktober 1991
met een looptijd van drie jaar;

2. de premie jaarlijks betaalbaar is;
3. eiser op 8 januari 1993 betrokken was in een ongeval;
4. verweerster naar aanleiding van dit schadegeval tegen eiser een regresvordering instelde;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat de onmiddellijke inwerkingtreding op 1 januari 1993 van artikel 30 van de wet van 25 juni 1992 tot gevolg heeft dat eerst bij de premievervaldag na 31 december 1992, namelijk op 10 oktober 1993 "er sprake kan zijn van een stilzwijgende verlenging''
in de zin van artikel 148, § 1; dat het vervolgens beslist dat de regresvordering van verweerster niet onderworpen is aan het bepaalde in artikel 88 van de wet van 25 juni 1992, met name de verplichting voor de verzekeraar om straffe van verval kennisgeving te doen van het voornemen op
het regresrecht uit te oefenen;
Dat het arrest aldus zijn beslissing naar recht verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
29 juni 2001 - 1e kamer- Voorzitter en verslaggeuer : de h. Verougstraete, voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal met opdracht Advocaat : mr. Houtekier.
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Nr. 416
VAKANTIEKAMER - 3 juli 2001

1° VOORLOPIGE HECHTENIS- VOORLOPIGE INVRIJHEIPSTELLING- INVRIJHEIDSTELLING ONDER VOORWAARDEN- BESLISSINGEN TOT VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING- ONREGELMATIGE BETEKENING- GEVOLG.

2° VOORLOPIGE HECHTENIS -

VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING- INVRIJHEIDSTELLING ONDER VOORWAARDEN- BESCHULDIGDE VERWEZEN NAAR HET HOF VAN ASSISEN- WETTELIJKHEID.

1o De betekening van de beslissing tot voorwaardelijke invrijheidstelling is een vorm-

vereiste dat ertoe strekt de termijnen voor hager beroep of cassatieberoep te doen ingaan; de onregelmatigheid van die betekening heeft bijgevolg niet de nietigheid van
de beslissing tot gevolg. (Art. 37 Wet Voorlopige Hechtenis.)

2° Het hofvan assisen of, indien het verzoek tot voorlopige invrijheidstelling aan haar
moet worden gericht, de kamer van inbeschuldigingstelling, kunnen de beschuldigde in voorlopige vrijheid stellen en hem verplichten een of meerdere voorwaarden nate leven (1). (Artt. 27, § 1, 4°, en 35, § 5, Wet Voorlopige Hechtenis.)
(B. .. )

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.Ol.0946.F )

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 juni 2001 op verwijzing gewezen door de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hofvan Beroep te Brussel;
Gelet op het arrest van 23 mei 2001 van het Hof;
Over het eerste middel :
Overwegende dat, krachtens artikel 37 van de wet van 20 juli 1990, de ter
uitvoering van de artikelen 35 en 36 van die wet genomen beslissingen aan
de partijen worden betekend met inachtneming van de vormen bepaald voor
de voorlopige hechtenis en tegen die beslissingen dezelfde rechtsmiddelen
openstaan als tegen de beslissingen die in die materie zijn genomen;
Overwegende dat die wetsbepaling geen enkele nietigheid instelt maar een
vormvereiste oplegt die ertoe strekt de termijnen voor hager beroep of cassatieberoep te doen ingaan;
Dat het middel, waarin betoogd wordt dat een onregelmatige betekening van de beslissing tot voorwaardelijke invrijheidstelling de nietigheid ervan tot gevolg heeft, faalt naar recht;
Over het tweede middel :
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat, krachtens artikel 35, § 5, van de wet van 20 juli 1990,
wanneer alle voorwaarden voor de toepassing van de voorlopige hechtenis
(1) Cass., 23 mei 2001, A.R. P.Ol.0760.F, nr. 309.
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vervuld zijn, de onderzoeksrechter en de onderzoeks- of vonnisgerechten die
voorlopige hechtenis door een voorwaardelijke invrijheidstelling kunnen vervangen;
Dat het voormelde artikel 35, § 5, weliswaar aileen de verdachte of de beklaagde vermeldt; dat, evenwel, uit de parlementaire voorbereiding en het
opzet van de wet van 20 juli 1990 volgt dat die wet aan de onderzoeks- en
vonnisgerechten dezelfde bevoegdheden heeft willen geven als die waarover de onderzoeksrechter met betrekking tot de andere maatregelen dan de
hechtenis beschikt;
Dat, bijgevolg, het hofvan assisen de beschuldigde in vrijheid kan stellen en hem kan verplichten een of meerdere voorwaarden na te leven; dat
dit voor de beschuldigde ook geldt voor de kamer van inbeschuldigingstelling, wanneer het verzoek aan dat rechtscollege moet worden gericht;
Dat het onderdeel faalt naar recht;

En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
3 juli 2001 - Vakantiekamer- Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter- Verslaggever : mevr. Velu - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaatgeneraal-Advocaten: mrs. 0. Bastyns, Brussel.

Nr. 417
V AKANTIEKAMER - 3 juli 2001

VOORLOPIGE HECHTENIS- BEVEL TOT AANHOUDING- CONTROLE VAN DE REGELMATIGHEID- TIJDSTIP.

Ongeacht de aangevoerde nietigheid, kan de regelmatigheid van het aanhoudingsmandaat enkel worden betwist wanneer over de handhaving van de voorlopige hechtenis uitspraak wordt gedaan binnen vijf dagen te rekenen van de tenuitvoerlegging van het bevel tot aanhouding en niet wanneer de raadkamer van maand tot
maand uitspraak doet over de handhaving van de hechtenis (1). (Artt. 21, § 4, en 22,
eerste en vijfde lid, Wet Voorlopige Hechtenis.)
(1) Cass. 16 mei 2000, A.R. P.00.073l.N, nr. 298, en Cass 11 april 2000, A.R. P.00.0566.N,
nr. 247.
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(R ... )

ARREST (vertaling)

(A.R. P.01.0935.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 juni 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;
Over de grieven :
Overwegende dat de onderzoeksrechter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Kortrijk, blijkens de stukken van de procedure, op 23 mei 2001 een bevel tot aanhouding heeft verleend ten laste van eiser en dat de raadkamer
van die rechtbank bij beschikking van 28 mei 2001 eisers voorlopige hechtenis heeft gehandhaafd met toepassing van artikel21, §§ 4 en 5, van de wet
van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis;
Dat de onderzoeksrechter, blijkens die stukken, bij beschikking van 7 juni
2001 de opheffing van het bevel tot aanhouding heeft bevolen en dat de raadkamer, uitspraak doende op het verzet van het openbaar ministerie, die beslissing heeft bevestigd bij beschikking van 12 juni 2001;
Overwegende dat het arrest met ovememing van de vordering van het openbaar ministerie de evengenoemde beschikking van de raadkamer tenietdoet en de voorlopige hechtenis van eiser handhaaft;
Dat het arrest, om tot die beslissing te komen, vaststelt dat de onderzoeksrechter, volgens de motivering van zijn beschikking, de regelmatigheid van het door hem op 23 mei 2001 afgeleverde bevel tot aanhouding blijkt
te toetsen aan de wet van 20 juli 1990;
Dat het arrest oordeelt "dat de onderzoeksrechter in deze stand van de
rechtspleging niet vermag deze regelmatigheid na te gaan; dat immers ongeacht de aangevoerde nietigheid, de regelmatigheid van het aanhoudingsmandaat enkel kan worden betwist, wanneer over de handhaving van de voorlopige hechtenis uitspraak wordt gedaan binnen de vijf dagen te rekenen van
de tenuitvoerlegging van het bevel tot aanhouding (... ); dat het dus de raadkamer (... ) naar aanleiding van de eerste verschijning toekwam rekening te
houden met deze eventuele onregelmatigheid naar aanleiding van haar controle conform artikel 21, § 4, (van de Wet Voorlopige Hechtenis) (... ); dat, daar
waar de raadkamer (... ) de beweegredenen vervat in de beschikking tot opheffing van het bevel tot aanhouding, verleend door de onderzoeksrechter overneemt, beaamt en tot de hare maakt, (zij) eveneens hierbij haar wettelijke
taak te buiten gaat";
Dat het arrest voorts de redenen aangeeft waarom de voorlopige hechtenis, anders dan de raadkamer oordeelde, dient te worden gehandhaafd; ·
Dat het arrest de beslissing naar recht verantwoordt;
Dat de grieven niet kunnen worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
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Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
S juli 2001- Vakantiekamer- Voorzitter en verslaggever: de h. Marchal, eerste
voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaat-generaal -Advocaat: mr. D. Vantomme, Kortrijk.

Nr. 418
V AKANTIEKAMER- 3 juli 2001

1o UITLEVERING- BUITENLANDS BEVEL TOT AANHOUDING- UITVOERBAARVERKLARING
- BESLISSING VAN DE RAADKAMER- HOGER BEROEP- VERZOEK TOT VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSSTELLING- BEVOEGDHEID.

2° UITVOERBAARVERKLARING- BUITENLANDS BEVEL TOT AANHOUDING- BESLISSING VAN DE RAADKAMER- HOGER BEROEP- VERZOEK TOT VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- BEVOEGDHEID.

So ONDERZOEKSGERECHTEN- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- BUITENLANDS BEVEL TOT AANHOUDING- UITVOERBAARVERKLARING- HOGER BEROEP - VERZOEK TOT VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING- BEVOEGDHEID.

1o, 2° en so De kamer van inbeschuldigingstelling is bevoegd om te oordelen over een
verzoek tot voorlopige invrijheidstelling van een vreemdeling, die op grand van een
hem regelmatig betekend buitenlands bevel tot aanhouding is aangehouden, zolang zij niet over het hager beroep tegen de beslissing tot uitvoerbaarverklaring heeft
beslist (1). (Artt. 3, tweede lid, en 5, vierde lid, Uitleveringswet.)
(M ... )

ARREST

(A.R. P.Ol.0945.N)

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 22 juni 2001 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling;
Overwegende dat de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brussel op 7 mei 2001 uitvoerbaar heeft verklaard een met het oog op de uitlevering van eiser op 18 april 2000 door de Metropolitan Stipendiary Magistrate te Landen afgeleverd bevel tot aanhouding; dat dit bevel tot aanhouding op 8 mei 2001 aan eiser is betekend;
Dat eiser op 9 mei 2001 tegen de vermelde beschikking van de raadkamer hager beroep heeft ingesteld; dat hij op 18 juni 2001 ter griffi.e van het
Hofvan Beroep te Brussel een verzoekschrift tot invrijheidstelling heeft neergelegd;
Dat de kamer van inbeschuldigingstelling nog niet heeft beslist over eisers hager beroep tegen de beschikking waarbij het bevel tot aanhouding uitvoerbaar wordt verklaard;
(1) Cass., 5 dec. 1995, A.R. P.95.1146.N, nr. 526.
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Dat het bestreden arrest eisers verzoek tot invrijheidstelling niet ontvankelijk verklaart;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 5.4 van 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) en 5, vijfde lid, van de Uitleveringswet ran
15 maart 1874,
doordat de appelrechters het door eiser op 18 juni 2001 op de griffie van het hofvan
beroep neergelegd verzoekschrift tot voorlopige invrijheidstelling onontvankelijk verklaren op grond van de overwegingen "dat artikel5, vijfde lid, van de wet van 15 maart
1874 bepaalt dat de vreemdeling zijn voorlopige invrijheidstelling mag vragen in de
gevallen waarin een Belg dit voorrecht geniet en dit onder dezelfde voorwaarden, en
dat het verzoek aan de raadkamer voorgelegd zal worden; dat het verzoek tot voorlopige invrijheidstelling dat door de vreemdeling rechtstreeks aan de kamer van inbeschuldigingstelling gericht wordt, zelfs hangende het hoger beroep tegen de beslissing van de raadkamer inzake het exequatur, niet ontvankelijk is",
terwijl overeenkomstig artikel 5.4 E.V.R.M. eenieder die door arrestatie of gevangenhouding van zijn vrijheid is beroofd het recht heeft voorziening te vragen bij de rechter opdat deze op korte termijn beslist over de wettigheid van zijn gevangenhouding en zijn invrijheidstelling beveelt, indien de gevangenhouding onrechtmatig is; uit
de context van de artikelen 3, tweede lid, en 5, tweede lid, van de Uitleveringswet van
15 maart 1874 volgt dat de rechterlijke macht niet meer bevoegd is om te oordelen over
het verzoek tot invrijheidstelling van een vreemdeling, wanneer deze op grond van een
hem regelmatig betekend buitenlands bevel tot aanhouding dat uitvoerbaar is verklaard met het oog op zijn uitlevering, definitief is gevangengehouden ter beschikking van de uitvoerende macht; de gevangenhouding van een vreemdeling op grond
van een hem regelmatig betekend buitenlands bevel tot aanhouding dat uitvoerbaar is verklaard met het oog op zijn uitlevering, zolang de uitvoerbaarverklaring ongedaan kan worden verklaard, niet definitief is maar een voorlopig karakter heeft; de
kamer van inbeschuldigingstelling mitsdien bevoegd is om over het verzoek tot voorlopige invrijheidstelling van de vreemdeling te oordelen, zolang zij over het hoger beroep tegen die beslissing tot uitvoerbaarverklaring niet heeft beslist; de appelrechters, door het verzoekschrift tot voorlopige invrijheidstelling onontvankelijk te
verklaren, aan eiser het recht ontzeggen voorziening te vragen bij de rechter opdat deze
zou beslissen (over) zijn gevangenhouding (schending van artikel 5.4 E.V.R.M.);
en terwijl artikel5, vijfde lid, van de Uitleveringswet van 15 maart 1874 bepaalt dat
de vreemdeling zijn voorlopige invrijheidstelling mag vragen in de gevallen waarin een
Belg dit voorrecht geniet en dit onder dezelfde voorwaarden, en dat het verzoek aan
de raadkamer wordt gericht; dit artikel, in zoverre het bepaalt dat het verzoek aan
de raadkamer wordt gericht, geen betrekking heeft op de situatie waarin het hoger
beroep tegen een beslissing van uitvoerbaarverklaring aanhangig werd gemaakt bij
de kamer van inbeschuldigingstelling; in laatstgenoemd geval het verzoek tot voorlopige invrijheidstelling wordt gericht tot de kamer van inbeschuldigingstelling, zijnde
de rechtsmacht waarbij de zaak aanhangig is; de appelrechters, door zich onbevoegd te verklaren op grond van de hierboven weergegeven motieven, artikel 5, vijfde
lid, van de Uitleveringswet van 15 maart 1874 schenden:

Overwegende dat, krachtens artikel 5, vierde lid, van de Uitleveringswet van 15 maart 1874, de vreemdeling om zijn voorlopige invrijheidstelling mag verzoeken in de gevallen waar een Belg hetzelfde voorrecht geniet en dit onder dezelfde voorwaarden; dat het verzoek aan de raadkamer
wordt voorgelegd;
Overwegende dat, blijkens de context van die bepaling, de vreemdeling zijn
verzoek aan de raadkamer moet voorleggen in het geval dat hij in hechtenis wordt gehouden op grond van een door de Belgische rechter verleend voorlopig bevel;
Dat evenwel wanneer, zoals te dezen, de vreemdeling aangehouden is op
grond van een hem regelmatig betekend buitenlands bevel tot aanhouding
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dat door de raadkamer uitvoerbaar is verklaard met het oog op zijn uitlevering en hij tegen die beschikking van de raadkamer hoger beroep heeft ingesteld, de kamer van inbeschuldigingstelling bevoegd is om over een verzoek tot invrijheidstelling te oordelen, zolang zij over het voormelde hoger
beroep niet heeft beslist;
Overwegende dat het arrest eisers verzoek tot invrijheidstelling niet ontvankelijk verklaart, op grond dat het aan de raadkamer diende te worden
voorgelegd en niet rechtstreeks bij de kamer van inbeschuldigingstelling;
Dat het arrest aldus de voormelde wetsbepaling schendt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt-dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest; laat
de kosten ten laste van de Staat; verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.
3 juli 2001 - Vakantiekamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Marchal, eerste
svoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaat-generaal- Advocaten : mrs. J. Scheers, Brussel, A. Van de Steen, Aalst, en J. Van Eeckhaut, Gent.

Nr. 419
VAKANTIEKAMER- 10 juli 2001
VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING- VOORSTEL TOT VOORWAARDELIJKE IN·
VRIJHEIDSTELLING- VERWERPING DOOR DE COMMISSIE - VEROORDEELDE DIE EEN OF MEERDERE CORRECTIONELE STRAFFEN ONDERGAAT DIE NIET MEER DAN VIJF JAAR BEDRAGEN- TERMIJN VOOR RET NIEUWE ONDERZOEK VAN RET DOSSIER VAN DE VEROORDEELDE.

Wanneer de veroordeelde een of meerdere correctionele hoofdgevangenisstraffen ondergaat die samen niet meer dan vijf jaar bedragen, moet de datum, die vastgesteld wordt door de commissie die het voorstel tot voorwaardelijke invrijheidstelling verwerpt en vanaf wanneer het dossier van de veroordeelde door het
personeelscollege opnieuw kan worden onderzocht, binnen een termijn vallen die niet
Zanger mag zijn dan zes maanden te rekenen van de beslissing tot verwerping. (Art.
4, § 6, wet 5 maart 1998.)
(V. .. )

ARREST (vertaling)

(A.R. P.Ol.0840.F)

HET HOF;- Gelet op de bestreden beslissing, op 30 mei 2001 gewezen
door de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling van het rechtsgebied van het Hof van Beroep te Luik;
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B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing waarbij de datum vanafwanneer het personeelscollege het dossier opnieuw zal kunnen onderzoeken, wordt vastgesteld op 1 mei 2002 :
Over het ambtshalve aangevoerde middel : schending van artikel 4, § 6,
van de wet van 5 maart 1998 betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling:
Overwegende dat de commissie, in geval van verwerping van het voorstel tot voorwaardelijke invrijheidstelling, de datum bepaalt vanaf wanneer het dossier van de veroordeelde opnieuw kan worden onderzocht door
het personeelscollege; dat die termijn, krachtens artikel 4, § 6, van de wet
van 5 maart 1998, niet langer mag zijn dan zes maanden te rekenen van de
beslissing tot verwerping, indien de veroordeelde een of meer correctionele hoofdgevangenisstraffen ondergaat die samen niet meer dan vijfjaar bedragen;
Overwegende dat de bestreden beslissing van 30 mei 2001, na te hebben vastgesteld dat eiser een correctionele gevangenisstrafvan vijfjaar onderging, de datum vanaf wanneer het dossier opnieuw kan worden onderzocht door het personeelscollege vaststelt op 1 mei 2002;
Dat die beslissing niet naar recht verantwoord is;

Om die redenen, vernietigt de bestreden beslissing, in zoverre zij de datum vanaf wanneer het dossier opnieuw kan worden onderzocht door het
personeelscollege bepaalt op 1 mei 2002; verwerpt de voorziening voor het
overige; veroordeelt eiser in de helft van de kosten van zijn voorziening en
laat de andere helft ten laste van de Staat; verwijst de aldus beperkte zaak
naar de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling te Luik, anders samengesteld.
10 juli 2001- Vakantiekamer- Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter- verslaggever : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. Goemine, advocaatgeneraal.

Nr. 420
VAKANTIEKAMER- 17 juli 2001

1o HOGER BEROEP- STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- PRINCIPAAL
BEROEP. VORM. TERMIJN- TERMIJN- UITLEVERING- IN HET BUITENLAND VERLEEND BEVEL TOT AANHOUDING- UITVOERBAARVERKLARING- BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER

zo

UITLEVERING - IN HET BUITENLAND VERLEEND BEVEL TOT AANHOUDING UITVOERBAARVERKLARING - BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER- HOGER BEROEP- TERMIJN.
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1o en 2° Inzake utlevering bedraagt de termijn voor de vreemdeling om hager beroep

in te stellen tegen de beschikking van de raadkamer, waarbij het door de buitenlandse overheid met het oog op uitlevering verleende aanhoudingsbevel uitvoerbaar verklaard wordt, vierentwintig uur te rekenen vanaf de dag waarop de beschikking is betekend (1). (Art. 135 Sv. en art. 3 Uitleveringswet.)
CH ... )
ARREST

(A.R. P.01.0972.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 28 juni 2001 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 135 Wetboek van Strafvordering, de artikelen 18 en 30
van de Voorlopige Hechteniswet van 20 juli 1990 en artikel 5, vierde lid, van het Verdrag tot Bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955),
doordat de appelrechters het door eiser op 11 april 2001 aangetekend hoger beroep tegen de beschikking van uitvoerbaarverklaring van de Raadkamer te Brussel
van 21 maart 2001 onontvankelijk verklaren wegens laattijdigheid op grond van de
overwegingen : "Dat uit de tekst van de boven geviseerde betekening van 21 maart 2001
blijkt dat een afschrift van de beschikking tot exequatur aan de betrokkene overhandigd werd; dat de directeur van de gevangenis op 13 april 2001 bevestigd heeft dat
zijn diensten de gewoonte hebben om aan de gedetineerden alle kopies over te rnaken van de stukken die hun toegezonden worden door het parket om te betekenen; dat
een loutere bewering van de betrokkene dat hij geen afschrift van de stukken gekregen heeft, niet voldoende is om te bewijzen dat hij geen kennis gekregen heeft van de
beschikking tot exequatur op 21 maart 2001; overwegende dat in elk geval dat argument nooit opgeworpen werd tijdens de zitting van 3 april 2001 nopens het verzoekschrift tot zijn voorlopige invrijheidstelling; dat het arrest betekend op 4 april 2001,
verwijst naar de officiele stukken, met name het aanhoudingsmandaat van 13 februari 2001 dat uitvoerbaar werd verklaard en de stukken alsmede de beschikking
tot exequatur die op 21 maart 2001 aan de betrokkene werd betekend; overwegende dat de betrokkene dus in kennis werd gesteld van de beschikking tot exequatur, ten minste door de betekening van het arrest uitgesproken op 3 april 2001 nopens zijn verzoekschrift tot voorlopige invrijheidstelling; dat hij nooit betwist heeft dat
hij in kennis werd gesteld van de aangevochten beslissing tot exequatur, waarvan duidelijk sprake was in het arrest van 3 april 2001; dat de wet niet bepaalt, ook niet in
de artikelen 18 en 30 van de Wet van 20 juli 1990 op de voorlopige hechtenis, dat de
betrokkene de betekening voor ontvangst moet tekenen; overwegende dat de betrokkene tevergeefs inroept dat zijn hoger beroep tijdig ingediend is geweest en dat het
ontvankelijk is; overwegende dat het hoger beroep ingediend moest worden binnen de
24 uren na de betekening die gebeurde op 21 maart 2001, onontvankelijk is wegens
laattijdigheid",
terwijl bij ontstentenis van enige specifieke wettelijke regeling betreffende het aantekenen van hoger beroep tegen een beschikking tot uitvoerbaarverklaring in het kader van uitlevering, de analoge regeling voor betekening van ~en hoger beroep tegen een
beschikking van de raadkamer in het kader van voorlopige hechtenis dient te worden
gevolgd. Dat in casu de artikelen 135 Wetboek van Strafvordering en de artikelen 18 en
30 van de voorlopige Hechteniswet van 20 juli 1990 van toepassing zijn; dat artikel 30,
paragraaf 2, Voorlopige Hechteniswet bepaalt dat het hoger beroep moet worden ingesteld binnen een termijn van vierentwintig uren die, ten aanzien van de verdachte, de
beklaagde of de beschuldigde begint te lopen vanaf de dag waarop deze beschikking hem
(1) Cass., 28 april1999, A.R. P.99.0475.F, nr. 249.
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betekend is in de vorm bepaald in artikel 18 van diezelfde wet; dat volgens dit artikel
18 de betekening tevens bestaat uit de afgifte van een volledig afschrift van de akte (in
casu dus van een volledig afschrift van de beschikking tot uitvoerbaarverklaring); dat
het uiteraard niet mogelijk is voor eiser een "negatiefbewijs" te leveren; en het meer bepaald voor eiser niet mogelijk is te bewijzen dat hem bij de vermeende betekening van
de beschikking van uitvoerbaarverklaring op 21 maart 2001 effectief een kopie van deze
beschikking werd overhandigd; dat het aan het openbaar ministerie is om te bewijzen
dat hem wel een dergelijke kopie werd overhandigd. Dat een loutere verwijzing in het
bestreden arrest naar een bevestiging van de gevangenisdirecteur van 13 april 2001 dat
zijn diensten "de gewoonte hebben om aan de gedetineerde alle kopies over te maken van
de stukken die hun toegezonden worden door het parket om te betekenen" hiervan geen
afdoende bewijs vormt. Dat evenmin de argumentatie dat eiser tijdens de zitting van 3
april2001 (verzoek tot voorlopige invrijheidstelling) het argument geen afschrift te hebben bekomen van kwestieuze beschikking niet heeft ingeroepen geen steek houdt, nu hij
ook op dat ogenblik geen kennis had van de inhoud van deze beschikking. Dat zelfs het
argument dat eiser via kennisname op 4 april 2001 van het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling te Brussel van 3 april 2001, waarin sprake was van de beschikking tot uitvoerbaarverklaring van 21 maart 2001, in kennis werd gesteld van de aangevochten beslissing tot exequatur, geen afdoende argumentatie vormt, nu eiser ook op
dat ogenblik geen kennis had van de inhoud van deze beschikking. Dat eiser uiteraard pas hoger beroep heeft kunnen instellen tegen kwestieuze beschikking tot
uitvoerbaarverklaring op het ogenblik dat hij kennis kreeg van de inhoud hiervan, in
casu op 11 april2001, te weten datum waarop de raadslieden van eiser na herhaald aandringen via het parket van de procureur des Konings te Brussel kennis kregen van de
inhoud van kwestieuze beschikking; dat de raadslieden ook niet eerder in kennis konden worden gesteld, noch van de vermeende betekening, noch van de inhoud van kwestieuze beschikking, aangezien eiser de Nederlandse taal niet machtig is en er bovendien een ellenlange staking was in de strafinrichting waarin eiser zich destijds bevond,
waardoor de raadslieden eiser pas lange tijd na kwestieuze betekening konden bezoeken; dat bovendien artikel 30, paragraaf 2, Voorlopige Hechteniswet bepaalt dat in de
akte van betekening aan de verdachte kennis gegeven wordt van het hem toekomende recht van hoger beroep en van de termijn waarbinnen dit recht moet worden uitgeoefend, hetwelk in casu niet gebeurde; dat eiser zoals reeds vermeld tenandere de Nederlandse taal niet machtig is; de appelrechters, door het hoger beroep van eiser
onontvankelijk te verklaren wegens laattijdigheid, de artikelen 135 Wetboek van Strafvordering, en de artikelen 18 en 30 van de Voorlopige Hechteniswet schenden;

en terwijl overeenkomstig artikel 5.4 E.VR.M. eenieder die door arrestatie of gevangenhouding van zijn vrijheid is beroofd het recht heeft voorziening te vragen bij
de rechter opdat deze op korte termijn beslist over de wettigheid van zijn gevangenhouding en zijn invrijheidstelling beveelt, indien de gevangenhouding onrechtmatig
is. Dat deze bepaling impliceert dat- zelfs indien hij op 21 maart 2001 een afschrift van kwestieuze beschikking tot uitvoerbaarverklaring zou hebben ontvangen, quod non-eiser meer dan 24 uur na de vermeende betekening hoger beroep moet
kunnen aantekenen, wanneer hij niet vroeger werd ingelicht over zijn recht op hoger beroep en de termijn waarbinnen dit hoger beroep had moeten worden ingesteld, hetgeen in casu niet gebeurde; de appelrechters, door het hoger beroep van eiser onontvankelijk te verklaren wegens laattijdigheid, artikel 5.4 E.V.R.M. schenden :

Overwegende dat het arrest beslist dat eisers hoger beroep tegen de beschikking van de raadkamer die het buitenlands bevel tot aanhouding met
het oog op uitlevering uitvoerbaar verklaart, niet ontvankelijk is, op grond
dat het is ingesteld buiten een termijn van vierentwintig uren na de betekening van de beschikking;
Overwegende dat uit de procedurestukken blijkt dat, anders dan het middel aanvoert, de beschikking van uitvoerbaarverklaring van het bevel tot aanhouding op 21 maart 2001 aan eiser werd betekend; dat eisers hoger beroep tegen die beschikking op 11 april 2001 werd ingesteld;
Overwegende dat de modaliteiten van het hoger beroep van de vreemdeling tegen de beschikking van de raadkamer die met toepassing van arti-
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kel 3 van de Uitleveringswet van 15 maart 1874 het buitenlands bevel tot
aanhouding met het oog op uitlevering uitvoerbaar verklaart, bepaald worden door artikel 135 van het Wetboek van Strafvordering;
Dat, krachtens § 4 van artikel 135, dit hoger beroep moet worden ingesteld overeenkomstig artikel 30 van de wet van 20 juli 1990 betreffende de
voorlopige hechtenis, dit is binnen een termijn van vierentwintig uren die
begint te lopen vanaf de dag waarop de beschikking is betekend in de vorm
bepaald in artikel 18 van die wet;
Overwegende dat het middel, in zoverre het aanvoert dat de beschikking niet is betekend in de vorm bepaald in artikel 18 van de wet van 20 juli
1990, het Hof verplicht tot een onderzoek van feiten, waarvoor het niet bevoegd is;
Overwegende dat het middel geen belang vertoont in zoverre het scherrding aanvoert van artikel 5.4 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentale Vrijheden, op grond dat eiser meer dan
vierentwintig uren na de betekening van de beschikking een ontvankelijk hoger beroep moest kunnen instellen;
Dat immers uit het vorenstaande blijkt dat eiser hoger beroep instelde meer
dan vijftien dagen na de betekening van de beschikking, dit is buiten de langste termijn die, om aan eisers grief tegemoet te komen, met analoge toepassing van artikel 135, § 3, van het Wetboek van Strafvordering, inzake uitlevering in aanmerking zou kunnen komen;
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.
17 juli 2001 - Vakantiekamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Marchal, eerste svoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaat-generaalAdvocaten: mrs. A. Van de Steen, Dendermonde, J. Scheers, Brussel en P. Van Eeckhout, Gent.

Nr. 421
V AKANTIEKAMER - 24 juli 200i

1° RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN- WIJZIGING VAN DE NUMMERING VAN DE
WETSBEPALING- AANPASSING VAN DE STRAF- GEVOLG.

2° MISDRIJF- ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL BESTANDDEEL. EENHEID VAN
OPZET- ALGEMEEN- WIJZIGING VAN DE NUMMERING VAN DE WETSBEPALING- AANPASSING VAN DE STRAF- GEVOLG.

3° RECHTBANKEN- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- WIJZIGING VAN DE
RING VAN DE WETSBEPALING -AANPASSING VAN DE STRAF- GEVOLG.

NUMME-
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1 o 2° en 3° Daar de wet van 28 nov. 2000 betreffende de strafrechtelijke bescherming van minderjarigen noch de kwalificatie noch de strafwijzigt m. b.t. de schending van het oude art. 380bis, § 1, 4°, en§ 3, 1° en 2°, Sw., wordt het recht van verdediging van de beklaarde niet miskend doordat het hof van beroep hem niet heeft
verzocht zich te verdedigen op grand van het nieuwe art. 380, § 1, 4°, en § 3, r en
2°, Sw. (1). (Art. 14, wet 28 dec. 2000; art. 380, § 1, 4°, en§ 3, Pen 2°, Sw.; algemeen beginsel van het recht van verdediging.)
(M ... )

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.01.0791.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 april 2001 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel;
Over het middel :
Overwegende dat artikel 380bis van het Strafwetboek, vervangen door artikel 3 van de wet van 13 april1995, dat van toepassing was op het ogenblik van de aan eiser ten laste gelegde feiten, krachtens artikel 14 van de in
het Belgisch Staatsblad van 17 maart 2001 bekendgemaakte wet van 28 november 2000 betreffende de strafrechtelijke bescherming van minderjarigen, artikel 380 van dat wetboek is geworden;
Dat het nieuwe artikel 380, § 3, van het Strafwetboek, dat door het hofvan
beroep is toegepast, aileen de wijziging overneemt die door de wet van 10 juli
1996 tot afschaffing van de doodstraf en tot wijziging van de criminele straffen is aangebracht aan het (oude) artikel 380bis, § 3, van het Strafwetboek, waarbij de woorden "met dwangarbeid van tien tot vijftien jaar" zijn
vervangen door "met opsluiting van tien tot vijftien jaar";
Overwegende dat die wet van 28 november 2000 noch de kwalificatie noch
de straf heeft gewijzigd die opgelegd worden voor de aan eiser ten laste gelegde schending van het oude artikel 380bis, § 1, 4 o, en § 3, 1o en 2°, van het
Strafwetboek;
Dat eisers recht van verdediging dus niet is miskend doordat het hof van
beroep hem niet heeft verzocht zich te verdedigen op grond van het nieuwe
artikel 380, § 1, 4 o, en § 3, 1o en 2°;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing oveeenkomstig de wet is gewezen;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
24 juli 2001 - Vakantiekamer- Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter- Verslaggever : de h. Velu- Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaatgeneraal - Advocaat: rnr. N. Gallant, Brussel.
(1) Zie Cass., 14 feb. 2001, A.R. P.00.1350.F, nr. 91.
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Nr. 422
VAKANTIEKAMER - 24 juli 2001

1 o CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN -

TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKENING- STRAFVORDERING- GEEN EINDBESLISSING, TOCH ONMIDDELLIJK VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP- VERDACHTE- BESLISSING VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- ONTVANKELIJKHEID.

2° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP
- STRAFVORDERING- ALGEMEEN- BESLISSINGEN DIE AL DAN NIET VATBAAR ZIJN VOOR
CASSATIEBEROEP- VERDACHTE- BESLISSING VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- ONTVANKELIJKHEID.

so

HOGER BEROEP- STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- BESLISSINGEN EN PARTIJEN- REGELING VAN DE RECHTSPLEGING- BESCHIKKING TOT BUITENVERVOLGINGSTELLING VAN DE RAADKAMER- HOGER BEROEP VAN EEN PERSOON WIENS HOEDANIGHEID VAN BURGERLIJKE PARTIJ BETWIST WORDT- BESLISSING VAN DE KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING- ONMIDDELLIJK CASSATIEBEROEP- VERDACHTE- ONTVANKELIJKHEID.

4o ONDERZQEKSGERECHTEN- REGELING VAN DE RECHTSPLEGING- BESCHIKKING TOT
BUITENVERVOLGINGSTELLING VAN DE RAADKAMER- HOGER BEROEP VAN EEN PERSOON WIENS
HOEDANIGHEID VAN BURGERLIJKE PARTIJ BETWIST WORDT- BESLISSING VAN DE KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING- ONMIDDELLIJK CASSATIEBEROEP- VERDACHTE- ONTVANKELIJKHEID.

1°, 2°, so en 4° De verdachte kan alleen maar een onmiddellijk cassatieberoep instelling tegen de beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling in soortgelijke gevallen als die waarin hij hager beroep kan instellen tegen een beschikking tot verwijziging overeenkomstig art. 135, § 2, Sv.; het onmiddellijk cassatieberoep dat de
verdachte tegen een arrest instelt, gewezen op het hager beroep dat een persoon, wiens
hoedanigheid van burgerlijke partij betwist wordt, heeft ingesteld tegen een beschikking tot buitenveruolgingstelling van de raadkamer, is dus niet ontuankelijk (1). (Art.
1S5, § 2, en 416, tweede lid, Sv.)
(C ... )

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.Ol.0864.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 7 mei 2001 gewezen door
de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te Brussel;
Overwegende dat het arrest het hoger beroep ontvankelijk verklaart dat
G., in haar hoedanigheid van wettelijk beheerder van de goederen van haar
dochter C., die op dat ogenblik minde:rjarig was, heeft ingesteld tegen de beschikking van 20 juni 2000 van de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, waarin is verklaard dater geen grond bestond om eiser te vervolgen en de zaak, alvorens verder uitspraak te doen, vaststelt op
een latere zitting, om de partijen toe te laten tegenspraak te voeren over de
vraag of er voldoende aanwijzingen van schuld bestaan om eisers eventuele verwijzing naar een voonisgerecht te verantwoorden;
(1) Zie Cass., 11 jan. 2000, A.R. P.99.0457.N, nr. 19, en de concl. adv.-gen. P. Duinslaeger; Cass.,
30 jan. 2001, A.R. P.00.1618.N, nr. 59.
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Overwegende dat de inverdenkinggestelde aileen en onmiddellijk cassatieberoep kan instellen tegen een arrest, gewezen op een hoger beroep dat een
persoon, wiens hoedanigheid van burgerlijke partij betwist wordt, heeft ingesteld tegen een door de raadkamer uitgesproken beschikking tot buitenvervolgingstelling, in soortgelijke gevallen als die waarin hij hoger beroep kan
instellen tegen een beschikking tot verwijzing, overeenkomstig artikel 135,
§ 2, van het Wetboek van Strafvordering;
Dat het arrest geen eindbeslissing is in de zin van artikel 416 van het Wethoek van Strafvordering en noch over een geschil inzake bevoegdheid, noch
met toepassing van de artikelen 135 en 235bis van dat wetboek, noch over
het beginsel van aansprakelijkheid uitspraak doet;
Dat de voorziening bijgevolg niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
24 juli 2001 - Vakantiekamer- Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. Velu- Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaatgeneraal - Advocaat: mr. C. Legein, Brussel.

Nr. 423
VAKANTIEKAMER - 24 juli 2001

1o VOORLOPIGE HECHTENIS -

MILITAIRE RECHTSPLEGING- VERZOEK TOT INVRIJHEIDSTELLING- HANDHAVING- MOTIVERING- GEGRONDHEID.

2° MILITAIR- VOORLOPIGE HECHTENIS -

VERZOEK TOT INVRIJHEIDSTELLING- HANDHA-

VING- MOTIVERING- GEGRONDHEID.

3° GRONDWET- GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) -ARTIKEL 149- VOORLOPIGE HECHTENIS - MILITAIRE RECHTSPLEGING- VERZOEK TOT INVRIJHEIDSTELLING- HANDHAVINGMOTIVERING- GEGRONDHEID.

4 ° RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN- VOORLOPIGE

HECHTENIS- MILITAIRE RECHTSPLEGING- VERZOEK TOT INVRIJHEIDSTELLING- HANDHAVING- MOITIVERING- GEGRONDHEID.

5° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 5 -ARTIKEL 5.3 - RECHTER OF ANDERE AUTORITEIT DIE DOOR DE WET BEVOEGD IS VERKLAARD OM
RECHTERLIJKE MACHT UIT TE OEFENEN- VOORZITTER VAN DE RECHTERLIJKE COMMISSIE.

6° VOORLOPIGE HECHTENIS -

MILITAIRE RECHTSPLEGING- BEVEL TOT AANHOUDING- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -ART. 5.3- RECHTER OF ANDERE AUTORITE IT DIE
DOOR DE WET BEVOEGD IS VERKLAARD OM RECHTERLIJKE MACHT UIT TE OEFENEN- VOORZITTER VAN DE RECHTERLIJKE COMMISSIE.

7° MILITAIR- VOORLOPIGE HECHTENIS- BEVEL TOT AANHOUDING- VERDRAG RECHTEN
VAN DE MENS -ART. 5.3 - RECHTER OF ANDERE AUTO RITE IT DIE DOOR DE WET BEVOEGD IS
VERKLAARD OM RECHTERLIJKE MACHT UIT TE OEFENEN- VOORZITTER VAN DE RECHTERLIJKE COMMISSIE.
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1 o, 2°, 3° en 4 o Art. 149 Gw. is niet van toepassing op de beslissingen van de militaire gerechten die inzake voorlopige hechtenis uitspraak doen; het algemeen beginsel van het recht van verdediging impliceert dat de verdachte, voor het militair rechtscollege dat de wettigheid van een vrijheidsberoving moet nagaan alvorens recht te
doen, het recht heeft conclusie te nemen en dat het voormelde rechtscollege hierover bijgevolg uitspraak moet doen (1). (Art. 149 Gw.; algemeen beginsel van het recht
van verdediging.)
5°, 6° en 7o Als de voorzitter van de rechterlijke commissie van de krijgsraad geen enkele vervolgende functie heeft uitgeoefend, biedt hij alle waarborgen die verbonden
zijn aan zijn hoedanigheid van autoriteit die door de wet bevoegd is verklaard om
rechterlijke macht uit te oefenen (2). (Art. 5.3 E.V.R.M.)
(P... )

Conclusie van advocaat-generaal Th. Werquin (vertaling) :
1. Het eerste middel voert aan dat het bestreden arrest niet antwoordt op de conclusie.
Wat de schending van art. 149 Gw. betreft, faalt het middel naar recht.
Toen uw Hof uitspraak deed in het kader van de toepassing van de Wet Voorlopige Hechtenis, heeft het beslist dat art. 149 Gw., in zoverre het betrekking heeft op
de motivering van de beslissing, niet van toepassing is op de vonnisgerechten die krachtens art. 27 Wet Voorlopige Hechtenis uitspraak doen over een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling (3).
Uw Hof heeft tevens beslist dat artikel 149 Gw. niet van toepassing is op de beslissingen van de onderzoeksgerechten die uitspraak doen inzake voorlopige hechtenis, aangezien hun beslissingen gegrond zijn op de bepalingen van de Wet Voorlopige Hechtenis (4).
De grondslag van uw beslissingen kan worden gevonden in een arrest van uw Hof
van 27 nov. 1985 (5), waarin uw Hof beslist dat de beschikking van de raadkamer of
het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling die, bij de regeling van de rechtspleging, de verdachte naar het vonnisgerecht verwijzen of hem buiten vervolging stellen, slechts voorlopig uitspraak doen over het al dan niet bestaan van bezwaren en geen
werkelijke vonnissen zijn in de zin van art. 97 Gw., dat die grondwetsbepaling bijgevolg op hen niet van toepassing is, maar dat de verplichting om hun beslissingen
met redenen te omkleden evenwel kan worden opgelegd door een andere wettelijke bepaling, en dat, aangezien geen enkele wettelijke bepaling voorschrijft om de bezwaren nader te omschrijven of aan te geven waarom zij ontoereikend worden geacht, antwoordt het rechtscollege op een conclusie waarin het feitelijk bestaan van voldoende
bezwaren betwist wordt, door de onaantastbare vaststelling dat dergelijke bezwaren al dan niet bestaan.
Volgens een noot van R.H. onder uw arrest van 2 juli 1951 (6), is de beschikking of
het arrest op grand waarvan het onderzoeksgerecht, overeenkomstig art. 7 wet 9 april
(1) Zie conclusie O.M.
(2) Zie conclusie O.M.
(3) Cass. 22 jan. 1991, A.R. 5266, nr. 270; Cass., 19 jan. 1993, A.R. P.93.0062.N, nr. 38; Cass.,
8 sept. 1999, A.R. P.99.1329.F, nr. 444.
·
(4) Cass., 14 jan. 1997, A.R. P.97.0005.N, nr. 30; Cass., 19 feb. 1997, A.R. P.97.0204.F, nr. 97; Cass.,
19 maart 1997, A.R. P.97.0336.F, nr. 156; Cass., 30 dec. 1997, A.R. P.97.1650.F, nr. 581; Cass., 18
feb. 1998, A.R. P.98.020l.F, nr. 100.
(5) Cass. 27 nov. 1985, A.R. 4484, nr. 211; zie ook Cass., 28 jan. 1987, A.R. 5587, nr. 309.
(6) Gass., 2 juli 1951, Bull. en Pas., 1951, I, blz. 762; zie ook Cass., 10 feb. 1987, A.R. 654, nr.
345; Cass., 10 jan. 2001, A.R. P.00.156l.F, nr. 16.
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1930, de internering van de verdachte in een welbepaalde bijzondere en door de regering ingerichte instelling beveelt, een beslissing die definitief uitspraak doet over
de strafvordering en is art. 97 Gw. hierop bijgevolg van toepassing.
Slechts wanneer een andere wettelijke bepaling zulks voorschrijft, zal het rechtscollege dat inzake voorlopige hechtenis uitspraak doet, zijn beslissing derhalve met
redenen moeten omkleden en op conclusies moeten antwoorden.
Hoewel de wet van 20 april1874 en de Wet Voorlopige Hechtenis dergelijke bepalingen bevatten, heeft uw Hofin een arrest van 22 juni 1982 (7) beslist dat de voorlopige hechtenis in de militaire strafrechtspleging niet geregeld wordt door de wet van
20 april1874 betreffende de voorlopige hechtenis, maar 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.
Een belangrijk gevolg van de niet-toepasselijkheid van de voormelde wetten op de
militaire rechtsonderhorigen is de afwezigheid van een bij wet ingericht toezicht op
de voorlopige hechtenis (8).
Uitgaande van de verplichting die is afgeleid uit art. 5.4 E.V.R.M, luidens hetwelk eenieder die van zijn vrijheid is beroofd het recht heeft voorziening te vragen bij
de rechter opdat deze over de wettigheid van zijn gevangenhouding beslist, hebben de
militaire gerechten geleidelijk een systeem van toezicht opgezet (9).
Uw Hofheeft eveneens in een arrest van 18 dec. 1985 (10) beslist dat, enerzijds, de
verdachte die onder aanhoudingsbevel wordt geplaatst, krachtens art. 5.4 E.V.R.M.
het recht heeft voor de krijgsraad hoger beroep in te stellen teneinde op korte termijn uitspraak te horen doen over de wettelijkheid van het behoud van zijn voorlopige hechtenis en, in geval van onwettigheid ervan, zijn invrijheidstelling te horen bevelen, en, anderzijds, die bepaling weliswaar geen recht geeft op een onderzoek dat
zo ruim is dat het de krijgsraad en, in hoger beroep, het Militair Gerechtshof toestaat hun eigen oordeel over aile aspecten van de zaak, overwegingen van loutere opportuniteit inbegrepen, in de plaats te stellen van dat van de rechterlijke commissie, maar dat die bepaling desalniettemin een vrij ruime toetsing vereist die zich ook
uitstrekt tot de voorwaarden voor de wettigheid van de handhaving van de hechtenis, m.n. 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.
M.b.t. de toepassing van art. 5.3 E.V.R.M., heeft uw Hofin een arrest van 20 sept.
1989 (11) evenwel beslist dat het algemeen beginsel van het recht van verdediging miskend wordt door de kamer van inbeschuldigingstelling, wanneer zij in haar arrest de
handhaving van de voorlopige hechtenis beveelt zonder te antwoorden op de conclusie waarin de verdachte precieze omstandigheden aanvoerde waaruit hij afieidde dat,
gelet op art. 5.3 E.V.R.M., de handhaving van de hechtenis niet kon worden overwogen.
M.i. moeten de militaire gerechten die uitspraak doen inzake voorlopige hechtenis dus krachtens het algemeen beginsel van het recht van verdediging hun beslissingen met redenen omkleden en antwoorden op de conclusie waarin de verdachte, in
het kader van een verzoek tot invrijheidstelling, middelen aanvoert waaruit hij de onwettigheid van zijn voorlopige hechtenis afieidt.
( ... )

(7) Cass., 22 juni 1982, A.R. 7412, A. C., 1981-82, nr. 635; zie ook Cass., 22 nov. 1983, A.R. 8340,
nr. 162.
(8) GoRLE, Problemes actuels de la procedure penale militaire, R.D.P, 1987, blz. 544.
(9) DE VALKENEER en WINANTS, Les regimes particuliers de detention, in Dejemeppe, La dl!tention preventive, 1992, blz. 344, nr. 17; zie ook WAILLIEz, De voorlopige hechtenis in de militaire strafrechtspleging, in Dejemeppe, De voorlopige hechtenis, 2000, blz. 463.
(10) Cass., 18 dec. 1985, A.R. 4620, nr. 268.
(11) Cass., 20 sept. 1989, A.R. 7748, nr. 44.
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5. Wat het vijfde middel betreft.
In een arrest van 4 dec. 1979 (12) heeft het Europees Hofvan de Rechten van de
Mens in het kader van art. 5.3 E.VR.M. beslist dat autoriteit en rechter weliswaar niet
dezelfde begrippen zijn, maar dat eerstgenoemde toch moet voldoen aan bepaalde voorwaarden die waarborgen zijn voor de aangehoudene. De eerste daarvan is de onafhankelijkheid t.o.v. de uitvoerende macht en de partijen.
Daarenboven moet hij de voor hem gebrachte persoon zelfhoren en de omstandigheden onderzoeken die voor of tegen de handhaving van de hechtenis pleiten, en moet
hij volgens juridische criteria uitspraak doen over het bestaan van de gronden die de
handhaving rechtvaardigen en, bij afwezigheid ervan, de uitbreiding ervan bevelen.
In de wet van 15 juni 1899 houdende de tweede titel van het Wetboek van strafrechtspleging voor het leger is de krijgsauditeur zowel onderzoeksmagistraat (art. 35)
als magistraat van het O.M. (art. 76).
Die dubbele functie van de krijgsauditeur heeft echter nooit geleid tot verwarring
tussen beide functies (13). Wanneer hij de rechterlijke commissie voorzit, moet de krijgsauditeur, luidens de artt. 70 e.v. Wetboek voor de rechtspleging bij de landmacht van
20 juli 1814, zijn onderzoek objectiefverrichten, en zich erop toeleggen "om de onschuld te ontdekken, als om bewijs en erkentenis van schuld in te winnen". Daarom
heeft uw Hofin een arrest van 22 juni 1982 (14) beslist dat "de krijgsauditeur die de ·
rechterlijke commissie voorzit, de jurisdictionele functie van een onderzoeksrechter
uitoefent; in de uitoefening van die functie is hij uiteraard onafhankelijk".
Daarenboven heeft uw Hof in een arrest van 5 feb. 1986 (15) beslist dat de rechterlijke commissie van de krijgsraad, die door de wet bevoegd is verklaard tot het uitvaardigen van een bevel tot aanhouding tegen de verdachte die aan de militaire rechtsmacht onderworpen is, alsook tot het uitvoeren van onderzoeksopdrachten, en waarvan
de leden de voor de uitvoering van die rechterlijke ambtsverrichtingen passende waarborgen van onafhankelijkheid en onpartijdigheid vertonen, aan het vereiste voldoet
van art. 5.3 E.V.R.M.
Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft in een arrest van 26 mei 1988
(16) weliswaar beslist dat de krijgsauditeur, aangezien hij in dezelfde zaak t.a.v. dezelfde beklaagde kon en diende op te treden als vervolgende partij, in de hoedanigheid van voorzitter van de rechterlijke commissie niet de onpartijdigheidswaarborgen
bood die deel uitmaken van het begrip van "autoriteit die door de wet bevoegd verklaard is om rechterlijke macht uit te oefenen".
In de aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens voorgelegde zaak had dat
Hof m.n. vastgesteld dat de krijgsauditeur de dagvaarding ondertekend had waarin
hij verzoeker vorderde om voor de krijgsraad te verschijnen voor het debat over de grond
van de zaak, na erop te hebben gewezen dat de beginselen die gedefinieerd waren in
de omzendbrieven van 29 maart 1983 en 11 maart 1985 van de auditeur-generaal bij
het Militair Gerechtshof, alsook de rechtspraak van het arrest van 18 december 1985
van het Militair Gerechtshof geen rol hadden gespeeld in die zaak, die daarv66r was
berecht.
(12) Europees HofRechten van de Mens, zaak Schiesser, 4 dec. 1979, Public.Cour eur. Dr. H.
1980, reeks A, nr. 34, § 31.
(13)

GORLE,

op. cit., blz. 553.

(14) Cass. 22 juni 1982, AR. 7412, A C., 1981-82, nr. 635; zie oak Eur. Hof Rechten van de Mens,
zaak Pauwels, 26 mei 1988, Public. Cour eur. Dr. H. 1988, reeks A, nr. 135, § 36.
(15) Cass., 5 feb. 1986, A.R. 4820, nr. 363.
(16) Eur. HofRechten van de Mens, zaak Pauwels, 26 mei 1988, Public. Cour eur. Dr. H. 1988,
reeks A, nr. 135, § 37.
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De auditeur-generaal bij het Militair Gerechtshof, die evenwellering had getrokken uit de rechtspraak van o.a. het voormelde arrest van 4 december 1979 en het arrest van 22 mei 1984 van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (17), had
in zijn omzendbriefvan 29 maart 1983 voorgeschreven dat, in alle zaken waarin een
onderzoek werd verricht en vooral in die waarin de verdachte in voorlopige hechtenis werd geplaatst, de magistraat die de strafvordering instelde voor de krijgsraad,
niet dezelfde mocht zijn als die welke het onderzoek had geleid, en, in zijn omzendbriefvan 11 maart 1985, dat, in alle zaken waarin de krijgsauditeur de rechtsprekende functie van de onderzoeksrechter uitoefent (vb. bevel tot aanhouding, verhoor van getuigen onder eed, bevel tot huiszoeking, beslag, onderzoek van het lichaam,
aanwijzing van deskundigen door de rechterlijke commissie), het onderzoek enerzijds en de vervolging anderzijds aan verschillende magistraten moet worden toevertrouwd (18).
In het arrest van 18 december 1985 had het Militair Gerechtshof eveneens de conclusie gevolgd van de auditeur-generaal, volgens wie de eerste substituut van de krijgsauditeur als onderzoeksrechter en als vervolgende partij is opgetreden, zodat verschillende stukken die met de onderzoeksopdrachten verband hielden, nietig dienden
te worden verklaard en uit het debat geweerd dienden te worden, omdat het onderzoek en de vervolging aan verschillende magistraten moeten worden toevertrouwd (19).
Uit het voorgaande volgt dat er met de richtlijnen van de auditeur-generaal, die door
de rechtspraak van het Militair Gerechtshof bekrachtigd zijn, een belangrijke stap is
gezet om de militaire strafrechtspleging in de praktijk te laten overeenstemmen met
het E.V.R.M. (20).
Wat dat betreft, heeft de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens in zijn
beslissingen van 8 september 1988 en 11 oktober 1989 geoordeeld dat de onpartijdigheid van de voorzitter van de rechterlijke commissie niet ter discussie staat als hij,
overeenkomstig de omzendbrieven van de auditeur-generaal, niet aan de vervolging
heeft deelgenomen. Op die gronden werd het verzoekschrift, waarin de onwettigheid van het aanhoudingsbevel aangevoerd werd, op grond dat de rechterlijke commissie die het uitgevaardigd had geen "rechter" was noch een "autoriteit die door de
wet bevoegd verklaard is om rechterlijke macht uit te oefenen", niet ontvankelijk verklaard (21).
Wanneer de voorzitter van de rechterlijke commissie geen enkele daad van vervolging heeft gesteld, biedt hij derhalve alle waarborgen van onpartijdigheid die deel uitmaken van het begrip autoriteit die door de wet bevoegd is verklaard om rechterlijke macht uit te oefenen.
Het bestreden arrest wijst erop dat uit de stukken van het dossier niet volgt dat de
voorzitter van de rechterlijke commissie te dezen niet altijd is opgetreden als
onderzoeksmagistraat (die de onderzoekers kan bevelen om een mogelijke, van zijn vrijheid beroofde gedetineerde voor te leiden), maar wel als lid van het O.M., zodat het
wettig heeft kunnen beslissen dat het E.V.R.M. niet is geschonden en het eisers conclusie aldus heeft beantwoord.
Conclusie : verwerping.
(17) Eur. Hof Rechten van de Mens, zaak DeJong, Baljet en Van Den Brink, Public. Gaur eur.
Dr. H., 22 mei 1984, reeks A, nrs. 78-79.
(18) Zie noot 16, § 21.
(19) Mil. Ger., 18 dec. 1985, J.T. 1986, biz. 370.
(20) GORLE, op. cit., biz. 556.
(21) DE VALKENEER en WINANTS, op. cit., biz. 343, nr. 14.
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(vertaling)

(A.R. P.Ol.0963.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 juni 2001 gewezen door
het Militair Gerechtshof;
Gelet op het arrest van 13 juni 2001 van het Hof;
Over het eerste middel :
Overwegende dat het middel, in zoverre het kritiek oefent op de overweging dat de rechterlijke commissie, die het aanhoudingsbevel had verleend, niet wist dat eisers verhoor door de politie door de door eiser aangeklaagde onrechtmatigheden was aangetast, gericht is tegen een overtollige
vermelding van het arrest, en derhalve niet ontvankelijk is bij gemis aan belang;
Overwegende, voor het overige, dat het middel, in zoverre het de scherrding aanvoert van de artikelen 3, 5.4 en 6.2 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentale Vrijheden, en van
artikel14.3, g), van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten, terwijl het aileen een gebrek aan antwoord op de voor het
Militair Gerechtshof neergelegde conclusie aanklaagt, faalt naar recht;
Dat het middel eveneens faalt naar recht, in zoverre het de schending van
artikel149 van de Grondwet aanvoert; dat het voormelde artikel immers niet
van toepassing is op de beslissingen van de rechtscolleges die, zoals te dezen, inzake voorlopige hechtenis uitspraak doen, aangezien die beslissingen geen vonnissen zijn in de zin van dat artikel;
Overwegende dat het algemeen beginsel van het recht van verdediging weliswaar impliceert dat de verdachte, voor het militair rechtscollege dat de wettigheid van een vrijheidsberoving moet nagaan alvorens recht te doen, het
recht heeft conclusie te nemen en dat het voormelde rechtscollege bijgevolg hierover uitspraak moet doen;
Overwegende dat het arrest, op de conclusie waarin eiser aanvoert dat zijn
bekentenissen, die de enige elementen zijn waarop het aanhoudingsbevel van
29 oktober 2000 steunt, verkregen zijn op een wijze die niet verenigbaar is
met zijn recht op stilzwijgen, zodat voornoemd bevel nietig is, antwoordt "dat
de regelmatigheid van het aanhoudingsbevel, gesteld dat die kritiek nog ontvankelijk is na een eerste verzoek tot invrijheidstelling, noch op dat vlak noch,
gelet op de omstandigheden van de zaak, op enig ander gebied geldig kan worden betwist, aangezien dat aanhoudingsbevel is uitgevaardigd met inachtneming van alle wettelijke vereisten voor een in de artikelen 392, 393 en 394
van het Strafwetboek bedoelde telastlegging; dat de onderzoeksmagistraat
weliswaar het bestaan van ernstige aanwijzingen van schuld moet vaststellen en de feitelijke omstandigheden van de zaak moet vermelden, maar dat
hij aan die verplichting voldoet als hij vermeldt dat bekentenissen zijn afgelegd die volgens de wet als ernstige aanwijzingen van schuld kunnen worden aangemerkt, wanneer het proces-verbaal waarin zij aangevoerd worden, zoals te dezen, geen enkele onwettigheid bevat; (. .. ) dat (eiser), op het
ogenblik dat hij onder aanhoudingsbevel is geplaatst, in plaats van gewoon zijn onschuld staande te houden en zich daadwerkelijk te beklagen over
het gedrag van de onderzoekers, niet heeft betwist dat hij bekentenissen had
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afgelegd, ook al heeft hij ze niet bevestigd, op grond dat hij gewoon uitgeput en moe was en met rust gelaten wou worden, en daarenboven erkend
heeft dat alle gegevens van het onderzoek in zijn richting wezen; dat de rechterlijke commissie, gelet op de omstandigheden van de zaak, redelijkerwijs kon aannemen dat, zoals zij eiser getrouw had gemeld om hem toe te
laten zich te verdedigen, het relaas dat hij de dag ervoor had gegeven zeer
bezwarend was; (. .. ) dat de rechterlijke commissie, ook al heeft zij, in feite,
geen andere aanwijzingen vermeld dan de omstandige bekentenissen die in
de voorgaande, praktische context zijn afgelegd, reeds in het aanhoudingsbevel beslist heeft dat die bekentenissen niet de enige aanwijzingen zijn, aangezien zij in dat verband de bewoordingen 'onder meer' en 'overeenstemmend' gebruikt (. .. )";
Overwegende dat de appelrechters, door eisers verweer afte wijzen op grond
van een andere of tegengestelde beoordeling van de gegevens van de zaak,
aan de hun opgelegde motiveringsverplichting hebben voldaan; dat zij niet
gehouden waren daarenboven te antwoorden op elk argument dat eiser tot
staving van dat verweer aanvoerde en die geen afzonderlijke middelen opleveren;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;

Over het vijfde middel :
Overwegende dat de voorzitter van de rechterlijke commissie van de krijgsraad, als hij geen enkele vervolgende functie heeft uitgeoefend, alle waarborgen van onpartijdigheid biedt die verbonden zijn aan zijn hoedanigheid
van autoriteit die door de wet bevoegd is verklaard om rechterlijke macht uit
te oefenen;
Overwegende dat, in tegenstelling tot wat het middel betoogt, de vrijheidsberoving die de krijgsauditeur beveelt ten aanzien van een persoon die
van een misdrijf wordt verdacht, geen daad van vervolging oplevert en die
magistraat bijgevolg niet verbiedt de rechterlijke commissie voor te zitten die,
in voorkomend geval, een aanhoudingsbevel tegen die persoon moet uitvaardigen;
Dat het middel, dat op een juridisch onjuiste stelling berust, 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.
24 juli 2001- Vakantiekamer- Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter- Verslaggever : de Codt- Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal
- Advocaten : mrs. M. Uyttendaele en L. Kennes, Brussel.
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VAKANTIEKAMER-

31 juli 2001

1o CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN -

TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKENING - STRAFVORDERING- GEEN EINDBESLISSING, TOCH ONMIDDELLIJK VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- REGELING VAN DE RECHTSPLEGING- ONREGELMATIGHEID VAN DE VERWIJZINGSBESCHIKKING, OPGEWORPEN DOOR DE
BURGERLIJKE PARTIJ- ONTVANKELIJKHEID.

2° ONDERZOEKSGERECHTEN- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- REGELING VAN DE RECHTSPLEGING- ONREGELMATIGHEID VAN DE VERWIJZINGSBESCHIKKINGONMIDDELLIJK CASSATIEBEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ- ONTVANKELIJKHEID.

1 o en 2° De kamer van inbeschuldigingstelling die bij de regeling van de rechtspleging het hager beroep van de burgerlijke partij niet ontvankelijk verklaart, maar in
werkelijkheid die partij geroepen werd uitspraak te doen over de onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden die de verwijzingsbeschikking zelf aantasten, is gehouden de regelmatigheid van de haar voorgelegde procedure te onderzoeken.
(R ... )

ARREST

(A.R. P.Ol.0809.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 17 mei 2001 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling;
Over het ambtshalve aangevoerde middel : schending van de artikelen 135, § 1, en
235bis Wetboek van Strafvordering :

Overwegende dat uit de artikelen 135, § 1, en 235bis Wetboek van Strafvordering volgt dat de kamer van inbeschuldigingstelling wanneer zij bij de
regeling van de rechtspleging het hoger beroep van de burgerlijke partij niet
ontvankelijk verklaart, maar in werkelijkheid geroepen werd uitspraak te
doen over onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden die de verwijzingsbeschikking zelf aantasten, niettemin gehouden is de regelmatigheid van de
haar voorgelegde procedure te onderzoeken;
Overwegende dat het bestreden arrest het hoger beroep van eiseres niet
ontvankelijk verklaart wegens laattijdigheid;
Overwegende evenwel dat eiseres bij middel van een voor de kamer van
inbeschuldigingstelling genomen conclusie de regelmatigheid van de rechtspleging heeft betwist op grond van schending van artikel 127 Wetboek van
Strafvordering doordat, niettegenstaande haar hoedanigheid van burgerlijke partij gesteld voor de onderzoeksre!;hter, noch zij, noch haar raadsman in kennis zijn gesteld van de neerlegging van het dossier ter gri:ffie met
het oog op inzage ervan voor de regeling van de rechtspleging door de raadkamer, noch van de plaats, dag en uur van de terechtzitting waarop de zaak
werd behandeld; dat eiseres voorts aanvoerde dat zij kennis kreeg van de beschikking van de raadkamer door de betekening ervan op 1 maart 2001
waarna zij op 2 maart 2001 hoger beroep heeft aangetekend tegen deze beslissing;
Overwegende aldus dat eiseres de kamer van inbeschuldigingstelling heeft
verzocht de regelmatigheid van de haar bij de regeling van de rechtspleging voorgelegde procedure te onderzoeken;
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Overwegende dat de kamer van inbeschuldigingstelling, behoudens de verplichting uitspraak te doen over de ontvankelijkheid van het hoger beroep, gehouden is dat onderzoek uit te voeren overeenkomstig de bepalingen van artikel 235bis Wetboek van Strafvordering;
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 Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.
31 juli 2001 - Vakantiekamer- Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter- Verde h. Frere- Op strijdige conclusie (1) van de h. Goeminne, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. M. De Kock, Brussel.

slaggever:

Nr. 425
VAKANTIEKAMER-

31 juli 2001

1 o TAALGEBRUIK- GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) -IN HOGER BEROEP - STRAFZAKEN- ONDERZOEK- WIJZIGING VAN DE TAAL VAN DE RECHTPLEGING- SAMENSTELLING VAN HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL.
2° VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHAVING- HANDHAVING DOOR DE RAADKAMERHOGER BEROEP- VERNIETIGING VAN DE BESCHIKKING DOOR DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- DEVOLUTIEVE KRACHT VAN HET HOGER BEROEP.
3° TAALGEBRUIK- GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935)- IN HOGER BEROEP- STRAFZAKEN- BEWIJS VAN DE KENNIS VAN BEIDE TALEN- GEEN BEWIJS- GEVOLG.

1 o In geval van wijziging van de taal van de rechtspleging tijdens het vooronderzoek, blijkt noch uit art. 45, § 5, vierde lid, noch uit art. 43bis, § 3, Taalwet Gerechts-

zaken, dat alleen raadsheren in het Hof van Beroep te Brussel, die blijk hebben gegeven van voldoende kennis van het Nederlands en van het Frans, in hager beroep
van de zaak mogen kennisnemen. (Artt. 43, § 5, vierde lid, en 43bis, § 3, Taalwet
Gerechtszaken.)
2°

Wanneer de raadkamer uitspraak heeft gedaan over de handhaving van de voorlopige hechtenis, doet de kamer van inbeschuldigingstelling die de beschikking vernietigt, uitspraak over de handhaving van die hechtenis wegens de devolutieve kracht
van het hager beroep en niet bij wege van evocatie (1). (Art. 30 Wet Voorlopige Hechtenis.)

N oot arrest nr. 424 :
(1) Het O.M. besloot tot de verwerping van de voorziening wegens niet-ontvankelijkheid. Het
was inderdaad de mening toegedaan dat de bestreden beslissing, die aileen stelde dat het hager
beroep van de burgerlijke partij wegens laattijdigheid niet ontvankelijk was, geen eindbeslissing is in de zin van art. 416 Sv. en geen uitspraak deed over een geschil inzake bevoegdheid of
met toepassing van de artt. 135 en 235bis Sv. In dit stadium van de procedure was er derhalve,
naar het oordeel van bet O.M., geen cassatieberoep mogelijk en kon dit aileen na de eindbeslissing ingesteld worden.
Noot arrest nr. 425:
(1) Cass., 29 mei 1996, A.R. P.96.0713.F, nr. 196; 20 aug. 1996, A.R. P.96.1164.N, nr. 284.

1348

HOF VAN CASSATIE

Nr. 425

3° Uit de enige omstandigheid dat een raadsheer in het hofvan beroep niet heeft be-

wezen een andere taal te kennen dan die van zijn diploma, kan niet worden afgeleid dat hij die taal niet in feite zou kennen. (Art. 43, § 5, vierd lid, en 43bis, § 3, Taalwet Gerechtszaken.)
(R. .. )

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.Ol.1063.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 13 juli 2001 gewezen door
de kamer van inbeschuldigingsteiling van het Hof van Beroep te Brussel;
Over het eerste middel :
Overwegende dat eiser betoogt dat de wijziging van de taal van de rechtspleging in de loop van het onderzoek tot gevolg heeft dat aileen de magistraten die blijk hebben gegeven van voldoende kennis van het Frans en van
het Nederlands in hoger beroep van de zaak konden kennisnemen;
Maar overwegende dat de voorwaarde van tweetaligheid, voorgeschreven bij artikel 43, § 5, vierde lid, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, aileen van toepassing is op de rechtsplegingen die gevolgd worden voor de in de artikelen 16 en 21, eerste lid, van
die wet, bedoelde rechtscolleges, en niet op de rechtsplegingen die gevolgd
worden voor het Hof van Beroep te Brussel;
Dat artikel 43bis, § 3, van die wet, waarop eiser eveneens een beroep doet,
betrekking heeft op het aantal raadsheren van dat hofvan beroep die blijk
moeten geven van voldoende kennis van beide talen; dat die bepaling, in tegenstelling tot wat het middel aanvoert, niet impliceert dat er, wegens een
taalwijziging die in de loop van het voorbereidend onderzoek heeft plaatsgevonden, aileen de naar recht tweetalige raadsheren zitting kunnen houden;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het tweede middel :
Overwegende dat eiser betoogt dat het arrest de zaak aan zich trekt en dat
de appelrechters daartoe niet bevoegd waren;
Maar overwegende dat, wanneer de raadkamer uitspraak heeft gedaan over
de handhaving van de voorlopige hechtenis, de kamer van inbeschuldigingstelling die, zoals te dezen, de beschikking vernietigt, over de voorlopige hechtenis uitspraak doet wegens de devolutieve kracht van het hoger beroep, wat
het arrest overigens vaststelt;
Dat de appelrechters, die de zaak niet aan zich hebben getrokken, artikel 215 van het Wetboek van Strafvordering niet hebben kunnen scherrden, ook al hebben ze er ten overvloede melding van gemaakt onderaan hun
arrest;
Dat het middel, dat in werkelijkheid de schending aanklaagt van een wetsbepaling die het arrest niet toepast en niet hoorde toe te passen, niet kan worden aangenomen;
Over het derde middel :
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Overwegende dat eiser betoogt dat de appelrechters het Nederlands niet
beheersten, aangezien zij niet naar recht tweetalig waren;
Overwegende dat, uit de enige omstandigheid dat een raadsheer bij het hof
van beroep niet bewezen heeft een andere taal te kennen dan die van zijn
diploma, niet kan worden afgeleid dat hij die andere taal in feite niet zou kennen;
En overwegende dat noch uit de bestreden beslissing noch uit enig ander stuk waarop het Hof vermag acht te slaan, volgt dat de magistraten van
de kamer van inbeschuldigingstelling het Nederlands niet zouden kennen;
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.
31 juli 2001- Vakantiekamer- Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitterVerslaggever : de h. de Codt- Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. R. Moszynski, Brussel.

Nr. 426

VAKANTIEKAMER - 31 juli 2001
1° VOORLOPIGE HECHTENIS- HANDHAVING- BESCHIKKING VAN DE RAADKAMERHOGER BEROEP- NEERLEGGING VAN NIEUWE STUKKEN- VORDERING TOT UITSTEL MET HET
OOG OP DE INZAGE VAN DIE STUKKEN ZONDER AFSTAND VAN DE TERMIJN OM UITSPRAAK TE
DOEN- VERWERPING- GEVOLG.

2° RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN -VOORLOPIGE HECHTENIS- HANDHAVING- BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER- HOGER BEROEP- NEERLEGGING VAN NIEUWE
STUKKEN- VORDERING TOT UITSTEL MET HET OOG OP DE INZAGE VAN DIE STUKKEN ZONDER AFSTAND VAN DE TERMIJN OM UITSPRAAK TE DOEN- VERWERPING- GEVOLG.

1 o en 2° Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling verantwoordt zijn beslissing niet naar recht, wanneer de verdachte een verdaging van de zaak wenst binnen de grenzen van de termijn van vijftien dagen, bedoeld in art. 30, § 3, derde lid,
Wet Voorlopige Hechtenis, om nieuwe stukken te raadplegen die bij het dossier zijn
gevoegd, en het v66r het verstrijken van die termijn en zonder te hebben vastgesteld dat de kamer niet v66r het verstrijken van die termijn zitting kon houden, beslist dat de verdachte in zijn recht van verdediging is "hersteld" zonder de zaak te
hebben verdaagd. (Artt. 30, § 3, derde lid, en 32 Wet Voorlopige Hechtenis; algemeen beginsel van bet recht van verdediging.)
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(B. .. )

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.Ol.1079.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 juli 2001 gewezen door
de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te Luik;

Overwegende dat het arrest vermeldt dat het hof van beroep op de zitting van 17 juli 2001 voorgesteld heeft de zaak te verdagen om eiser toe te
laten de nieuwe, bij het dossier gevoegde stukken te raadplegen;
Maar overwegende dat het hof van beroep, op diezelfde terechtzitting, over
de voorlopige hechtenis uitspraak heeft gedaan zonder het onderzoek van de
zaak te verdagen; dat die beslissing steunt op de grond dat eisers raadsman de verdaging heeft aanvaard "maar hieraan een voorwaarde heeft verbonden die in strijd is met artikel 32 van de wet van 20 juli 1990";
Overwegende dat uit de processtukken blijkt dat eiser op de voormelde terechtzitting conclusie heeft genomen, waarin hij vermeldt niet "gekant te zijn
tegen het principe om de zaak te verdagen, maar daarom niet afziet van de
termijn van vijftien dagen, bedoeld in artikel 30, § 3, derde lid, van de wet
van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis";
Overwegende dat eiser hoger beroep heeft ingesteld op woensdag 4 juli 2001,
zodat de termijn van vijftien dagen waarbinnen de kamer van inbeschuldigingstelling uitspraak moest doen, verstreek op donderdag 19 juli 2001;
Overwegende dat de appelrechters niet hebben vastgesteld dat zij in de onmogelijkheid verkeerden om zitting te houden op 18 en 19 juli 2001; dat het
arrest, bijgevolg, na erop te hebben gewezen dat nieuwe stukken bij het dossier waren gevoegd, en terwijl eiser de zaak binnen de bij het voormelde artikel 30, § 3, tweede lid, bepaalde termijn wenste te verdagen om die stukken te raadplegen, zijn beslissing niet naar recht verantwoordt dat eiser op
de zitting van 17 juli 2001, dus v66r het verstrijken van die termijn, zonder verdaging van de zaak in zijn recht van verdediging is "hersteld";
Dat het middel, 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; laat
de kosten ten laste van de Staat; verwijst de zaak naar de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te Luik, anders samengesteld.
31 juli 2001 - Vakantiekamer- Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter- Verslaggever : de h. de Codt - Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaatgeneraal-Advocaat: mr. F.-R. Swennen, Luik.
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Nr. 427
VAKANTIEKAMER- 31 juli 2001

1° VREEMDELINGEN- VRIJHEIDSBEROVING

- RECHTSMIDDELEN- ONDERZOEKSGERECHTEN- ANTWOORD OP CONCLUSIES - TOEPASSELIJKE WETSBEPALINGEN.

2° VREEMDELINGEN- VRIJHEIDSBEROVING- RECHTSMIDDELEN-

ONDERZOEKS-

GERECHTEN- MOTIVERING- TOEPASSELIJKE WETSBEPALINGEN.

3° VREEMDELINGEN- ALGEMENE RECHTSBEGINSELEN- BEGRIP- RECHT OP TEGENSPRAAK- RECHT VAN VERDEDIGING.

4° RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)- BE GRIP- DEBAT OP TEGENSPRAAK- RECHT
VAN VERDEDIGING.

5° RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN- REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN- OP CONCLUSIE - ONJUISTE MOTIVERING.

6° VREEMDELINGEN -

VRIJHEIDSBEROVING VERWIJDERINGSMAATREGEL ONDERZOEKSGERECHTEN- OPDRACHT- OVEREENSTEMMING MET DE WET- OPPORTUNITEIT.

7o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN- OP

CONCLUSIE - STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- VREEMDELINGENCONCLUSIE DIE VERWIJST NAAR EEN CONCLUSIE DIE GENOMEN WERD IN EEN ZAAK VOOR DE
RAAD VAN STATE - MOTIVERING.

8° VREEMDELINGEN -UITGEZETTE DIETER BESCHIKKING VAN DE REGERING IS

GESTELD - WEIGERING OM HET VERBLIJF TE REGULARISEREN- GEDETINEERD TENEINDE HEM
MET DWANG NAAR DE GRENS TE LEIDEN- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS- DAADWERKELIJKE RECHTSMIDDELEN.

go RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 13- VREEMDELINGEN- UITGEZETTE DIETER BESCHIKKING VAN DE REGERING IS GESTELD- WEIGERING OM HET VERBLIJF TE REGULARISEREN- VREEMDELING GEDETINEERD TENEINDE HEM
MET DWANG NAAR DE GRENS TE LEIDEN- DAADWERKELIJKE RECHTSMIDDELEN.

10° VREEMDELINGEN- UITGEZETTE DIETER BESCHIKKING VAN DE REGERING IS GESTELD- RAAD VAN STATE -ARREST DAT DE STAAT VERBIEDT DE GEDWONGEN REPATRIERING UIT TE VOEREN TOTDAT UITSPRAAK IS GEDAAN OVER DE VORDERING TOT SCHORSING VAN
DE REGULATISATIEWEIGERENDE BESLISSING- GEVOLG.

11 o RAAD VAN STATE- VREEMDELINGEN- UITGEZETTE DIETER BESCHIKKING VAN DE
REGERING IS GESTELD -ARREST DAT DE STAAT VERBIEDT DE GEDWONGEN REPATRIERING UIT
TE VOEREN TOTDAT UITSPRAAK IS GEDAAN OVER DE VORDERING TOT SCHORSING VAN DE
REGULARISATIEWEIGERENDE BESLISSING- RECHTERLIJKE GEWIJSDE - GEZAG VAN GEWIJSDE - GRENZEN.

12° VREEMDELINGEN- UITGEZETTE DIETER BESCHIKKING VAN DE REGERING IS

GESTELD- WEIGERING TOT REGULARISATIE VAN HET VERBLIJF- VREEMDELING GEDETINEERD TENEINDE HEM MET DWANG NAAR DE GRENS TE LEIDEN- VERDRAG RECHTEN VAN DE
MENS - ONMENSELIJKE OF VERNEDERENDE BEHANDELING.

13° RECHTEN VAN DE MENS -

VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - ARTIKEL 3 - VREEMDELINGEN- UITGEZETTE DIETER BESCHIKKING VAN DE REGERING IS GESTELD- WEIGERING TOT REGULARISATIE VAN HET VERBLIJF- VREEMDELING GEDETINEERD TENEINDE HEM
MET DWANG NAAR DE GRENS TE LEIDEN- ONMENSELIJKE OF VERNEDERENDE BEHANDELING.
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1 o Art. 23, 4°, Wet Voorlopige Hechtenis is niet van toepassing op de onderzoeks-

gerechten die uitspraak doen over een hager beroep tegen een maatregel van vrijheidsberoving die genomen is met het oog op de verwijdering van een vreemdeling
(1). (Art. 72, vierde lid, Vreemdelingenwet.)
2° Noch art. 62 Vreemdelingenwet, noch de artt. 1 en 3 wet 29 juli 1991 zijn van toe-

passing op de onderzoeksgerechten (2). (Art. 62 Vreemdelingenwet; artt. 1, 2 en 3 en
3 wet 29 juli 1991.)
3° en 4 o Er bestaat geen algemeen beginsel van het recht op tegenspraak dat verschilt van het algemeen beginsel van het recht van verdediging (3) (Algemeen beginsel van het recht van verdediging.)
5° Een onjuiste motivering levert geen miskenning op van het algemeen beginsel van

het recht van verdediging (4). (Algemeen beginsel van het recht van verdediging.)
6° De onderzoeksgerechten moeten nagan of de tegen de vreemdeling genomen maatregelen tot vrijheidsberoving of tot verwijdering van het grondgebied overeenkomstig de wet zijn genomen, zonder uitspraak te mogen doen over de opportuniteit ervan (5). (Art. 72, tweede lid, Vreemdelingenwet.)
7° Aangezien de vreemdeling in zijn appelconclusie een middel aanvoert dat hij voor
de Raad van State in zijn beroepen tot schorsing en nietigverklaring reeds had aangevoerd en waarnaar hij alleen verwijst, hoeft de kamer van inbeschuldigingstelling niet te antwoorden op dat middel, dat niet in de appelconclusie is opgenomen
(6) (Algemeen beginsel van het recht van verdediging.)
8° en go De beroepen tot nietigverklaring, tot gewone schorsing en tot schorsing met ui-

terst dringende noodzakelijkheid die bij de Raad van State kunnen worden ingesteld door de vreemdeling, tegen wie opeenvolgend een koninklijk uitzettingsbesluit en een ministerieel besluit tot terbeschikkingstelling van de regering, een
beslissing waarbij hem het voordeel van de wet van 22 december 1999 is geweigerd en een opsluitingsmaatregel om hem met dwang naar de grens te leiden is genomen, beantwoorden aan de vereisten van art. 13 E. V.R.M. (7) (Art. 13 E.V.R.M.)
10° en 11 o Aangezien het arrest van de Raad van State de tenuitvoerlegging van de

maatregel tot verwijdering van het grondgebied slechts voorlopig belet totdat uitspraak is gedaan over de vordering tot schorsing van de regularisatieweigerende beslissing, miskent de kamer van inbeschuldigingstelling het gezag van gewijsde van
dat arrest niet wanneer ze de wettigheid van het koninklijk uitzettingsbesluit en het
ministerieel besluit tot terbeschikkingstelling van de regering vaststelt (8). (Art. 23
Ger.W.)
(1) Zie Cass., 21 maart 2001, A.R. P.Ol.016.F, nr. 152.
(2) Cass., 26 jan. 2000, A.R. P.99.1900.F, nr. 69.
(3) Zie Cass., 19 jan. 2000, A.R. P.99.0503.F, nr. 45.
(4) Zie Cass., 7 feb. 2001, A.R. P.00.1532.F, nr. 75.
(5) Zie Cass., 23 nov. 1994, A.R. P.94.1294.F, nr. 509; Cass., 14 maart 2001, A.R. P.01.0179.F, nr.
133, en concl. adv.-gen. Spreutels.
(6) Zie Cass., 23 mei 1986, A.R. 4866, nr. 586; zie ook Cass., 2 nov. 1994, A.R. P.94.0758.F, nr.
469.
(7) Zie Cass., 14 maart 2001, A.R. P.Ol.0179.F, nr. 133, en de concl. adv.-gen. Spreutels.
(8) Zie Cass., 8 feb. 1991, A.R. 6930, nr. 307; Cass., 9 jan. 1997, A.R. C.96.0066.F, nr. 20.
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12° en 13° De regelmatige hechtenis van een vreemdeling tegen wie een uitzettingsprocedure wordt gevoerd, levert op zich geen onmenselijke of vernederende behandeling op; dat is evenmin het geval wanneer de hangende uitzettingsprocedure voorlopig riiet ten uitvoer wordt gelegd, in afwachting van een beslissing over de vordering
van die vreemdeling tot schorsing van zijn repatriering. (Artt. 5.l.f, 3, E.V.R.M.)
(G ... )

ARREST

(vertaling)

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

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 juni 2001 gewezen door
de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te Luik;
Overwegende dat uit de stukken waarop bet Hof vermag acht te slaan,
blijkt:
Dat er op 3 april 1997 tegen eiser een koninklijk uitzettingsbesluit is genomen en een ministerieel besluit tot terbeschikkingstelling van de regering, met bet oog op zijn terugleiding naar de grens;
Dat de Raad van State de tegendie administratieve akten ingestelde vordering tot schorsing en beroep tot nietigverklaring bij arrest van 24 maart
1998 en van 28 november 2000 verworpen heeft;
Dat er jegens eiser een maatregel tot vervroegde vrijlating is genomen op
1 april 2001 met bet oog op zijn uitzetting, aangezien het besluit tot terbeschikkingstelling van de regering op die datum in werking is getreden;
Dat de Minister van Binnenlandse Zaken eiser op 28 maart 2001 uitgesloten heeft uit bet voordeel van de wet van 22 december 1999 betreffende
de regularisatie van bet verblijf van bepaalde categorieen van vreemdelingen verblijvend op bet grondgebied van bet Rijk, omdat hij oordeelde dat hij
een gevaar betekende voor de open bare orde of voor de nationale veiligheid;
Dat eiser op 27 april 2001 de Raad van State verzocht heeft die beslissing te schorsen en nietig te verklaren en op 5 juni 2001 een vordering heeft
ingediend om ze met uiterst dringende noodzakelijkheid te schorsen op grond
van artikel 17, § 1, derde lid, van de gecoordineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State;
Dat er ten aanzien van eiser, die als uitgezette vreemdeling binnen de gestelde termijn geen gevolg heeft gegeven aan bet bevel om bet grondgebied te verlaten, op 30 mei 2001 een opsluitingsmaatregel is genomen teneinde met dwang naar de grens te worden geleid met toepassing van artikel
27, derde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot
bet grondgebied, bet verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;
Dat de Raad van State bij arrest van 8 juni 2001"(de Belgische Staat) bevolen heeft de gedwongen repatriering van (eiser) uit te stellen totdat uitspraak is gedaan over de vordering tot schorsing";
Dat eiser, bij verzoekschrift dat hij op 14 juni 2001 heeft neergelegd op de
griffie van de Correctionele Rechtbank te Verviers, beroep heeft ingesteld tegen de beslissing die hem van zijn vrijheid heeft beroofd;
Over bet eerste middel :
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In zoverre het middel het arrest verwijt geen antwoord te hebben gegeven op de conclusie waarin hij kritiek oefende op de motivering van de ministeriele beslissing van 28 maart 2001 :
Overwegende dat artikel 72, vierde lid, van de wet van 15 december 1980
bepaalt dat er, in geval van onderzoek door de onderzoeksgerechten van een
verzoek tot invrijheidstelling van een vreemdeling, gehandeld wordt overeenkomstig de wettelijke bepalingen op de voorlopige hechtenis, behoudens de bij die bepaling voorgeschreven uitzonderingen;
Dat die bepaling noodzakelijkerwijs verwijst naar qe wet betreffende de
voorlopige hechtenis die bij de afkondiging van die bepaling van kracht was,
met name die van 20 april1874, die geen enkele bepaling bevatte betreffende de motivering van de beslissingen van de onderzoeksgerechten;
Dat de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis het voormelde artikel 72 van de wet van 15 december 1980 niet heeft gewijzigd;
Dat, bijgevolg, artikel 23, 4°, van de wet van 20 juli 1990 niet van toepassing is op de onderzoeksgerechten die uitspraak doen over een hoger beroep tegen een vrijheidsberovende maatregel die genomen is met het oog op
de verwijdering van een vreemdeling;
Overwegende, daarenboven, dat noch artikel 62 van de voormelde wet van
15 december 1980 noch de artikelen 1 tot 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen van toepassing zijn op onderzoeksgerechten;
Overwegende, daarenboven, dat er geen algemeen rechtsbeginsel van het
recht "op tegenspraak" bestaat dat verschilt van het algemeen beginsel van
het recht van verdediging;
Overwegende, tenslotte, dat een onjuiste motivering geen miskenning van
dat laatstgenoemde algemene rechtsbeginsel oplevert;
Overwegende dat het middel in zoverre faalt naar recht;
Overwegende, daarenboven, dat het arrest, dat de redenen van de vordering van het openbaar ministerie overneemt, vermeldt dat "er tegen (eiser), tijdens zijn hechtenis, gelet op, met name, de bedreiging die hij voor de
openbare orde vormt, op 3 april 1997 een koninklijk uitzettingsbesluit en een
ministerieel besluit tot terbeschikkingstelling van de regering is genomen op
grond van artikel 25 van de wet van 15 december 1980" en dat "tegen die besluiten beroepen tot schorsing en tot nietigverklaring voor de Raad van State
zijn ingesteld, die ze bij arrest van 24 maart 1999 en 23 november 1999 heeft
verworpen";
Dat, aldus, het arrest antwoordt op de in het middel bedoelde conclusie van
eiser;
Dat het middel, in zoverre het de miskenning van het algemeen beginsel van het recht van verdediging aanvoert, op grond dat de ministeriele beslissing van 28 maart 2001 niet met redenen is omkleed, feitelijke grandslag mist;
In zoverre het middel het arrest verwijt de opportuniteit van de jegens eiser genomen opsluitingsmaatregel niet te hebben beoordeeld :
Overwegende dat de onderzoeksgerechten krachtens artikel 72, tweede lid,
van de wet van 15 december 1980, moeten onderzoeken of de tegen de vreemdeling genomen maatregelen van vrijheidsberoving of tot verwijdering van
het grondgebied in overeenstemming zijn met de wet, zonder uitspraak te
mogen doen over de opportuniteit ervan;
Dat het middel, in zoverre, faalt naar recht;
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In zoverre het middel het arrest verwijt geen antwoord te hebben gegeven op het middel, dat gegrond is op de schending van artikel 8 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentale Vrijheden:
Overwegende dat de appelrechters niet hoefden te antwoorden op dat middel, dat alleen was aangevoerd in de beroepen tot schorsing en nietigverklaring die eiser voor de Raad van State had ingesteld, maar waarnaar hij
in zijn appelconclusie alleen heeft verwezen zonder het opnieuw erin op te
nemen;
Dat het middel, in zoverre, niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel :
Overwegende dat de vreemdeling tegen wie, zoals eiser, opeenvolgend een
koninklijk uitzettingsbesluit en een ministerieel besluit tot terbeschikkingstelling aan de regering zijn genomen op grond van artikel 25 van de wet van
15 december 1980, alsook een beslissing waarbij hij uit het voordeel van de
wet van 22 december 1999 is uitgesloten en een opsluitingsmaatregel is genomen om hem, met toepassing van artikel 27, derde lid, van de wet van 15
december 1980, met dwang naar de grens te leiden, op grond van artikel14
van de op 12 januari 1973 gecoordineerde wetten op de Raad van State over
een jurisdictioneel beroep beschikt waarbij hij de nietigverklaring van al die
akten kan vorderen we gens schending van substantiele of op stra:ffe van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van macht; dat
het voormelde beroep weliswaar geen schorsende werking heeft, maar dat
hij in elk geval, op grond van artikel 17 van de gecoordineerde wetten, een
beroep tot gewone schorsing of tot schorsing met uiterst dringende noodzakelijkheid kan instellen;
Dat die door het interne recht aan de vreemdeling geboden verhaalmiddelen beantwoorden aan de vereisten van artikel 13 van het Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentale Vrijheden;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het derde middel :
Overwegende dat, enerzijds, het arrest beslist dat "noch de inleiding van
de beroepen tot schorsing en tot nietigverklaring van de regularisatieweigerende beslissing, noch het arrest van 8 juni 2001 van de Raad van State
(. .. )de tenuitvoerlegging van het (ministerieel) besluit tot terbeschikkingstelling van de regering schorsen";
Dat het arrest aldus antwoordt op het middel dat eiser grondt op het gezag van gewijsde van dat arrest van de Raad van State;
Overwegende dat, anderzijds, de appelrechters, door de wettigheid vast te
stellen van het koninklijk uitzettingsbesluit en van het ministerieel besluit tot terbeschikkingstelling van eiser aan de regering, het gezag van gewijsde niet miskennen van het voormelde arrest van de Raad van State,
waarin de tenuitvoerlegging van de maatregel tot verwijdering van het grondgebied slechts voorlopig belet wordt totdat uitspraak is gedaan over de vordering tot schorsing;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het vierde middel :
Overwegende dat, enerzijds, het middel, dat niet aangeeft in hoeverre artikel 8 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de
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Fundamentale Vrijheden zou zijn geschonden, niet ontvankelijk is, in zoverre het de schending van die bepaling aanvoert;
Dat, voor het overige, uit het antwoord op het eerste middel blijkt dat de
appelrechters niet hoefden te antwoorden op een middel dat op die scherrding gegrond was;
Dat het middel, in zoverre het dat gebrek aan antwoord op eisers conclusie aanvoert, niet kan worden aangenomen;
Overwegende dat, anderzijds, artikel 5.l.fvan het voormelde verdrag bepaalt dat niemand van zijn vrijheid mag worden beroofd, behalve langs wettelijke weg, in geval van, onder meer, rechtmatige gevangenhouding van personen tegen wie een uitwijzingsprocedure hangende is;
Dat, in dat geval, de opsluiting van een vreemdeling, op zich, geen onmenselijke of vernederende behandeling vormt, en dat evenmin is wanneer, zoals te dezen, de hangende uitwijzingsprocedure voorlopig niet ten uitvoer wordt gelegd in afwachting van een beslissing over de vordering van die
vreemdeling tot schorsing van zijn repatriering;
Dat het middel, in zoverre het betoogt dat de handhaving van eisers hechtenis artikel 3 van het voormelde verdrag schendt, niet kan worden aangenomen;
Dat, voor het overige, het arrest op eisers conclusie antwoordt door te beslissen dat er "te dezen" geen onmenselijke of vernederende behandeling bestaat, aangezien het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens
en de Fundamentale Vrijheden bepaalt dat iemand die zich in eisers situatie bevindt, wettig kan worden opgesloten;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
31 juli 2001- Vakantiekamer- Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter- Verslaggever : de h. Velu - Gedeeltelijk andersluidende conclusie (9) van de h. Werquin, advocaat-generaal.
(9) Ret O.M. concludeerde tot niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep. Art. 71 Vreemdelingenwet bepaalt dat de vreemdeling tegen wie een maatregel van vrijheidsberoving is genomen met toepassing van de daarin opgesomde artt., een beroep tegen die maatregel kan instellen.
Eiser heeft op 14 juni 2001 beroep ingesteld tegen het ministerieel besluit van 28 maart 2001,
dat hem van het voordeel van de wet van 22 december 1999 betre:ffende de regularisatie van het
verblijfvan bepaalde categorieen van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk,
uitsluit en beslist dat hij bij het einde van de rechtsgang materieel uit het Koninkrijk mag worden verwijderd, waarbij hij m.n. aanvoert dat het voormelde besluit niet wettig met redenen was
omkleed m.b.t. de beslissing om hem onverwijld naar de grens terug te leiden en hem te dien einde
op te sluiten. Eiser was sinds 30 mei 2001 evenwel van zijn vrijheid beroofd krachtens een autonome titel van vrijheidsberoving die door de gemachtigde van de Minister van Binnenlandse Zaken was genomen met toepassing van art. 27, derde lid, Vremdelingenwet, waarbij die beslissing, die bij het verstrijken van de termijn van twee maanden was genomen, niet de in art. 25,
vierde lid, Vreemdelingenwet bedoelde verlenging was van het op 1 april 2001 in werking getreden ministerieel besluit van 3 april 1997 tot terbeschikingstelling aan de regering, dat met toepassing van dat artikel genomen was. Aangezien eiser zijn beroep niet gericht heeft tegen de maatregel van vrijheidsberoving die de gemachtigde van de Minister van Binnenlandse Zaken op 30
mei 2001 jegens hem genomen heeft, is het cassatieberoep, dat betrekking heeft op de beslissing van 28 maart 2001 van de Minister van Binnenlandse Zaken, doelloos.
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Nr. 428
V AKANTIEKAMER - 7 augustus 2001

1o CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN- VERBAND MET BESTREDEN BESLISSING- INTERNATIONAAL AANHOUDINGSBEVEL UITVOERBAAR VERKLAARD DOOR DE RAADKAMER- HOGER BEROEP- CASSATIEBEROEP -MID DEL GERICHT TEGEN DE BESLISSING VAN DE RAADKAMER

zo UITVOERBAARVERKLARING- BESCHIKKING TOT UITVOERBAARVERKLARING- ARREST VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- AARD.

3° VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- BESCHIKKING TOT
UITVOERBAARVERKLARING -ARREST VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING -AARD.

4° UITVOERBAARVERKLARING- BEVEL TOT AANHOUDING- INTERNATIONAAL STRAFTRIBUNAAL VOOR RUANDA- RAADKAMER- UITVOERBARE BESLISSING- VOORWAARDE.

5° ONDERZOEKSGERECHTEN- RAADKAMER- BESCHIKKING TOT UITVOERBAAR·
VERKLARING - BEVEL TOT AANHOUDING- INTERNATIONAAL STRAFTRIBUNAAL VOOR
RUANDA- UITVOERBARE BESLISSING- VOORWAARDE.

6° ONDERZOEKSGERECHTEN- WETSBEPALINGEN- RECHTSPLEGINGSREGELS- TOEPASSING DOOR DE RECHTER- OMVANG.

7° RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN- RECHTSPLEGING TOT UITVOERBAARVERKLARING VAN EEN INTERNATIONAAL AANHOUDINGSBEVEL- ONDERZOEKSGERECHTEN.

8° VOORLOPJGE HECHTENJS- ALLERLEI- INTERNATIONAAL STRAFTRIBUNAAL VOOR
RUANDA- BEVEL TOT AANHOUDING- UITVOERBAARVERKLARING- ONDERZOEKSGERECHTEN
- UITVOERBARE BESLISSING- WET VOORLOPIGE HECHTENIS -WET 22 MAART 1996 -TOEPASSING.

go ONDERZOEKSGERECHTEN- RECHTSPLEGING TOT UITVOERBAARVERKLARING VAN
EEN INTERNATIONAAL AANHOUDINGSBEVEL - RECHTSPLEGING.

10° UITVOERBAARVERKLARING- INTERNATIONAAL AANHOUDINGSBEVEL- RECHTSPLEGING.

11° ONDERZOEKSGERECHTEN- RECHTSPLEGING TOT UITVOERBAARVERKLARING VAN
EEN INTERNATIONAAL AANHOUDINGSBEVEL- VORDERING VAN HET OPENBAAR MINISTERIEMEDEDELING VAN DE VORDERING.

1o Het middel, dat gericht is tegen de beroepen beschikking tot uitvoerbaarverklaring

van een door het Internationaal Straftribunaal uitgevaardigd aanhoudingsbevel, is
vreemd aan de bestreden beslissing en derhalve niet ontvankelijk (1).

zo en 3° De beschikking tot uitvoerbaarverklaring van een door het Internationaal Straftribunaal voor Ruanda uitgevaardigd aanhoudingsbevel en het op het hager beroep tegen die beschikking gewezen arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling zijn geen vonnissen of arresten op de strafvordering in de zin van art. 407, tweede
lid, Sv. (2) (Art. 407, tweede lid, Sv.)
(1) Zie Cass., 17 aug. 1992, A.R. 6873, nr. 580.
(2) Zie Cass., 13 nov. 1985, A.R. 4662, nr. 168.
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4° en 5° Uit het onderling verband tussen de verschillende leden van art. 12, § 1, wet

22 maart 1966 betreffende de erkenning van en de samenwerking met het Tribunaal voor voormalig Joegoslavie en het Internationaal Tribunaal voor Ruanda, volgt
dat elke beslissing die het door het Internationaal Tribunaal voor Ruanda uitgevaardigd aanhoudingsbevel uitvoerbaar verklaard, uitvoerbaar is. (Art. 12, § 1, wet
22 maart 1996.)
6° De beslissing van de raadkamer waarbij een aanhoudingsbevel van het Interna-

tionaal Straftribunaal voor Ruanda uitvoerbaar wordt verklaard, maakt geen voorwerp uit van een debat op tegenspraak en wordt evenmin ter zitting uitgesproken (3)
(Art. 12, § 1, vierd lid, wet 22 maart 1996.)
7o Het in het statuut van het Internationaal Tribunaal voor Ruanda bedoelde recht van
verdediging van de verdachte, die van volkenmoord en medeplichtigheid aan volkenmoord wordt verschuldigd, wordt niet miskend, aangezien hij voor de kamer van
inbeschuldigingstelling is verschenen omdat hij hager beroep heeft ingesteld tegen de
beschikking van de raadkamer, waarbij een door het Internationaal Straftribunaal
voor Ruanda uitgevaardigd internationaal aanhoudingsbevel uitvoerbaar is ver·
klaard, en hij daarbij m.n. de vorderingen van het O.M. heeft kunnen tegenspreken ofte dien einde een verdaging heeft kunnen vorderen (4).
8° De Wet Voorlopige Hechtenis sluit niet uit dat de wetgever kan voorzien in andere

rechtsplegingen betreffende een voorlopige hechtenis die voorafgaat aan de inleiding van een rechtspleging over de grand van de zaak; die wet heeft niets uitstaande met de rechtspleging, bedoeld in art. 12, § 1, van de wet van 22 maart 1996
betreffende de erkenning van en de samenwerking met het Tribunaal voor voormalig Joegoslavie en het Internationaal Tribunaal voor Ruanda. (Art. 12, § 1, wet 22
maart 1996.)
go en 10° Geen enkele bepaling schrijft voor dat de beslissing van de onderzoeksgerechten waarbij een door het Internationaal Straftribunaal voor Ruanda uitgevaardigd aanhoudingsbevel uitvoerbaar wordt verklaard, het voorwerp moet uitmaken van een debat op tegenspraak.
11 o In het kader van een rechtspleging tot uitvoerbaarverklaring van een internatio-

naal aanhoudingsbevel, kan het O.M. tussenkomen op grand van zijn algemene
vorderingsbevoegdheid; geen enkele bepaling verplicht hem ertoe zijn vorderingen mede
te delen aan de persoon op wie die vordering betrekking heeft of verbiedt het
onderzoeksgerecht de redenen ervan over te nemen.
(N ... )

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.Ol.1081.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 16 juli 2001 gewezen door
de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te L.;
Over het eerste middel :
Overwegende dat het middel, in zoverre het gericht is tegen de beroepen beschikking, vreemd is aan de bestreden beslissing en bijgevolg niet ontvankelijk is;
(3) Zie Cass., 15 maart 1995, A.R. P.95.0293.F, nr. 151.
(4) Zie Cass., 23 juni 1999, A.R. P.99.0663.F, nr. 392.
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Overwegende, voor het overige, dat het arrest, met bevestiging van de beroepen beschikking, vermeldt dat ''het verzoek tot wederzijdse rechtshulp berust op het internationaal aanhoudingsbevel dat op 5 juli 2001 te Arusha tegen eiser is uitgevaardigd door rechter D. van het Internationaal Tribunaal
voor Ruanda onder de verwijzing Case nr. ICTR-2001-71-I (. .. ); dat (het voormelde bevel), enerzijds, de aanhouding van de voormelde inverdenkinggestelde, zijn opsluiting en zijn overbrenging naar het Internationaal Tribunaal voor Ruanda beveelt, alsook, anderzijds, de opsporing en het onder
sekwester stellen van elk materieel bewijs van de hem verweten misdrijven";
Overwegende dat de kamer van inbeschuldigingstelling, door de beroepen beschikking te bevestigen, luidens welke de raadkamer "het voormelde verzoek tot wederzijdse rechtshulp uitvoerbaar verklaart in Belgie", in zoverre het inzonderheid betrekking heeft op "het internationaal
aanhoudingsbevel", het door het Internationaal Tribunaal uitgevaardigde bevel uitvoerbaar verklaart;
Dat het middel, in zoverre, uit een onjuiste lezing van het arrest voortvloeit en derhalve feitelijke grondslag mist;
Over het derde middel :
Overwegende dat de beschikking tot uitvoerbaarverklaring van een door
het Internationaal Tribunaal voor Ruanda uitgevaardigd aanhoudingsbevel, evenals het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat in hoger beroep op die beslissing is gewezen, geen vonnissen of arresten over de
strafvordering zijn in de zin van artikel 407, tweede lid, van het Wetboek van
Strafvordering;
Dat het middel, in zoverre het de schending van die bepaling aanvoert, faalt
naar recht;
Overwegende, voor het overige, dat uit de samenlezing van de verschillende leden van artikel12, § 1, van de wet van 22 maart 1996 betreffende
de erkenning van en de samenwerking met het Tribunaal voor voormalig Joegoslavie en het Internationaal Tribunaal voor Ruanda, volgt dat elke beslissing die het door het Internationaal Tribunaal voor Ruanda uitgevaardigde aanhoudingsbevel uitvoerbaar verklaart, uitvoerbaar is;
Dat, in zoverre, het middel dat erop neerkomt te betogen dat eiser willekeurig is opgesloten bij gebrek aan een met bijzondere redenen omklede
voorlopige tenuitvoerlegging, eveneens faalt naar recht;
Over het vijfde middel :
Overwegende dat het middel erop neerkomt het arrest te verwijten de nietigheid van de beroepen beschikking over te nemen, doordat de raadkamer de zaak heeft onderzocht en zijn beschikking heeft gewezen op een dag
waarop, volgens de gerechtelijke vakantieregeling van 2001, die raadkamer geen zitting hield;
Overwegende dat, enerzijds, de wet niet bepaalt dat van de debatten voor
de onderzoeksgerechten een proces-verbaal moet worden opgemaakt, zodat het Hof de regelmatigheid van de rechtspleging nagaat op grond van de
vermelding van de stukken; dat de voorzitter van de rechtbank van eerste
aanleg te V., bij beschikking van 10 juli 2001, een buitengewone terechtzitting van de raadkamer bevolen heeft op woensdag 11 juli 2001;
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Overwegende dat, anderzijds, de beslissing van de raadkamer waarbij een
aanhoudingsbevel van het Internationaal Tribunaal voor Ruanda uitvoerbaar wordt verklaard, noch het voorwerp van een debat op tegenspraak uitmaakt noch ter terechtzitting wordt uitgesproken;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het zevende middel :
Overwegende dat de rechterlijke beslissingen in strafzaken geen melding hoeven te maken van de wettelijke bepalingen die aileen betrekking hebben op de door de rechter toegepaste regels inzake rechtspleging of rechtspraak, met uitzondering van die welke bepaald worden in de wet van 15 juni
1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken;
Overwegende dat het middel, in zoverre het het arrest verwijt naar de wet
van 15 maart 187 4 te verwijzen, tegen een overtollige reden van het arrest opkomt en bijgevolg niet ontvankelijk is;
Dat het middel, in zoverre het het arrest verwijt de voormelde wet van 22
maart 1996 niet te vermelden, faalt naar recht;
Over het achtste middel :
Overwegende dat het middel, in zoverre het de schending van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentale Vrijheden aanvoert, niet ontvankelijk is wegens onduidelijkheid;
Overwegende, voor het overige, dat geen enkele bepaling voorschrijft dat
de beslissing van de onderzoeksgerechten waarbij een aanhoudingsbevel van
het Internationaal Tribunaal voor Ruanda uitvoerbaar wordt verklaard, op
tegenspraak moet worden gewezen; dat de tussenkomst van het openbaar ministerie mogelijk is ten gevolge van zijn algemene vorderingsbevoegdheid, zodat geen enkele bepaling het openbaar ministerie verplicht zijn vordering
me de te del en aan de gene op wie ze betrekking he eft of het onderzoeksgerecht verbiedt de redenen ervan aan te nemen; dat eiser niet kan klagen dat zijn recht van verdediging is miskend, aangezien hij voor de kamer van inbeschuldigingstelling is verschenen en er de voormelde vordering
van het openbaar ministerie met name heeft kunnen weerleggen of, met het
oog daarop, de verdaging van de zaak heeft kunnen vorderen;
Dat het middel, in zoverre, niet kan worden aangenomen;
Over het negende middel :
Overwegende dat de wet van 20 juli 1990 niet uitsluit dat de wetgever andere rechtsplegingen kan inrichten die verband houden met "een hechtenis die het indienen van een rechtspleging over de grond van de zaak voorafgaat"; dat die wet vreemd is aan de rechtspleging bepaald in artikel12, §
1, van de voormelde wet van 22 maart 1996, zodat het middel, in zoverre het
de schending van de wet betreffende de voorlopige hechtenis aanvoert, faalt
naar recht;
Overwegende dat, voor het overige, het middel, volgens hetwelk het "onbillijk is dat eiser (... ) maandenlang van zijn vrijheid wordt beroofd terwijl
een rechtsonderhorige, in het kader van een klassieke voorlopige hechtenis, elke maand een beroep kan doen op een (... ) rechtscollege, te dezen de
raadkamer, om de vrijheidsberovende beslissing te doen onderzoeken, bevestigen ofvernietigen", in werkelijkheid kritiek uitoefent op die wet van 22
maart 1996;
Dat het middel, dat vreemd is aan de bestreden beslissing, 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;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
7 augustus 2001 - Vakantiekamer- Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitterVerslaggever : de h. Close - Gelijkluidende conclusie van de h. De Raeve, advocaatgeneraal - Advocaten: mrs. M. Pirard en T. Garot, Verviers.
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VOORLOPIGE HECHTENIS- BEVEL TOT AANHOUDING- NIET DADELIJK VERLEENDEERSTE ONDERVRAGING- ONDERZOEKSRECHTER- ONDERZOEKSMAATREGELEN- VERDACHTE DIETER BESCHIKKING BLIJFT VAN DE MAGISTRAAT- BEGRIP- DRAAGWIJDTE.

De verdachte jegens wie, na zijn eerste ondervraging door de onderzoeksrechter, niet dadelijk een aanhoudingsbevel uitgevaardigd wordt en die ter beschikking van die magistraat blijft tijdens de tenuitvoerlegging van de onderzoeksmaatregelen die hij bevolen heeft om een gegeven van de ondervraging te controleren, is niet in vrijheid
gelaten in de zin van art. 28 Wet Voorlopige Hechtenis. (Art. 16, § 3, en 28 Wet Voorlopige Hechtenis.)
(D ... )

ARREST (vertaling)

(A.R. P.01.1124.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 23 juli 2001 gewezen door
de kamer van inbeschuldigingstelling te Brussel;
Over het eerste middel :
Overwegende dat artikel 16, § 3, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, bepaalt dat het aanhoudingsbevel dadelijk na
de eerste ondervraging van de verdachte door de onderzoeksrechter wordt
verleend, tenzij de rechter onderzoeksmaatregelen treft om een gegeven van
de ondervraging te controleren, terwijl de verdachte te zijner beschikking blijft;
Overwegende dat het middel op de bewering berust dat eiser na zijn eerste ondervraging door de onderzoeksrechter in vrijheid is gelaten, zodat slechts
onder de bij artikel 28 van de wet van 20 juli 1990 gestelde voorwaarden een
aanhoudingsbevel tegen hem kon worden uitgevaardigd;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat :
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1. na van zeventien uur zeventien tot z~yentien uur eenenveertig te zijn
ondervraagd door de onderzoeksrechter, di'e hem vanaf.dat ogenblik -yan huisdiefstal heeft beschuldigd, eiser ter beschikking van die magistraat is gebleven;
2. die magistraat eiser van zeventien uur drieenvijftig tot zeventien uur
zevenenvijftig opnieuw heeft ondervraagd, waarbij hij bepaalde van de hem
verweten feiten heeft erkend;
3. eiser ter beschikking is gebleven van de onderzoeksrechter, die hem heeft
medegedeeld dat hij opnieuw zou worden verhoord door de federale politie;
4. na dat verhoor door de federale politie een aanhoudingsbevel tegen eiser is uitgevaardigd;
Overwegende dat de inverdenkinggestelde jegens wie, na zijn eerste ondervraging door de onderzoeksrechter, niet dadelijk een aanhoudingsbevel
uitgevaardigd wordt, niet in vrijheid wordt gelaten in de zin van artikel 28
van de wet van 20 juli 1990, als hij tijdens de tenuitvoerlegging van de door
die magistraat bevolen onderzoeksmaatregelen te zijner beschikking blijft;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
7 juli 2001 - Vakantiekamer- Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter- Verslaggever : de h. Storck- Gelijkluidende conclusie van de mevr. De Raeve, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. P. Chome, Brussel.
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VAKANTIEKAMER - 7 augustus 2001
1 o HOF VAN ASSISEN- SAMENSTELLING VAN DE

JURY E.N VAN HET HOF- JURY- BERAADSLAGING- GEZWORENEN- EEDBELOFTE- GEHEIMHOUDING- VERZOEK TOT VERVANGING VAN HOOFDMAN- GEVOLG.

2° HOF VAN ASSISEN- SAMENSTELLING VAN DE

JURY EN VAN HET HOF- JURY- BERAADSLAGING- GEZWORENEN- EEDBELOFTE- GEHEIMHOUDING- ONPARTIJDIGHEIDHOOFDMAN- VERVANGING WEGENS EMOTIONELE TOESTAND- GEVOLG.

1 o Tijdens de beraadslaging van de rechtsprekende jury, kunnen de gezworenen een

schriftelijk verzoek richten tot de voorziter nopens de mogelijkheid tot vervanging van
de hoofdman van de jury (1). (Artt. 312 en 353 Wetboek van Strafvordering, 6
E.V.R.M., Algemeen rechtsbeginsel betreffende de onpartijdigheid van de rechter, Algemeen rechtsbeginsel van recht van verdediging.)
2° De loutere omstandigheid dat het verzoek tot vervanging als hoofdman van de
rechtsprekende jury is ingegeven door de emotionele toestand van de betrokkene, wijst
nog niet op enige vooringenomenheid of partijdigheid die haar ongeschikt maakt om
(1) Zie Cass., 22 juni 1838, Pas, 1838, I, 118; 14 dec. 1846, (impliciet.) Pas., 1848, I, 420.

---- ----r--====
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verder als gezworene aan de beraadslaging deel te nemen. (Artt. 312 en 353 Wethoek van Strafvordering; art. 6 E.VR.M., Algemeen rechtsbeginsel betreffende de
onpartijdigheid van de rechter; Algemeen rechtsbeginsel van recht van verdediging.)
.
(S ... T. V .. E.A.)
ARREST

(A.R. P.Ol.0816.N)

HET HOF;- Gelet op de bestreden arresten nrs. 7 en 8, op 27 april 2001
gewezen door het Hof van Assisen van de provincie Antwerpen;
I. in zoverre de voorziening gericht is tegen het arrest nr. 8 van 27 april
2001:
Over het middel, gesteld als volgt :
Schending van de artikelen 312, 353 van het Wetboek van Strafvordering en 6 van
het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentale Vrijheden, gesloten en ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955, en van de algemene rechtsbeginselen betreffende de
onpartijdigheid van de rechter en het recht van verdediging,
doordat, het hof van assisen nadat de jury, waarvan mevrouw F. deel uitmaakte, op
26 april 2001 bevestigend had geantwoord op de vragen of eiser schuldig was aan de
op 15 oktober 1999 te Schelle gepleegde misdrijven van moord en paging tot doodslag en na beraadslaging over de straf met dezelfde jury, eiser in zijn arresten van 27
april 2001 veroordeelt wegens deze misdrijven tot levenslange opsluiting en, uitspraak doende over de vorderingen van de burgerlijke partijen, eiser veroordeelt tot
het betalen van schadevergoedingen aan die burgerlijke partijen; die veroordelingen zijn gevolgd op debatten in de loop waarvan, volgens het proces-verbaal van de
terechtzittingen (a) mevrouw F. op 23 april2001 als eerste uitgelootjurylid oorspronkelijk hoofdman van de jury was, (b) tijdens de beraadslaging van de rechtsprekende jury op 26 april 2001 een brief onder de deur naar buiten is geschoven, waarin
het zevende jurylid, de heer D. schrijft : 'Er wordt de vraag gesteld dat voorzitter mag
vervangen worden omdat zij dit emotioneel niet aan kan. De vervanger is dan D. Hij
zal dan ook de akte ondertekenen' en (c) de plaats van de hoofdman van de rechtsprekende jury nadien werd bezet door de heer D. en mevrouw F. de plaats van de heer
D. heeft ingenomen en aldus verder in de jury zitting heeft gehad,
terwijl overeenkomstig artikel312 van het Wetboek van strafvordering, de gezworenen de eed dienen af te leggen dat zij geen afbreuk zullen doen aan de belangen van
de beschuldigde of aan de belangen van de maatschappij, die hem beschuldigt; zij met
niemand in verbinding zullen komen voordat hun verklaring is afgelegd; zij geen gehoor zullen geven aan haat of kwaadwilligheid, aan vrees of genegenheid; zij zullen
beslissen op grond van de aangevoerde bezwaren en de middelen van verdediging naar
hun geweten en hun innige overtuiging, met onpartijdigheid en vastberadenheid zoals het een vrij en rechtschapen mens betaamt; artikel 353 van het Wetboek van Strafvordering bepaalt dat, wanneer het onderzoek en de debatten eenmaal begonnen zijn,
zij moeten voortgezet worden zonder onderbreking en zonder enigerlei verbinding met
de buitenwereld tot na de verklaring van de jury; krachtens deze artikelen, gelezen
in samenhang met artikel 6 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentale Vrijheden en de algemene rechtsbeginselen van
de onpartijdigheid van de rechter en het recht van verdediging, de eedbelofte van de
gezworenen en de geheimhouding van hun beraad zijn miskend zodra de gezworenen reeds voor de verklaring van de jury nopens de schuldvraag doen blijken in een
toestand te verkeren, waaruit kan worden afgeleid dat zij op eenzijdige wijze slechts
een deel van de voorschriften van hun eedbelofte bij hun beslissing zullen in acht nemen en zij zich reeds een oordeel over de zaak hebben gevormd; uit de omstandig-
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heid dat mevrouw F. verder deel is blijven uitmaken van de jury ondanks de brief die
tijdens de beraadslaging van de rechtsprekende jury over de schuld onder de deur van
de beraadslagingskamer naar buiten werd geschoven met de vermelding dat zij haar
taak als hoofdman van de jury emotioneel niet aan kon, blijkt dat zij reeds voor de verklaring van de jury over de schuldvraag een overtuiging had omtrent de schuld van
eiser en de hem op te leggen straf en dit in strijd met haar eedbelofte die haar voorschreef geen afbreuk te doen aan de belangen van de beschuldigde, geen gehoor te geven aan haat ofkwaadwilligheid, te zullen beslissen op grond van de aangevoerde middelen van verdediging zoals het een vrij en rechtschapen mens betaamt; uit dezelfde
omstandigheid tevens een gewettigde vrees blijkt omtrent haar geschiktheid om de zaak
op onpartijdige wijze te berechten; de regel dat niet de schijn mag worden verwekt dat
de rechter mogelijk niet de onpartijdigheid aan de dag zalleggen waarop de beschuldigde recht heeft, ook geldt voor de gezworenen die in de rechtspleging voor het hof
van assisen de hoedanigheid van rechter bezitten; de hyper-emotionele toestand, waarin
mevrouw F. als jurylid zitting is blijven nemen, doet blijken van een overtuiging omtrent de schuld van eiser en een vooringenomenheid betreffende de straf die onverenigbaar zijn met haar eed van gezworene en met het vermoeden van onschuld dat
elke beschuldigde geniet tot zijn schuld wettig bewezen is; haar toestand minstens kan
doen vrezen dat het recht van de beschuldigde op een eerlijk proces en zijn recht van
verdediging is miskend (schending van de artikelen 312, 353 van het Wetboek van Strafvordering en 6 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens
en de Fundamentale Vrijheden, gesloten en ondertekend te Rome op 4 november 1950
en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955, en van de algemene rechtsbeginselen betreffende de onpartijdigheid van de rechter en het recht van verdediging):

Overwegende dat artikel 353 van het Wetboek van Strafvordering bepaalt dat wanneer het onderzoek en de debatten eenmaal begonnen zijn, zij
moeten worden voortgezet zonder onderbreking, en zonder enigerlei verbinding met de buitenwereld, tot na de verklaring van de jury; dat artikel
312 van hetzelfde wetboek aan de gezworenen het verbod oplegt om met iemand in verbinding te treden voordat zij hun verklaring hebben afgelegd;
Dat deze bepalingen, noch artikel 6 E.V.R.M. en de in het middel aangevoerde algemene rechtsbeginselen, er aan in de weg staan dat tijdens hun
beraad, de gezworenen een schriftelijk verzoek richten tot de voorzitter nopens de mogelijkheid tot vervanging van de hoofdman van de jury;
Overwegende dat de loutere omstandigheid dat het verzoek tot vervanging als hoofdman is ingegeven door de emotionele toestand van de betrokkene, nog niet wijst op enige vooringenomenheid ofpartijdigheid die haar ongeschikt maakt om verder als gezworene aan de beraadslaging deel te nemen;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
II. In zoverre de voorziening gericht is tegen het arrest nr. 7 van 27 april
2001:
Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
7 augustus 2001 - Vakantiekamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter Verslaggeuer : de h. Dirix - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaatgeneraal-Advocaat: mr. A. De Nauw, Brussel.
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VAKANTIEKAMER

-14 augustus 2001

1° UITLEVERING- AANHOUDINGSBEVEL illTGEVAARDIGD DOOR EEN BillTENLANDSE OVERREID - illTVOERBAARVERKLARING- GEVOLG- VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING.

2° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP
- STRAFVORDERING- GEMIS AAN BELANG OF BESTAANSREDEN- GEMIS AAN BELANG.

3° CASSATIE- VORDERINGEN TOT VERNIETIGING. CASSATIEBEROEP IN HET BELANG VAN DE
WET- STRAFZAKEN- CASSATIEBEROEP VAN DE PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN CASSATIE- CASSATIE BEPERKT TOT HET BELANG VAN DE WET EN ZONDER VERWIJZING.

1o Zodra het door de buitenlandse rechterlijke overheid uitgevaardigde aanhoudings-

bevel uitvoerbaar is verklaard met toepassing van art. 3 Uitleveringswet, bevindt de
betrokken vreemdeling zich ter beschikking van de uitvoerende macht onder een nieuwe
titel van vrijheidsberoving, die een einde maakt aan het bevel tot voorlopige aanhouding dat met toepassing van art. 5 Uitleveringswet is uitgevaardigd met het oog
op zijn uitlevering; het staat bijgevolg niet meer aan de rechterlijke macht om die
vreemdeling voorlopig in vrijheid te stellen (1). (Artt. 3 en 5 Uitleveringswet.)
2° Het cassatieberoep van het O.M. is niet ontvankelijk bij gebrek aan belang, wanneer het gericht is tegen een beslissing die de stopzetting van de voorlopige aanhouding van de vreemdeling beveelt met het oog op zijn uitlevering, maar geen invloed heeft op de tenuitvoerlegging van het internationaal aanhoudingsbevel, dat de
nieuwe titel van zijn vrijheidsberoving vormt (2).
3° Vernietiging op het cassatieberoep dat de procureur-generaal bij het Hofvan Cassatie, met toepassing van art. 442 Sv., instelt tegen een beslissing in strafzaken, wordt
uitsluitend uitgesproken in het belang van de wet en zonder verwijzing (3). (Art. 442
Sv.)

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BERGEN T. M... ;
PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN CASSATIE INZAKE M ... )
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.01.1159.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 30 juli 2001 gewezen door
het Hof van Beroep te Bergen, kamer van inbeschuldigingstelling;
I. Op de voorziening van de procureur-generaal bij het Hofvan Beroep te
Bergen:
Overwegende dat, enerzijds, verweerder, met toepassing van artikel 5 van
de Uitleveringswet van 15 maart 1874, op 30 juni 2001 door de onderzoeksrechter te Charleroi voorlopig is aangehouden met het oog op zijn uitlevering, dat de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Charleroi,
op verweerders verzoek tot invrijheidstelling, op 20 juli 2001 beslist heeft "dat
er geen grond bestaat tot handhaving van (zijn) voorlopige aanhouding''; dat
(1) Cass., 1 juni 1994, A.R. P.94.0600.F, nr. 279.
(2) Zie Cass., 15 mei 1985, A.R. 4417, nr. 446, zie noot E.L.
(3) Cass., 22 maart 1994, A.R. P.93.0428.N, nr. 138.
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het arrest, op het hoger beroep van het openbaar ministerie, die beslissing
in al zijn beschikkingen bevestigt;
Overwegende dat, anderzijds, de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Charleroi, bij beschikking van 24 juli 2001 en met toepassing van artikel 3 van de Uitleveringswet, het aanhoudingsbevel uitvoerbaar heeft verklaard dat de City of London Magistrates Court (GrootBrittannie) op 31 mei 2001 tegen verweerder had uitgevaardigd;
Dat die nieuwe titel van vrijheidsberoving het voorlopige, door de onderzoeksrechter te Charleroi uitgevaardigde aanhoudingsbevel heeft vervangen en de betrokkene ter beschikking heeft gesteld van de uitvoerende macht,
die thans de enige bevoegde autoriteit is om, na het advies van de kamer van
inbeschuldigingstelling te hebben ingewonnen, te beslissen of hij al dan niet
moet worden uitgeleverd aan het gerecht van het land dat hem opeist;
Overwegende dat de voorziening, die gericht is tegen een beslissing die de
stopzetting van verweerders voorlopige aanhouding beveelt maar geen invloed heeft op de tenuitvoerlegging van het internationaal aanhoudingsbevel, dat de huidige titel van zijn vrijheidsberoving vormt, niet ontvankelijk is bij gemis aan belang;
II. Op de voorziening die de procureur-generaal bij het Hofvan Cassatie
heeft ingesteld overeenkomstig artikel 442 van het Wetboek van Strafvordering:
Gelet op de vordering, waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan
dit arrest is gehecht;
Over het middel : schending van de artikelen 3 en 5 van de Uitleveringswet van 15
maart 1874:

Overwegende dat de Belgische gerechten niet bevoegd zijn om de invrijheidstelling te bevelen van een vreemdeling die gedetineerd wordt ingevolge een buitenlands aanhoudingsbevel, dat door de raadkamer op grand
van artikel 3 van de Uitleveringswet naar behoren uitvoerbaar is verklaard;
Dat de kamer van inbeschuldigingstelling, door de voorlopige invrijheidstelling van M. te bevelen, haar bevoegdheden heeft overschreden;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, op de voorziening van de procureur-generaal bij het Hof
van Beroep te Bergen: zonder dat er grond bestaat tot onderzoek van het in
eisers verzoekschrift aangevoerde middel, dat vreemd is aan de ontvankelijkheid van de voorziening, verwerpt de voorziening; laat de kosten ten laste
van de Staat; op de voorziening van de procureur-generaal bij het Hof van
Cassatie: vernietigt het bestreden arrest, maar uitsluitend in het belang van
de wet; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing; zegt dater geen grond bestaat tot verwijzing.
14 augustus 2001- Vakantiekamer- Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter
- Verslaggeuer : de h. Storck - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaatgeneraal.
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VAKANTIEKAMER- 14 augustus 2001

1° BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ- INTERNERING- INVRIJHEIDSTELLING- VERZOEK- AFWIJZING- HERNIEUWING VAN AANVRAAG- VOORWAARDEN.

2° BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ- COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE
MAATSCHAPPIJ- BEVOEGDHEID- VERZOEK TOT INVRIJHEIDSTELLING- HERNIEUWING- CRITERIA.

1 o De gei'nterneerde of zijn advocaat kan een door de Commissie tot Bescherming van

de Maatschappij afgewezen verzoek tot invrijheidstelling onvoorwaardelijk hernieuwen na het verstrijken van een termijn van zes maanden met ingang van de definitieve afwijzing. (Art. 18 Wet Bescherming Maatschappij.)

2° De Commissie tot Bescherming van de Maatschappij waarvan de beslissing tot afwijzing van een verzoek tot invrijheidstelling van de gei'nterneerde wordt bevestigd door de Hoge Commissie, kan het indienen van een nieuw verzoek niet afhankelijk stellen van bijkomende voorwaarden die de wet niet stelt. (Art. 18, eerste lid,
Wet tot Bescherming Maatschappij.)
(V .. )

ARREST

(A.R. P.Ol.0998.N)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 14 juni 2001 gewezen
door de Hoge Commissie tot Bescherming van de Maatschappij;
Gelet op de memorie die aan dit arrest is gehecht en daarvan deel uitmaakt;
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing die het verzoek tot invrijheidstelling verwerpt :
Overwegende dat de substantii:ile of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de
wet is gewezen;
B. in zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing die, met bevestiging van de beroepen beslissing, de hernieuwing van de aanvraag onderwerpt aan bijkomende voorwaarden :
Over het ambtshalve opgeworpen middel afgeleid uit de schending van artikel 18,
eerste lid, van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare gedragingen:

Overwegende dat uit artikel18, eerste lid, van die wet volgt dat de gei:nterneerde of zijn advocaat een afgewezen verzoek tot invrijheidstelling onvoorwaardelijk kan hernieuwen na het verstrijken van een termijn van zes
maanden met ingang van de definitieve afwijzing;
Dat de Commissie, waarvan de beslissing hieromtrent wordt bevestigd door
de Hoge Commissie, het indienen van een nieuw verzoek afhankelijk stelt
van bijkomende voorwaarden die de wet niet stelt, mitsdien het genoemde
artikel schendt;
Overwegende dat de overige grieven niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;
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Om die redenen, vernietigt de bestreden beslissing in zoverre aan de uitoefening van het recht een verzoek tot invrijheidstelling in te dienen de bijkomende voorwaarde wordt gesteld dat eiser een attest kan voorleggen dat
hij kan worden opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis dat aan bepaalde voorwaarden voldoet; verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; zegt dat er geen aanleiding is tot verwijzing.
14 augustus 2001- Vakantiekamer- Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter
- Verslaggever : de h. Dirix- Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. L. De Groote, Turnhout.

Nr. 433
V AKANTIEKAMER - 21 augustus 2001

1o STRAFVORDERING- GERECHTELIJKE POLITIE- OPSPORING VAN MISDADEN EN WANBEDRIJVEN - PROACTIEVE RECHERCHE SCHIL.

ZOGENAAMD REACTIEVE RECHERCHE - VER-

2° PO LITlE- GERECHTELIJKE POLITIE- OPSPORING VAN MISDADEN EN WANBEDRIJVENPROACTIEVE RECHERCHE- ZOGENAAMD REACTIEVE RECHERCHE - VERSCHIL.

3° STRAFVORDERING- GERECHTELIJKE POLITIE- OPSPORING VAN MISDADEN EN WANBEDRIJVEN - PROCUREUR DES KONINGS - VOORAFGAAND EN ONMIDDELLIJK BERICHTDRAAGWIJDTE.

4 o OPENBAAR MINISTERIE- STRAFZAKEN- GERECHTELIJKE POLITIE- OPSPORING VAN
MISDADEN EN WANBEDRIJVEN- PROCUREUR DES KONINGS - VOORAFGAAND EN ONMIDDELLIJK BERICHT - DRAAGWIJDTE.

5° PO LITlE- GERECHTELIJKE POLITIE- OPSPORING VAN MISDADEN EN WANBEDRIJVENPROCUREUR DES KONINGS- VOORAFGAAND EN ONMIDDELLIJK BERICHT- DRAAGWIJDTE.

1 o en 2° De proactieve recherche verschilt van de zogenaamd reactieve recherche, inzoverre zij betrekking heeft op nog niet gepleegde misdrijven of op reeds gepleegde maar
nog ongekende misdrijven, terwijl de zogenaamd reactieve recherche erin bestaat reeds
gepleegde misdrijven op te sporen, de daders van de reeds gepleegde misdrijven te identificeren en zowel de bewijzen op te sporen als de gegevens te verzamelen die voor de
uitoefening van de strafvordering dienstig zijn. (Art. 28bis Sv.)

3°, 4° en 5° Geen enkele wetsbepaling verhindert dat de officieren en agenten van de
gerechtelijke politie, die kennis krijgen van een tot hun opsporingsbevoegdheid behorende misdaad of wanbedrijf, hun opsporingen aanvatten en doorvoeren zonder
de procureur des Konings hiervan voorafgaandelijk en onmiddellijk bericht te geven; de in art. 28ter Sv. bedoelde verplichting om de procureur des Konings op de
hoogte te brengen is noch substantieel noch op straffe van nietigheid voorgeschreven (1). (Artt. 8, 28bis, § 1, en 28ter Sv.)
(1) Raadpl. Cass., 6 juli 1999, A.R. P.99.0833.N, nr. 412.
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ARREST (vertaling)

(A.R. P.01.1203.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 3 augustus 2001 gewezen door de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te
Brussel;
Over het eerste middel :
Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiser is gei:dentificeerd ten gevolge van politieonderzoeken en -vaststellingen voortvloeiende "uit de bewaking van bars in de Aarschotstraat waarin jonge vrouwen zich gewoonlijk aan prostitutie overgeven";
Overwegende dat het middel, in zoverre het die feitelijke beoordeling door
de appelrechters bekritiseert of in zoverre het onderzoek ervan een onderzoek van feiten zou vereisen, waarvoor het Hof niet bevoegd is, niet ontvankelijk is;
Overwegende, voor het overige, dat luidens artikel 28bis, § 2, van het Wethoek van Strafvordering, onder proactieve recherche, die aileen kan worden ingesteld na voorafgaande schriftelijke toestemming van de procureur
des Konings, van de arbeidsauditeur, of van de nationale magistraat, het opsporen, het verzamelen, registreren en verwerken van gegevens en inlichtingen wordt verstaan met het doel te komen tot het vervolgen van daders
van misdrijven, op grond van een redelijk vermoeden van te plegen of reeds
gepleegde maar nog niet aan het licht gebrachte strafbare feiten, en die zijn
of zouden worden gepleegd in het kader van een criminele organisatie, zoals gedefinieerd door de wet, of misdaden of wanbedrijven als bedoeld in artikel 90ter, §§ 2, 3 en 4, van dat Wetboek;
Dat, aldus, de proactieve recherche van de zogenoemd reactieve recherche verschilt, in zoverre zij betrekking heeft op nog niet gepleegde misdrijven of op reeds gepleegde maar nog onbekende misdrijven, terwijl de zogenoemd reactieve recherche erin bestaat reeds gepleegde misdrijven op te
sporen, de daders van de reeds gepleegde misdrijven te identificeren en zowel de bewijzen als de gegevens te verzamelen die voor de uitoefening van
de strafvordering dienstig zijn;
Overwegende dat de appelrechters, op grond van de feitelijke omstandigheden die zij vaststellen, beslissen dat de onderzoekers, "na ervan overtuigd te zijn geraakt dat de prostituee B. onder invloed stond van een of meer
pooiers", "een onderzoek hebben ingesteld om die pooiers te identificeren, en
dat dit tot (eisers) aanhouding heeft geleid"; dat zij hun beslissing dat het
onderzoek niets uitstaande heeft met proactieve recherche naar recht verantwoorden;
Dat het middel, in zoverre, niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel :
Overwegende dat het middel, dat de miskenning aanvoert van de bewijskracht van stukken die het niet nader omschrijft, niet ontvankelijk is;
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Over het derde middel :
Overwegende dat noch artikel28bis, § 1, van het Wetboek van Strafvordering, noch enige andere wetsbepaling verhindert dat de officieren en agenten van de gerechtelijke politie, die kennis krijgen van een tot hun opsporingsbevoegdheid behorende misdaad of wanbedrijf, hun opsporingen aanvatten
en doorvoeren zonder de procureur des Konings hiervan voorafgaandelijk en
onmiddellijk bericht te geven; dat artikel 28ter van dat wetboek weliswaar verplicht de procureur des Konings op de hoogte te brengen, maar dat
die verplichting, die ertoe strekt het gezag en de verantwoordelijkheid van
die magistraat met betrekking tot het verloop van het door hem geleide onderzoek te verzekeren en, bijgevolg, de efficientie ervan te waarborgen, noch
substantieel is noch op straffe van nietigheid is voorgeschreven;
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.
21 augustus 2001- Vakantiekamer- Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter
- Verslaggever : de h. Close - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaatgeneraal - Advocaat: mr. C. Marchand, Brussel.

Nr. 434
VAKANTIEKAMER-

28 augustus 2001

CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- VORMEN- VORM EN TERMIJN VAN BETEKENING EN/OF
NEERLEGGING- VORM VAN BETEKENING- AKTE VAN CASSATIEBEROEP.

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep van het openbaar ministerie wanneer dat enkel het verzoekschrift houdende middelen tot cassatie liet betekenen en niet de akte
van beroep in cassatie (1) (Art. 418 Sv.)

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ RET HOF VAN BEROEP TE GENT T. D ... E.A.)

(1) Zie Cass., 29 mei 1967, (A. C. 1967, 1186); 18 aug. 1970, (A. C. 1970, 1049); 26 april1995, A.R.
P.93.1058.N, nr. 210; 4 feb. 1997, A.R. P.96.1027.N, nr. 62; S. VAN 0VERBEKE, Het Hofvan Cassatie als rechter over zijn eigen arresten. Over de intrekking van cassatie-arresten en de meticuleuze en periculeuze betekening van het cassatieberoep in strafzaken, R. Cass. 2001, (1), nr. 9
e.v.
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ARREST

(A.R. P.Ol.1067.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 juni 2001 gewezen door
het Hof van Beroep te Gent;
Overwegende dat eiser niet de akte zelf van de voorziening aan de verweerders liet betekenen maar enkel het verzoekschrift houdende de middelen tot cassatie;
Dat zulks niet als een betekening van de voorziening in de zin van artikel 418 van het Wetboek van Strafvordering kan worden aangezien;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
Overwegende dat het Hof geen acht slaat op de door eiser aangevoerde middelen daar deze geen betrekking hebben op de ontvankelijkheid van de voorziening;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; laat de kosten ten laste van de
Staat.
28 augustus 2001 - Vakantiekamer- Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter
- Verslaggever : de h. Van hoogenbemt - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Verbist (voor de verweerders).

Nr. 435
V AKANTIEKAMER - 28 augustus 2001

1o CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP
- STRAFVORDERING- GEMIS AAN BELANG OF BESTAANSREDEN- CRIMINELE ZAKEN- RAADKAMER- TOESTUREN DER STUKKEN MET RET OOG OP INBESCHULDIGINGSTELLING- HOGER BEROEP VAN DE VERDACHTE- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- CASSATIEBEROEP.

2° HOF VAN ASSISEN- RECHTSPLEGING TOT DE VERWIJZING NAAR RET HOF- RAADKAMER- TOESTUREN DER STUKKEN MET RET OOG OP INBESCHULDIGINGSTELLING- HOGER BEROEP VAN DE VERDACHTE- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- CASSATIEBEROEP.

3° VOORLOPIGE HECHTENIS- GEVANGENNEMING- RAADKAMER- TOESTUREN DER
STUKKEN MET RET OOG OP INBESHULDIGINGSTELLING- HOGER BEROEP VAN DE VERDACHTE
-KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- CASSATIEBEROEP.

4o ARBITRAGEROF- PREJUDICIELE VRAAG- HOF VAN CASSATIE- ONDERZOEK IN STRAFZAKEN- TOESTUREN DER STUKKEN MET RET OOG OP INBESCHULDIGINGSTELLING- BESCHIKKING TOT GEVANGENNEMING- MEDEVERDACHTE- VERPLICHTING OM EEN PREJUDICIELE VRAAG TE STELLEN- GRENZEN.

5o PREJUDICIEEL GESCHIL- ARBITRAGEHOF- ONDERZOEK IN STRAFZAKEN- TOESTUREN DER STUKKEN MET RET OOG OP INBESCHULDIGINGSTELLING- BESCHIKKING TOT GEVANGENNEMING- MEDEVERDACHTE- CASSATIEBEROEP- HOF VAN CASSATIE- VERPLICHTING OM EEN PREJUDICIELE VRAAG TE STELLEN - GRENZEN.
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1°, 2° en 3° Niet ontvankelijk, biJ gebrek aan be lang, is het cassatieberoep tegen het arrest van de hamer van inbeschuldigingstelling dat niet ontvankelijk verklaart het hager beroep van de verdachte tegen een beschikking van de raadkamer waarbiJ wordt
bevolen dat de stukken aan de procureur-generaal zullen worden toegestuurd en een
beschikking tot gevangenneming wordt gegeven (1). (Artt. 133, 221 tot 239 Sv.; 26,
§ 5, Wet Voorlopige Hechtenis 1990.)
4 o en 5° Wanneer in dezelfde zaak tegen een verdachte, eiser in cassatie, en drie medeverdachten een beschikking tot gevangenneming is verleend en bevolen is dat de
stukken aan de procureur-generaal zullen worden toegestuurd, kan het Hof aan het
Arbitragehof geen prejudiciele vraag stellen, aangezien het noodzakelijk is dat de procedure die eventueel zalleiden tot de verwijzing van de verdachten voor het hof van
assisen, onverwijld doorgang vindt (2). (Art. 26 Bijzondere Wet Arbitragehof, 133 Sv.,
en 26, § 5, Wet Voorlopige Hechtenis 1990.)
(V... )

ARREST

(A.R. P.Ol.l157.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 juni 2001 gewezen door
het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling;
Overwegende dat het arrest het hoger beroep niet ontvankelijk verklaart dat eiser heeft ingesteld tegen de beschikking van 14 juni 2001 van
de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout, waarbij
wordt bevolen dat de stukken van het onderzoek en de overige, in artikel 133
van het Wetboek van Strafvordering vermelde stukken onverwijld zullen worden toegestuurd aan de procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Antwerpen en waarbij tegen eiser een beschikking tot gevangenneming wordt
verleend en de onmiddellijke tenuitvoerlegging ervan wordt bevolen;
Overwegende dat, nu de kamer van inbeschuldigingstelling na die beschikking van de raadkamer zelf moet onderzoeken of er voldoende granden zijn om eiser naar het hof van assisen te verwijzen en of er termen zijn
om tegen hem een beschikking tot gevangenneming te geven, de bestreden niet-ontvankelijkheidsverklaring voor eiser _geen belang kan hebben;
Dat de voorziening derhalve niet ontvankelijk is;
Overwegende dat eiser betoogt dat voor het beoordelen van de ontvankelijkheid van zijn voorziening het onontbeerlijk is aan het Arbitragehof drie
prejudiciele vragen te stellen;
Overwegende dat wanneer in dezelfde zaak tegen eiser en drie medeverdachten een beschikking tot gevangenneming is verleend en bevolen is dat
de stukken van het onderzoek zullen worden toegestuurd aan de procureurgeneraal bij het hofvan beroep, het Hof de bovengenoemde prejudiciele vragen niet aan het Arbitragehofkan stellen, aangezien het noodzakelijk is dat
de procedure die eventueel zalleiden tot de verwijzing van de verdachten voor
het hof van assisen, onverwijld doorgang vindt;
(1) Cass., 3 jan. 1995, A.R. P.94.1551.N, nr. 5.
(2) Zie Cass., 23 nov. 1994, A.R. P.94.1294.F, nr. 509, en de noot ondertekend door J.V.; 29 sept.
1999, A.R. P.99.1228.F, nr. 494; 20 okt. 1999, A.R. P.9!;).1335.F, nr. 552.
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Om die redenen, zonder acht te slaan op de door eiser ingediende memorie in zoverre zij geen betrekking heeft op de ontvankelijkheid van de
voorziening,verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
29 augustus 2001 - Vakantiekamer- Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter
- Verslaggeuer : de h. Dirix - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. H. Rieder, Gent, en B. De Geest, Brussel.

Nr. 436
2e KAMER - 4 september 2001

1o WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN -

WETTIGHEID vAN BESLUITEN EN VERORDENINGEN- BESLUITEN TOT UITVOERING VAN DE BESLUITWET VAN 22 JANUARI 1945 -ARTIKEL 108 GRONDWET- REGLEMENTERINGSBEVOEGDHEID VAN DE KONINGGRENZEN.

2° GRONDWET- GRONDWET 1994 CART. 100 TOT EINDE) -ARTIKEL 108- REGLEMENTERINGSBEVOEGDHEID VAN DE KONING- BESLUITEN TOT UITVOERING VAN DE BESLUITWET VAN 22 JANUARI 1945 - WETTIGHEID- GRENZEN.

3° MACHTEN -

UITVOERENDE MACHT
KONING REGLEMENTERINGSBEVOEGDHEID - GRENZEN.

ARTIKEL 108 GRONDWET -

4o WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN- WETTIGHEID

VAN BESLUITEN EN VERORDENINGEN- BESLUITWET VAN 22 JANUARI 1945 - UITVOERINGSBESLUITEN
- K.B. 11 OKTOBER 1971 - WETTELIJKE GRONDSLAG.

5° MACHTEN- UITVOERENDE MACHT- KONING- REGLEMENTERINGSBEVOEGDHEIDBESLUITWET VAN 22 JANUARI 1945- K.B. 11 OKTOBER 1971- WETTELIJKE GRONDSLAG.

6° ECONOMIE- ECONOMISCHE REGLEMENTERING- AARDOLIEPRODUCTEN- K.B.

11 OK-

TOBER 1971 - WETTELIJKE GRONDSLAG.

7° EUROPESE UNIE- VERDRAGSBEPALINGEN- ALLERLEI -ARTIKEL 28 E.G.-VERDRAGMAATREGEL DIE DE HANDEL TUSSEN LID-STATEN KAN BELEMMEREN- NATIONALE REGLEMENTERING- CONFORMITEIT.

8° ECONOMIE -

ECONOMISCHE REGLEMENTERING- EUROPESE UNIE - VERDRAGSBEPALINGEN -ARTIKEL 28 E.G.-VERDRAG- MAATREGEL DIE DE HANDEL TUSSEN LID-STATEN KAN
BELEMMEREN- NATIONALE REGLEMENTERING- CONFORMITEIT- VOORWAARDEN.

9° ECONOMIE- AARDOLIEPRODUCTEN- ECONOMISCHE REGLEMENTERING- EUROPESE
UNIE- VERDRAGSBEPALINGEN -ARTIKEL 28 E.G.-VERDRAG- MAATREGEL DIE DE HANDEL TUBSEN LID-STATEN KAN BELEMMEREN- K.B. 11 OKTOBER 1971 - VERPLICHTING INZAKE OPSLAGMIDDELEN EN OPSLAG VAN AARDOLIEPRODUCTEN - CONFORMITEIT.

10° ENERGIE- AARDOLIEPRODUCTEN- ECONOMlSCHE REGLEMENTERING- EUROPESE UNIE
- VERDRAGSBEPALINGEN- ARTIKEL 28 E.G.-VERDRAG- MAATREGEL DIE DE HANDEL TUBSEN LID-STATEN KAN BELEMMEREN- K.B. 11 OKTOBER 1971 - VERPLICHTING INZAKE OPSLAGMIDDELEN EN OPSLAG VAN AARDOLIEPRODUCTEN- CONFORMITEIT.
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11 o EUROPESE UNIE- VERDRAGSBEPALINGEN- ALLERLEI- ARTIKEL 28 E.G.-VERDRAG
- MAATREGEL DIE DE HANDEL TUSSEN LID-STATEN KAN BELEMMEREN- NATIONALE REGLEMENTERING- K.B. 11 OKTOBER 1971- VERPLICRTING INZAKE OPSLAGMIDDELEN EN OPSLAG
VAN AARDOLIEPRODUCTEN- CONFORMITEIT.

12° EUROPESE UNIE -

PREJUDICIELE GESCRILLEN- ROF vAN JUSTITIE vAN DE EUROPESE GEMEENSCRAPPEN- VERPLICRTING VAN RET ROF VAN CASSATIE- VRAAG DIE GEGROND IS OP EEN ONJUISTE JURIDISCHE ONDERSTELLING.

13° PREJUDICIEEL GESCHIL- EUROPESE UNIE- ROF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCRAPPEN- VERPLICRTING VAN RET ROF VAN CASSATIE- VRAAG DIE GEGROND IS OP EEN ONJUISTE JURIDISCRE ONDERSTELLING.

1°,2° en 3° De in de besluitwet van 22januari 1945 aan bepaalde ministers verleende bijzondere machtiging tot reglementering staan eraan niet in de weg dat de
Koning krachtens de macht hem verleend door artikel108 van de Grondwet bij wijze
van reglementen en besluiten de uitvoering van deze besluitwet verzekert, op voorwaarde dat Hi} de draagwijdte ervan niet uitbreidt of beperkt en ze noch aanvult of
wijzigt (1). (Art. 108 Grondwet; art. 3 besluitwet van 22 januari 1945.)
4°, 5° en 6° Krachtens artikel3 van de besluitwet van 22januari 1945 kan de Ko-

ning producten economisch reglementeren, zoals onder meer de opslag en de bevoorrading van aardolieproducten bij koninklijk besluit van 11 oktober 1971 en, met verwijzing naar artikel 9 van de besluitwet, de overtreding van deze reglementering
strafbaar stellen (2). (Artt. 3 en 9 besluitwet 22 januari 1945; K.B. 11 oktober 1971.)
7o en so Overeenkomstig de rechtspraak van het Hofvan Justitie van de Europese Gemeenschappen moet worden aangenomen dat niet als een maatregel die de handel
tussen Lid-Staten al dan niet rechtstreeks, daadwerkelijk of potentieel kan belemmeren in de zin van artikel 28 E. E. G.- Verdrag, kan worden beschouwd de toepassing op producten uit andere Lid-Staten, van nationale bepalingen die een bepaalde verkoopsregeling opleggen, mits die bepalingen van toepassing zijn op alle
marktdeelnemers die op het nationale grondgebied activiteiten ontplooien, en mits
zij zowel rechtens als feitelijk dezelfde invloed hebben op de verhandeling van nationale producten en op die van producten uit Lid-Staten (3) (Art. 28 E.E.G.Verdrag);
go, 10° en 11 o Artikel 3 van het koninklijk besluit van 11 oktober 1971 verplicht hi} die
de binnenlandse markt met aardolieproducten bevoorraadt, tot de aanleg van voorraden naar verhouding van de door hem toegeleverde hoeveelheden, zonder onderscheid tussen de importeur en de Belgische raffinadeur en de betrokken regeling geldt
aldus, zonder onderscheid naar de herkomst van de producten, voor alle betrokken marktdeelnemers, zodat hierdoor de verhandeling van producten uit andere LidStaten niet anders dan die van nationale producten wordt getroffen. (Art. 28 E.E.G.Verdrag; art. 3 K.B. 11 oktober 1971.)

12° en 13° Wanneer de juridische onderstelling van eiser onjuist is gebleken is er geen
aanleiding tot het stellen van een daarop gegronde prejudiciele vraag aan het Hof
van Justitie van de Europese Gemeenschappen (4). (Art. 234 E.E.G.-Verdrag.)
(1) Zie Cass., 16 sept. 1966, A. C., 1967, 70.
(2) Zie noot 1.
(3) H.v.J., 24 nov. 1993, gevoegde zaken C-267/91 en C-268/91, B. KEcK en D. MITHOUARD, J.T.
Droit Europeen, 1994, 145-151 met noot van JoLIET, R. "La libre circulation des marchandises:
l'arret Keck et Mithouard et les nouvelles orientations de la jurisprudence".
(4) Zie Cass., 16 nov. 1994, A.R. P.94.0385.F, nr. 490; Cass., 24 sept. 1997, A.R. P.97.0610.F, nr.
366; Cass., 17 juni 1998, A.R. P.98.0567.F, nr. 322; Cass., 5 juni 2001, A.R. P.99.1455.N, nr. 331.
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(V. .. )

ARREST

(A.R. P.99.1580.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 5 oktober 1999 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Gelet op de memorie die aan dit arrest is gehecht en daarvan deel uitmaakt;
Over het eerste middel :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de in de besluitwet van 22 januari 1945 aan bepaalde
ministers verleende bijzondere machtiging tot reglementering niet eraan in
de weg staat dat de Koning krachtens de macht hem verleend door artikel
108 van de Grondwet bij wijze van reglem~nten en besluiten de uitvoering
van deze besluitwet verzekert, op voorwaarde dat Hij de draagwijdte ervan niet uitbreidt of beperkt en ze noch aanvult noch wijzigt;
Dat, krachtens artikel 3 van deze besluitwet, de Koning producten economisch kan reglementeren zoals onder meer de opslag en de bevoorrading van aardolieproducten bij koninklijk besluit van 11 oktober 1971 en, met
verwijzing naar artikel9 van de besluitwet, de overtreding van deze reglementering strafbaar kan stellen;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel geheel is afgeleid uit het vergeefs aangevoerde eerste onderdeel;
Dat het onderdeel niet ontvankelijk is;
Over het tweede middel :
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het onderdeel geheel is afgeleid uit de in het antwoord op het eerste middel verworpen veronderstelling dat het koninklijk besluit van 11 oktober 1971 door onwettigheid is aangetast;
Dat het onderdeel niet ontvankelijk is;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat niet blijkt dat eiser voor de appEllrechters het in het onderdeel bedoelde verweer heeft gevoerd;
Dat de grief nieuw en derhalve niet ontvankelijk is;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat de aangevoerde tegenstrijdigheid in de motivering geheel is afgeleid uit de in het antwoord op het eerste middel verworpen veronderstelling dat de besluitwet van 22 januari 1945 geen uitvoeringsbevoegdheid aan de Koning overlaat;
Dat het onderdeel niet ontvankelijk is;
Over het derde middel :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat overeenkomstig de rechtspraak van het Hofvan Justitie van de Europese Gemeenschappen moet worden aangenomen, dat niet
als een maatregel die de handel tussen de Lid-Staten al dan niet rechtstreeks, daadwerkelijk of potentieel kan belemmeren in de zin van artikel
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28 E.G.-Verdrag, kan worden beschouwd de toepassing, op producten uit andere Lid-Staten, van nationale bepalingen die een bepaalde verkoopsregeling opleggen, mits die bepalingen van toepassing zijn op alle marktdeelnemers die op het nationale grondgebied activiteiten ontplooien, en mits
zij zowel rechtens als feitelijk dezelfde invloed hebben op de verhandeling van
nationale producten en op die van producten uit andere Lid-Staten;
Overwegende, enerzijds, dat artikel 3 van het koninklijk besluit van 11 oktober 1971 hij die de binnenlandse markt met aardolieproducten bevoorraadt, verplicht tot de aanleg van voorraden naar verhouding van de door
hem toegeleverde hoeveelheden, zonder onderscheid tussen importeur en de
Belgische raffinadeur;
Dat de betrokken regeling aldus geldt, zonder onderscheid naar de herkomst van de producten, voor alle betrokken marktdeelnemers; dat hierdoor de verhandeling van producten uit andere Lid-Staten niet anders dan
die van nationale producten wordt getroffen;
Dat het onderdeel in zoverre faalt naar recht;
Overwegende, anderzijds, dat de rechter onaantastbaar onderzoekt of de
bedoelde regeling ook in feite de verhandeling van producten uit andere LidStaten in vergelijking tot de nationale producten niet nadelig bei:nvloedt; dat
het Hof alleen nagaat of de rechter uit de door hem gedane vaststelling van
feiten geen gevolgen trekt die daarmee geen verband houden of op grond daarvan niet kunnen worden verantwoord;
Dat dit te dezen niet het geval is;
Dat het onderdeel, in zoverre, niet kan worden aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest met de redenen die het bevat, eisers verweer verwerpt en beantwoordt;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat, zoals blijkt uit het antwoord op het eerste onderdeel, artikel 8 van het koninklijk besluit van 11 oktober 1971 de Belgische raffinadeur evenmin als de importeur van aardolieproducten vrijstelt van de verplichting tot het aanleggen van voorraden;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
Over het verzoek aan het Hofvan Justitie een prejudiciele vraag te stellen:
Overwegende dat de voorgestelde prejudiciele vraag betrekking heeft op
de geldigheid van artikel3 van het koninklijk besluit van 11 oktober 1971
in het licht van de artikelen 28 en 30 E.G.-Verdrag;
Overwegende dat uit het antwoord op het eerste en het derde onderdeel
van het derde mid del volgt dat eisers juridische onderstelling, waarop ook
de voorgestelde prejudiciele vraag gegrond is, onjuist is gebleken;
Dat er geen aanleiding is tot het stellen van de prejudiciele vraag;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
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Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
4 september 2001- 2• kamer- Voorzitter: de h. Farrier, afdelingsvoorzitter- ~r
slaggever : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. F. Herbert, Brussel.

Nr. 437
2•

KAMER -

4 september 2001

1 o STEDENBOUW- SANCTIES- VERVAL VAN DE STRAFVORDERING- VERGELIJK- OVERLEG MET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN EN GEMACHTIGD AMBTENAAR- WILSOVEREENSTEMMING- VOORWAARDE.

2° STEDENBOUW- SANCTIES- VERVAL VAN DE STRAFVORDERING- VERGELIJK- OVERLEG MET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN EN GEMACHTIGD AMBTENAAR- ONTSTENTENIS VAN WILSOVEREENSTEMMING- INSTEMMING VAN DE BEKLAAGDE- BETALING
DOOR BEKLAAGDE - GEVOLG.

3° STRAFVORDERING- VERVAL VAN DE STRAFVORDERING- STEDENBOUW- VERGELIJK- OVERLEG MET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN EN GEMACHTIGD AMBTENAAR- WILSOVEREENSTEMMING- VOORWAARDE.

4° STRAFVORDERING- VERVAL VAN DE STRAFVORDERING- STEDENBOUW- VERGELIJK- OVERLEG MET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN EN GEMACHTIGD AMBTENAAR- ONTSTENTENIS VAN WILSOVEREENSTEMMING- INSTEMMING VAN DE BEKLAAGDE
- BETALING DOOR BEKLAAGDE - GEVOLG.

1o, 2°, 3° en 4 o Het door artikel 68, § 3, Stedenbouwdecreet bepaalde overleg impli-

ceert, als voorwaarde tot het treffen van een vergelijk waardoor de strafvordering wegens bouwovertreding vervalt, de wilsovereenstemming van het College van Burgemeester en Schepenen en van de gemachtigde ambtenaar; bij ontstentenis van deze
wilsovereenstemming bestaat geen vergelijk en kan de strafvordering niet vervallen, ongeacht, in voorkomend geval, de instemming van de beklaagde met de gedane voorstellen en de eventuele betaling van de voorgestelde transactiesom (1) (2).
Art. 68, § 3, Gecoiird. Decreet VI. Parlement.)
(B ... E.A.)

ARREST

(A.R. P.99.1656.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 8 oktober 1999 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
(1) Zie Cass., 28 april 1998, A.R. P.96.1030.N, nr. 216.
(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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Gelet op de memories die aan dit arrest zijn gehecht en daarvan deel uitmaken;
I. Op de voorziening van B.M.:
A In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de strafvordering:
Over het eerste middel :
Overwegende dat het middel, in zoverre het de vaststelling van de appelrechters bekritiseert dat te dezen er nooit een akkoord is geweest van het College van Burgemeester en Schepenen, opkomt tegen de beoordeling van de
feiten door de rechter ofhet Hofverplicht tot een onderzoek van feiten waarvoor het niet bevoegd is, mitsdien niet ontvankelijk is;
Overwegende dat, voor het overige, het door artikel 68, § 3, Stedenbouwdecreet bepaalde overleg als voorwaarde tot het treffen van een vergelijk waardoor de strafvordering wegens bouwovertreding vervalt, de wilsovereenstemming van het College van Burgemeester en Schepenen en van de
gemachtigde ambtenaar impliceert; dat bij ontstentenis van deze wilsovereenstemming geen vergelijk bestaat en de strafvordering niet kan vervallen, ongeacht in voorkomend geval, de instemming van de beklaagde met de
hem gedane voorstellen en de eventuele betaling van de voorgestelde
transactiesom;
Dat het middel faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt de eisers in de kosten van hun voorziening.
4 september 2001-2 9 kamer- Voorzitter: de h. Farrier, afdelingsvoorzitter- Verslaggeuer : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. S. Colaert, Ph. Casier en P. Duyck, leper.

Nr. 438
29

KAMER-

4 september 2001

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN- OP CONCLUSIE -

STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) - ONDERZOEKSGERECHTEN- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- BIDT~)'NERVOLGINGSTELLING VAN
DE INVERDENKINGGESTELDE- BURGERLIJKE PARTIJ- VEROOR.BELING IN DE KOSTEN -ANTWOORD OP DE CONCLUSIE.

2° GERECHTSKOSTEN- STRAFZAKEN- ALLERLEI- ONDERZOEKSGERECHTEN- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- BIDTENVERVOLGINGSTELLING VAN DE INVERDENKINGGESTELDE- BURGERLIJKE PARTIJ- VEROORDELING IN DE KOSTEN- CONCLUSIE- VERPLICHTING TOT ANTWOORD.

3° ONDERZOEKSGERECHTEN- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- BUITENVERVOLGINGSTELLING VAN DE INVERDENKINGGESTELlilE- BURGERLIJKE PARTIJ- VEROORDELING IN DE KOSTEN- CONCLUSIE - VER;E'LICHTING T@T ANTWOORD.
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4 o ONDERZOEKSGERECHTEN- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- BUITEN·
VERVOLGINGSTELLING VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - BURGERLIJKE PARTIJ- VEROOR·
DELING IN DE KOSTEN- AARD VAN DE BESLISSING- GEVOLG.

So GERECHTSKOSTEN- STRAFZAKEN- ALLERLEI- ONDERZOEKSGERECHTEN- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- BUITENVERVOLGINGSTELLING VAN DE INVERDENKINGGESTELDE- BURGERLIJKE PARTIJ- VEROORDELING IN DE KOSTEN -AARD VAN DE BESLISSING - GEVOLG.

1 o, 2°, 3°, 4° en so Het onderzoeksgerecht dat, in geval van buitenvervolgingstelling van
een inverdenkinggestelde, de burgerlijke partij veroordeelt in de kosten van de openbare vordering neemt geen voorlopige of voorbereidende beslissing, maar spreekt een
vonnis uit waarop artikell49 Grondwet van toepassing is, zodat op de desbetreffende conclusie van de burgerlijke partij dient geantwoord te worden (1). (Art. 149,
Gw. 1994; artt. 162 en 211 Sv.)
(Z ... E.A.)

ARREST

(A.R. P.99.1827.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 12 november 1999 gewezen door het Hofvan Beroep teAntwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 149 van de Grondwet, 162 en 211 van het Wetboek van
Strafvordering,
doordat het arrest de burgerlijke partijen solidair tot de kosten in beide aanleggen begroot aan de zijde van de openbare partij in eerste aanleg op 93.3S9 frank en
in hoger beroep op 2S3 frank verwijst, zonder enige beweegreden,
terwijl krachtens de artikelen 162 en 211 van het Wetboek van Strafvordering, de
burgerlijke partij die in het ongelijk wordt gesteld, kan worden veroordeeld in de kosten jegens de Staat en jegens de beklaagde, of in een gedeelte ervan;
In hun conclusie voor de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hofvan Beroep te Antwerpen, eisers onder punt 3 aanvoerden wat volgt :
"Zeer ondergeschikt, mogen de kosten van de expertise niet ten laste van de burgerlijke partijen worden gelegd. De drie expertises waren immers bevolen, voordat de
burgerlijke partijen zich als zodanig gemeld hebben, nl. v66r 29 juli 1997. Die kosten zijn dus niet veroorzaakt door de burgerlijke partijen";
Bet bestreden arrest de kosten ten laste van de eisers legde zonder voormeld verweer te beantwoorden,
zodat het bestreden arrest niet met redenen omkleed is (schending van de artikelen 149 van de Grondwet, 162 en 211 van het Wetboek van Strafvordering):

Overwegende dat het onderzoeksgerecht dat in geval van buitenvervolgingstelling van een inverdenkinggestelde de burgerlijke partij veroordeelt in de
kosten van de openbare vordering, geen voorlopige noch voorbereidende beslissing neemt, maar een vonnis uitspreekt waarop artikel149 Grondwet van
toepassing is;
(1) Zie Cass., 11 mei 1964, Pas. 1964, I, 961; Cass., 26 nov. 1980, A. C., 1980-81, nr. 190; VERR., "De burgerlijke partij en het gerechtelijk onderzoek", ed. 1990, p. 235, nr. 327, en "Handboek Strafvordering", ed. 1994, p. 247, nr. 717.
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Overwegende dat wanneer de burgerlijke partij haar vordering gevoegd
heeft bij een reeds door het openbaar ministerie op gang gebrachte vordering en het onderzoeksgerecht de buitenvervolgingstelling van een inverdenkinggestelde beveelt, het onderzoeksgerecht aan de hand van de concrete gegevens van de zaak onaantastbaar oordeelt of en in welke mate de
burgerlijke partij dient te worden veroordeeld in de kosten van de openbare vordering; dat het desbetreffende evenwel de conclusie van de burgerlijke partij dient te beantwoorden;
Overwegende dat het arrest de beroepen beschikking waarbij de raadkamer verklaart dater geen aanleiding is tot vervolging en de eisers veroordeelt in de kosten, bevestigt; dat het daarenboven de eisers "solidair (verwijst) tot de kosten in beide aanleggen begroot aan de zijde van de openbare
partij in eerste aanleg op 93.359 frank en in hoger beroep op 235 frank"; dat
het arrest evenwel de redenen niet aangeeft waarom de eisers, die hun burgerlijke vordering gevoegd hebben bij de reeds door het openbaar ministerie ingestelde strafvordering, in de kosten worden veroordeeld; dat het hierdoor de in het middel weergegeven conclusie van de eisers niet beantwoordt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de kosten; beveelt dat van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; verwerpt de voorziening voor het overige; veroordeelt de eisers in de helft van de kosten en
laat de overige kosten ten laste van de Staat; verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.
4 september 2001- 2e kamer- Voorzitter: de h. Farrier, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Maffei - Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Biitzler.

Nr, 439
2e KAMER- 4 september 2001

1o HOGER BEROEP- STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER- ONDERZOEKSGERECHTEN- TERGEND EN ROEKELOOS HOGER BEROEP - VORDERING TOT SCHADEVERGOEDING VANWEGE DE BUITENVERVOLGINGGESTELDE VERDACHTE.

2° HOGER BEROEP- STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP- ONDERZOEKSGERECHTEN- TERGEND EN ROEKELOOS HOGER BEROEP- VORDERING TOT SCHADEVERGOEDING VANWEGE DE BUITENVERVOLGINGGESTELDE VERDACHTE - BEVOEGDHEID.

3° ONDERZOEKSGERECHTEN- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- TERGEND EN ROEKELOOS HOGER BEROEP- VORDERING TOT SCHADEVERGOEDING VANWEGE DE
BUITENVERVOLGINGGESTELDE VERDACHTE - BEVOEGDHEID.
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4 o HOGER BEROEP- STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP- TERGEND EN ROEKELOOS HOGER BEROEP- 'IDEPASSELIJKHEID VAN
DE BEPALINGEN VAN HET GERECHTELIJK WETBOEK.

P, 2° en 3° Krachtens de artikelen 159, 191 en 212 Wetboek van Strafvordering zijn
de onderzoeksgerechten bevoegd om kennis te nemen van de vordering van de buitenvervolginggestelde verdachte tot schadevergoeding wegens tergend en roekeloos hager beroep vanwege de burgerlijke partij_ (Artt. 159, 162, 191, 194 en 212 Sv.)
4° Artikel1072bis Gerechtelijk Wetboek is niet van toepassing op de beslissingen van

de strafgerechten (1) (Artt. 2 en 1072bis Ger.W.)
(C ... T. H ... E.A.)

ARREST

(A.R. P.Ol.0542.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 8 maart 2001 gewezen door
het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling;
Gelet op de memorie die aan dit arrest is gehecht en daarvan deel uitmaakt;
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de strafvordering:
Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de burgerlijke rechtsvorderingen :
Over het middel :
Overwegende dat de onderzoeksgerechten, krachtens de artikelen 159, 191
en 212 Wetboek van Strafvordering, bevoegd zijn om kennis te nemen van
de vordering van de buitenvervolginggestelde verdachte tot schadevergoeding wegens tergend en roekeloos hoger beroep vanwege de burgerlijke partij;
Dat het middel in zoverre faalt naar recht;
Overwegende dat, voor het overige, het artikel1072bis Gerechtelijk Wethoek niet van toepassing is op de beslissingen van de strafgerechten;
Overwegende dat het middel in zoverre het gericht is tegen een overtollige reden, niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
4 september 2001 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Van hoogenbemt - Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Geinger.
(1) VAN COMPERNOLLE, J., "Het hoger beroep in het vernieuwd gerechtelijk recht. Eerste commentaar bij de wet van 3 augustus 1992 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek", Interuniversitair Centrum voor Gerechtelijk Recht (ed.), Antwerpen, Kluwer, 1993 (3de druk), p. 174 e.v., nrs.
20 e.v.
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CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- VORMEN- VORM EN TERMIJNVAN BETEKENING EN/OF
NEERLEGGING- BETEKENING- BEKLAAGDE OPTREDEND ALS VRAGENDE PARTIJ IN OPHEFFING VAN DE DWANGSOM WAARTOE HIJ EERDER VEROORDEELD WERD- OPHEFFING VAN DE
DWANGSOM- DERDENVERZET TEGEN DE BESLISSING TOT OPHEFFING- DERDENVERZET ONGEGROND VERKLAARD- HOGER BEROEP VANWEGE EISER IN DERDENVERZET- HOGER BEROEP GEGROND VERKLAARD- VOORZIENING VANWEGE DE VERWEERDER IN DERDENVERZET,
AANVANKELIJKE BEKLAAGDE- GEEN BETEKENING- ONTVANKELIJKHEID.

Niet ontvankelijk, wegens niet betekening aan de partij waartegen zij is gericht, is de
voorziening van eiser, verweerder op derdenverzet tegen een beslissing op grond van
een door hemzelf ingestelde vordering tot opheffing van de met toepassing van artikel 1385bis Gerechtelijk Wetboek bevolen dwangsom (1). (Art. 418 Sv.)
(V .. T. GEW. STEDENBOUWK. INSP. WEST-VLAANDEREN)
ARREST

(A.R. P.Ol.0545.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 9 maart 2001 door het Hof
van Beroep te Gent gewezen;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet
blijkt dat de voorziening van eiser, verweerder op derdenverzet tegen een beslissing op grond van een door hemzelf ingestelde vordering tot opheffing van
de bevolen dwangsom met toepassing van artikel 1385bis Gerechtelijk Wethoek, werd betekend; dat de voorziening niet ontvankelijk is;
(1) De procedurevoorgaanden die aanleiding gaven tot het geannoteerde arrest waren de volgende : eiser werd als beklaagde wegens overtredingen inzake stedenbouw veroordeeld tot een geldboete, tot de afbraak van de wederrechtelijk opgerichte bouwwerken binnen een termijn van zes
maanden en tot het betalen van een dwangsom van vijfduizend frank per dag vertraging aan de
gemachtigde ambtenaar. Eiser dagvaardde vervolgens de Procureur des Konings te Veurne tot opheffing van de veroordeling tot het betalen van de dwangsom in toepassing van artikel1385quinquies Gerechtelijk Wetboek. Bij vonnis van 12 maart 1999 besliste de correctionele rechtbank te
Veurne tot opheffing van de dwangsom. Tegen dit vonnis deed de gemachtigde ambtenaar, die niet
opgeroepen was en niet tussengekomen was in de procedure tot opheffing van de dwangsom, derdenverzet, dat evenwel bij vonnis van 8 oktober 1999 als ongegrond werd afgewezen. Tegen dit laatste vonnis tekenden zowel de gemachtigde ambtenaar als het openbaar ministerie hager beroep
aan. Het bestreden arrest, gewezen op 9 maart 2001 door het hof van beroep te Gent, verklaarde het derdenverzet uiteindelijk gegrond.
Het Hofbesliste reeds eerder herhaalde1ijk dat een beklaagde, die krachtens artikel418 Wethoek van StrafVordering in principe zijn cassatieberoep niet moet betekenen, in uitzonderlijke omstandigheden, wanneer hij zijn positie van verwerende partij verlaat en zelf als vragende partij
optreedt, tach verplicht is zijn voorziening te laten betekenen. Dit is onder meer het geval wanneer de beklaagde zelf, als vragende partij, de veroordeling van een tegenpartij wenst uit te lokken (Cass., 11 februari 1997, A.R. P.95.1458.N, nr. 76), wanneer de beklaagde zelf opkomt tegen
een beslissing tot teruggave aan een derde van een inbeslaggenomen goed (Cass., 15 jan. 1986,
A.R. 4384, A. C., 1976, nr. 618), wanneer de beklaagde zelf de terugvordering vraagt van een als
voorschot teveel betaald bedrag (Cass., 27 mei 1986, A.R. 29, A. C., 1985-86, 592), wanneer de beklaagde zelf de opheffing van de veroordeling tot de betaling van een dwangsom vraagt (Cass., 6
maart 1990, A.R. 3597, nr. 410) ofwanneer de beklaagde zelf opkomt tegen de beslissing op de vordering van de verzekeraar tot bindendverklaring van het vonnis (Cass., 1 oktober 1991, A.R. 4657,
P.D.
nr. 60).
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Overwegende dat het Hof geen acht slaat op de namens eiser ingediende
memorie die niet ontvankelijkheid van de voorziening betreft;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
4 september 2001 - 29 kamer- Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Goethals - Gelijhluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaatgeneraal - Advocaat: mr. Vanlerberghe, Veurne.
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1o CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- AFSTAND- STRAFVORDERING- VOORWAARDELIJKE AFSTAND- GEVOLG.

2° AFSTAND (RECHTSPLEGING)- AFSTAND VAN PROCESHANDELING- AFSTAND VAN
HET CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- VOORWAARDELIJKE AFSTANDGEVOLG.

1 o en 2° Het Hof verleent geen afstand van de voorziening wanneer eiser in het verzoeh waarbij het afstand doet met berusting, preciseert dat deze berusting enhel inhoudt dat hij geen cassatieberoep meer han aantehenen tegen het bestreden arrest van
de hamer van inbeschuldigingstelling en ahte vraagt van zijn recht om in de procedure ten grande nag alle verweermiddelen naar voor te brengen die door de hamer van inbeschuldigingstelling werden verworpen, aangezien dergelijh verzoeh geen
afstand met berusting beoogt, maar een voorwaardelijhe afstand is (1).
(G... E.A.)

ARREST

(A.R. (P.Ol.0576.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 22 februari 2001 gewezen door het Hof van Beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling;
Overwegende dat de eisers afstand doen van hun voorziening "met berusting, waarbij deze berusting enkel inhoudt dat (zij) geen cassatieberoep meer (kunnen) aantekenen tegen het betrokken arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling. (Zij vragen) evenwel akte van (hun) recht
om in de procedure ten gronde nog alle verweermiddelen naar voor te brengen, die zijn verworpen door de argumentatie van de kamer van inbeschuldigingstelling";
Overwegende dat dergelijk verzoek geen afstand met berusting beoogt maar
een voorwaardelijke afstand is die niet kan worden verleend;
Dat er geen reden is tot het verlenen van de gevraagde afstand;
(1) Zie noot ondertekend R.D. onder Cass., 2 sept. 1986, A.R. 338, nr. 4.
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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 de eisers in de kosten van hun respectieve voorziening.
4 september 2001 - 2° kamer - Voorzitter : de h. Farrier, afdelingsvoorzitter - Thrslaggeuer : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaatgeneraal - Aduocaten : mrs. Rieder, Gent; L. Arnou en P. Martens, Brugge.

Nr. 442
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1° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKENING- STRAFVORDERING- GEEN EINDBESLISSING, TOCH ONMIDDELLIJK VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP- INVERDENKINGGESTELDE - VERWIJZING DOOR DE RAADKAMER- HOGER BEROEP- BESLISSING VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- ONTVANKELIJKHEID.

2° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP
- STRAFVORDERING -ALGEMEEN- BESLISSINGEN VATBAAR OF (EN) NIET VATBAAR VOOR ONMIDDELLIJK CASSATIEBEROEP- INVERDENKINGGESTELDE- VERWIJZING DOOR DE RAADKAMER- HOGER BEROEP- BESLISSING VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- ONTVANKELIJKHEID.

3° ONDERZOEKSGERECHTEN- RAADKAMER- REGELING VAN DE RECHTSPLEGINGINVERDENKINGGESTELDE- VERZOEK OM BIJKOMENDE ONDERZOEKSHANDELING- WEIGERING- VERWIJZINGSBESCHIKKING- HOGER BEROEP- ONTVANKELIJKHEID.

4 o HOGER BEROEP- STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPENJ- BESLISSINGEN EN PARTIJEN- INVERDENKINGGESTELDE - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING- VERZOEK OM NIEUWE BIJKOMENDE ONDERZOEKSHANDELING- WEIGERING- VERWIJZINGSBESCHIKKING- HOGER BEROEP- ONTVANKELIJKHEID.

5° ONDERZOEKSGERECHTEN- RAADKAMER- REGELING VAN DE RECHTSPLEGINGINVERDENKINGGESTELDE- NIET-ONTVANKELIJKHEID OF VERVAL VAN DE STRAFVORDERING- STRAFUITSLUITENDE VERSCHONINGSGROND VAN ARTIKEL 5 SW.- VERWIJZINGSBESCHIKKING- HOGER BEROEP- ONTVANKELIJKHEID.

6° HOGER BEROEP- STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) -

BESLISSINGEN EN PARTIJEN- INVERDENKINGGESTELDE- REGELING VAN DE RECHTSPLEGING- NIETONTVANKELIJKHEID OF VERVAL VAN DE STRAFVORDERING STRAFUITSLUITENDE
VERSCHONINGSGROND VAN ARTIKEL 5 SW.- VERWIJZINGSBESCHIKKING- HOGER BEROEPONTVANKELIJKHEID.

1o en 2° De inuerdenkinggestelde kan slechts onmiddellijk cassatieberoep instellen te-

gen een arrest over zijn hoger beroep tegen een uerwijzingsbeschikking in gelijk-
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aardige gevallen als waarin hi} overeenkomstig artikel135, § 2, Wetboek van Strafvordering hoger beroep kan instellen tegen de beschikking van de raadkamer (1). (Art.
129, 130, 131, § 1, 135, § 2, 416, tweede lid, en 539 Sv.)
3° en 4 o De weigering van de raadkamer, die gelast werd met de rechtspleging, om een
nieuwe bijkomende onderzoekshandeling te bevelen levert geen onregelmatigheid van
de verwijzingsbeschikking op en verleent derhalve de inverdenkinggestelde geen grond
tot hoger beroep (2). (Art. 135 Sv.)
5° en 6° De eventuele toepassing van de strafuitsluitende verschoningsgrond van artikel 5, tweede lid, Strafwetboek maakt geen grond van vetval van de strafvordering in de zin van Hoofdstuk N van de voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering en van artikel135, § 2, Wetboek van Strafvordering uit. (Art. 5 S.W.; 135,
§ 2, Sv.)
(S ... E.A.)

ARREST

(A.R. (P.Ol.0685.N )

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 20 maart 2001 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling;
1. Over de afstand :
Overwegende dat advocaat Raf Verstraeten bij akte ter griffie van dit Hof
ontvangen op 2 juli 2001, verklaart namens de eisers zonder berusting afstand van de voorziening te doen "omdat en in de mate het bestreden arrest geen eindbeslissing vormt in de zin van artikel 416, eerste lid van het
Wetboek van Strafvordering en niet kan beschouwd worden als een arrest
dat gewezen is met toepassing van de artikelen 135 en 235bis van het Wethoek van Strafvordering";
Overwegende dat, overeenkomstig artikel 416, eerste lid, Wetboek van Strafvordering, tegen voorbereidende arresten en arresten van onderzoek of tegen in laatste aanleg gewezen vonnissen van dezelfde soort, eerst cassatieberoep openstaat na het eindarrest of het eindvonnis;
Dat het tweede lid van hetzelfde artikel, zoals aangevuld bij de wet van
12 maart 1998, in werking getreden op 2 oktober 1998, evenwel bepaalt dat
deze regel niet van toepassing is op arresten inzake bevoegdheid of met toepassing van de artikelen 135 en 235bis van hetzelfde wetboek of op arresten inzake de burgerlijke rechtsvordering die uitspraak doen over het beginsel van aansprakelijkheid;
Overwegende dat de inverdenkinggestelde slechts tegen een arrest over zijn
hoger beroep tegen een verwijzingsbeschikking onmiddellijk cassatieberoep kan instellen in gelijkaardige gevallen als waarin hij overeenkomstig artikel 135, § 2, Wetboek van Strafvordering hoger beroep kan instellen tegen volgende beschikkingen van de raadkamer :
(1) Cass., 11 jan. 2000 (voltallige terechtzitting), A.R. P.99.0905.N, nr. 20, met concl. O.M.; Cass.,
22 aug. 2000, A.R. P.OO.l120.F, nr. 434; Cass., 3 okt. 2000, A.R. P.OO.l152.N, nr. 512; Cass., 17 okt.
2000, A.R. P.00.0212.N, nr. 556 met concl. procureur-generaal du Jardin; Cass., 14 nov. 2000, A.R.
P.00.1382.N, nr. 621; Cass., 30 jan. 2001, A.R. P.00.1618.N, nr. 59; Cass., 2 mei 2001, A.R. P.01.0180.F,
nr. 250.
(2) Cass., 14 nov. 2000, A.R. P.00.1382.N, nr. 621.
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1. beschikkingen betreffende onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden als bedoeld in artikel 131, § 1, Wetboek van Strafvordering, op voorwaarde dat het middel in schriftelijke conclusie werd ingeroepen voor de raadkamer;
2. beschikkingen bedoeld in artikel 539 Wetboek van Strafvordering;
3. verwijzingsbeschikkingen bepaald in de artikelen 129 en 130 Wethoek van Strafvordering in geval van niet-ontvankelijkheid of van verval van
de strafvordering, op voorwaarde dat het middel in schriftelijke conclusie werd
ingeroepen voor de raadkamer, behalve wanneer ze zijn ontstaan na het debat voor de raadkamer;
4. verwijzingsbeschikkingen in de mate dat zij zelf door onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden zijn aangetast;
Overwegende dat de weigering van de raadkamer om een nieuwe bijkomende onderzoekshandeling te bevelen geen onregelmatigheid van de
verwijzingsbeschikking oplevert en derhalve de inverdenkinggestelde geen
grond tot hoger beroep verleent;
Dat de eventuele toepassing van de strafuitsluitende verschoningsgrond
van artikel 5, tweede lid, StrafWetboek geen grond van verval van de strafvordering in de zin van Hoofdstuk N van de Voorafgaande Titel van het Wethoek van Strafvordering en van artikel135, § 2, Wetboek van Strafvordering uitmaakt;
Dat het cassatieberoep tegen de bestreden beslissing in die mate voorbarig is zodat de afstand in die mate kan worden verleend;
Overwegende dat het Hof geen acht slaat op de namens de eisers ingediende memorie die uitsluitend betrekking heeft op die onderdelen van de
bestreden beslissing waarvoor afstand wordt verleend;
Overwegende dat het bestreden arrest in de mate dat het de regelmatigheid van een handeling van het onderzoek, bij schriftelijke conclusie ingeroepen voor de raadkamer, te weten de regelmatigheid van de deelname van
adjudant Maene aan handelingen van het onderzoek, onderzoekt, voor hoger beroep en cassatieberoep vatbaar is;
Dat er geen grond bestaat om in die mate akte te verlenen van de afstand;
2. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing dat de deelname van adjudant M. aan handelingen van het onderzoek regelmatig is :
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, behalve in zoverre het bestreden arrest uitspraak doet over de regelmatigheid van de deelname van
adjudant M. aan handelingen van het onderzoek; verwerpt de voorzieningen wat dit laatste betreft; veroordeelt de eisers in de kosten.
4 september 2001- 2e kamer- Voorzitter: de h. Farrier, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Van hoogenbemt- Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger,
advocaat-generaal- Advocaten : mrs. R. Verstraeten, Brussel, en P. Castryck, Veume.
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2 8 KAMER- 4 september 2001

1° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6 -ARTIKEL 6.1- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- BEKLAAGDE - VERTEGENWOORDIGING DOOR
RAADSMAN- RECHTSTREEKSE WERKING VAN VERDRAGSBEPALINGEN- CONFLICT METREGEL VAN INTERN RECHT- GEVOLG.

2° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6- ARTIKEL 6.3- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- BEKLAAGDE- VERTEGENWOORDIGING DOOR
RAADSMAN- RECHTSTREEKSE WERKING VAN VERDRAGSBEPALINGEN- CONFLICT METREGEL VAN INTERN RECHT- GEVOLG.

3° HOGER BEROEP- STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - VERSTEK- BEKLAAGDE - VERTEGENWOORDIGING DOOR RAADSMAN- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6.1-ARTIKEL 6.3.C- RECHTSTREEKSE
WERKING VAN VERDRAGSBEPALINGEN- GEVOLG.

4 o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6 - ARTIKEL 6.1- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- HOGER BEROEP- VERSTEK- BEKLAAGDE- VERTEGENWOORDIGING DOOR RAADSMAN- RECHTSTREEKSE WERKING VAN VERDRAGSBEPALINGEN- DRAAGWIJDTE.

5o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6 - ARTIKEL 6.3- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- HOGER BEROEP- VERSTEK- BEKLAAGDE- VERTEGENWOORDIGING DOOR RAADSMAN- RECHTSTREEKSE WERKING VAN VERDRAGSBEPALINGEN- DRAAGWIJDTE.

6° HOGER BEROEP- STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP- VERSTEK- BEKLAAGDE- VERTEGENWOORDIGING DOOR RAADSMAN- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6.1-ARTIKEL 6.3.C- RECHTSTREEKSE
WERKING VAN VERDRAGSBEPALINGEN- GEVOLG.

7° VERZET- STRAFZAKEN- BEKLAAGDE -HOGER BEROEP - VERSTEK- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6.3.C- RECHT OP BIJSTAND VAN EEN RAADSMAN NAAR KEUZE
- VERTEGENWOORDIGING DOOR RAADSMAN- WEI GERING OMWILLE VAN DE MOGELIJKHEID
VAN BIJSTAND OF VERTEGENWOORDIGING IN RET KADER VAN RET VERZET- SCRENDING VAN
RET VERDRAG.

8° VOORLOPIGE HECHTENIS- ONMIDDELLIJKE AANHOUDING- VEROORDELING- VERNIETIGING - GEVOLG.

go CASSATIE - VERNIETIGING. OMVANG- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- BEKLAAGDE
EN VERDACHTE - ONMIDDELLIJKE AANHOUDING- TOEPASSING.

1o, 2° en 3° De artikelen 6.1 en 6.3.c E. V.R.M., welke rechtstreekse werking hebben in

de interne rechtsorde en voorrang genieten op de minder gunstige bepalingen van het
interne recht, verlenen een beklaagde het recht om zich te verdedigen met bijstand
van een raadsman naar zijn keuze, hetgeen inhoudt dat de strafrechter, niettegenstaande de door artikel185, § 2, Wetboek van Strafvorderingaan de beklaagde opgelegde verplichting om persoonlijk te verschijnen, de raadsman moet toelaten zijn
client te vertegenwoordigen oak al toont deze niet aan dat het hem onmogelijk is persoonlijk te verschijnen (1). (Artt. 6.1 en 6.3c E.V.R.M.; 185 Sv.)
(1) Zie Cass., 16 maart 1999, A.R. P.98.0861.N, nr. 158 en J. T., 2000, 124 met noot Kuty, F.; Cass.,
8 juni 1999, A.R. P.97.1104.N, nr. 335; Cass., 15 feb. 2000, A.R. P.98.0760.N, nr. 122.

1388

HOF VAN CASSATIE

Nr. 443

4°, 5°,6° en 7° Schendt de artikelen 6.1 en 6.3.c E.V.R.M., de beslissing waarbij de appidrechters de versteklatende beklaagde het recht ontzeggen zich te laten vertegenwoordigen door zijn raadsman en hem aldus de mogelijkheid ontnemen zijn verdediging voor te dragen door de raadsman van zijn keuze, om reden dat hij naar Belgisch
strafprocesrecht ook in graad van beroep de mogelijkheid heeft verzet in te stellen en
zich in het kader van dit verzet te laten bijstaan door een raadsman (2). (Art. 6.1 en
6.3.c E.V.R.M.)
8° en go De vernietiging van de beslissing waarbij eiser wordt veroordeeld heeft de vernietiging tot gevolg van de beslissing waarbij zijn onmiddellijke aanhouding wordt
bevolen (3). (Art. 33, § 2, Wet Voorlopige Hechtenis.)
(D ... )

ARREST

(A.R. P.Ol.0687.N)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 6 maart 2001 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing waarbij eiser tot
straf wordt veroordeeld :
Gelet op de memories die aan dit arrest zijn gehecht en daarvan deel uitmaken;
Over het eerste middel :
Overwegende dat de artikelen 6, lid 1, en 6, lid 3, c, E.V.R.M., welke rechtstreekse werking hebben in de interne rechtsorde en voorrang genieten op
de minder gunstige bepalingen van het interne recht, een beklaagde het recht
verlenen om zich te verdedigen met bijstand van een raadsman naar zijn
keuze;
Dat dit recht inhoudt dat de strafrechter, niettegenstaande de door artikel185, § 2, Wetboek van Strafvordering aan de beklaagde opgelegde verplichting om persoonlijk te verschijnen, de raadsman moet toelaten zijn client
te vertegenwoordigen ook al toont deze niet aan dat het hem onmogelijk is
persoonlijk te verschijnen;
Overwegende dat de appelrechters oordelen dat "nu de versteklatende beklaagde naar Belgisch strafprocesrecht ook in graad van beroep de mogelijkheid heeft verzet in te stellen en in het kader van dit verzet zich te laten bijstaan door een raadsman, er vooralsnog geen aanleiding (is) de
raadsman van de, buiten het kader van overmacht of andere rechtsgeldige
reden, versteklatende beklaagde toe te laten deze laatste te vertegenwoordigen of zijn verdediging waar te nemen";
Dat zij door eiser het recht te ontzeggen zich te laten vertegenwoordigen door zijn raadsman, hem de mogelijkheid ontnemen zijn verdediging voor
(2) Zie noot 1; TRAEST, PH., "De vertegenwoordiging van de afwezige beklaagde", T. Strafr., 2000,
p. 205. De beslissing van het geannoteerde arrest ligt volledig in de lijn van de rechtspraak van
het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat reeds eerder, onder meer in zijn arrest van
21januari 1999, nr. 26103/95, zaak Van Geyseghem t. Belgie, J.T., 1999, 174 en Rev. Dr. Pen., 1999,
780-784, met noot Beernaert, A.M., benadrukte dat de omstandigheid dat de beklaagde in een latere fase van de rechtspleging alsnog de mogelijkheid heeft om zich te laten bijstaan ofvertegenwoordigen door een raadsman van zijn keuze op zich niet doorslaggevend is.
(3) Cass., 9 feb. 2000, A.R. P.99.1689.F, nr. 103; Cass., 2 mei 2000, A.R. P.00.0100.N, nr. 267.
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te dragen door de raadsman van zijn keuze, mitsdien de artikelen 6, lid 1,
en 6, lid 3, c, E.V.R.M. schenden;
Dat het middel gegrond is;
En overwegende dat het tweede middel niet tot ruimere cassatie of tot cassatie zonder verwijzing kan leiden;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing waarbij de onmiddellijke aanhouding van eiser wordt bevolen :
Overwegende dat de vernietiging van de beslissing waarbij eiser wordt veroordeeld, de vernietiging tot gevolg heeft van de beslissing waarbij zijn onmiddellijke aanhouding wordt bevolen;
Om die redenen, vernietigt de bestreden arresten; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de vernietigde arresten; laat
de kosten ten laste van de Staat; verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.
4 september 2001- ze kamer- Voorzitter: de h. Farrier, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Van hoogenbemt - Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger,
advocaat-generaal-Advocaten: mrs. M. Verstraeten, Gent, en H. Van Bavel, Brussel.

Nr. 444

ze KAMER -

4 september 2001

1° BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ -1ERBESCHIKKINGSTELLING VAN DE REGERING- INTERNERING- BESLISSING VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6.3.C- RECHT OP VERDEDIGING- '!DEPASSELIJKHEID.

zo BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ- INTERNERING- TERBESCHIKKINGSTELLING VAN DE REGERING- BESLISSING VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE - VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6.3.C- RECHT OP VERDEDIGING- '!DEPASSELIJKHEID.

3° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6 -ARTIKEL 6.3 - ARTIKEL 6.3.C -RECHT VAN VERDEDIGING -1ERBESCHIKKINGSTELLING VAN DE REGERING- INTERNERING- BESLISSING VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE- '!DEPASSELIJKHEID.

4° RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN -1ERBESCHIKKINGSTELLING VAN DE REGERING- INTERNERING- BESLISSING VAN DE MINISTER VAN JUS TITlE- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6.3.C- '!DEPASSELIJKHEID.

1o, zo, 3° en 4 o Artikel 6.3.c E. V.R.M., dat betrekking heeft op de verdediging bij vervolging wegens een strafbaar feit, is niet toepasselijk in het geval de minister van Justitie de internering gelast van een veroordeelde die ter beschikking van de Regering was gesteld. (Artt. 6.3.c E.VR.M.; 25bis Wet Bescherming Maatschappij.)
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(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE ANTWERPEN T. T... )
ARREST

(A.R. P.Ol.l123.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 juni 2001 gewezen door
het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling;
Gelet op het verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht en daarvan deel
uitmaakt;
Over het eerste middel :
Overwegende dat de minister van Justitie, met toepassing van artikel25bis
van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten, bij besluit van 18 april 2001 de internering heeft gelast van verweerder die ter beschikking van de regering was gesteld bij arrest van het
Hofvan Beroep te Antwerpen van 14 februari 1992;
Overwegende dat de bestreden beslissing oordeelt dat voormeld besluit werd
genomen met schending van artikel 6, lid 3, c, E.V.R.M., op grand dat niet
blijkt dat verweerder in de gelegenheid was zich te verdedigen met betrekking tot dit besluit;
Overwegende dat artikel 6, lid 3, c, E.V.R.M. dat betrekking heeft op de
verdediging bij vervolging wegens een strafbaar feit, niet toepasselijk is in
het geval de minister van Justitie de internering gelast van een veroordeelde;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest; laat
de kosten ten laste van de Staat; verwijst de zaak naar het Hofvan Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling.
4 september 2001- 2e kamer- Voorzitter: de h. Farrier, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Dhaeyer - Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaatgeneraal.

Nr. 445

2e

KAMER -

5 september 2001

P JACHT- JACHTMISDRIJF -AFGIFTE VAN HET WAPEN- VERPLICHTING -AARD.
2° JACHT- JACHTMISDRIJF- GEEN AFGIFTE VAN HET WAPEN- MISDRIJF- GEVOLG.
3° JACHT- JACHTMISDRIJF- VERBEURDVERKLARING VAN HET WAPEN- STRAFWETBOEK
- 'IDEPASSELIJKHEID.

4 o STRAF -ANDERE STRAFFEN- VERBEURDVERKLARING- JACHTMISDRIJF- STRAFWETBOEK- 'IDEPASSELIJKHEID.
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S JACHT- JACRTMISDRIJF- VERBEURDVERKLARING VAN RET WAPEN- VOORWAARDEN.
0

6° JACHT- JACRTMISDRIJF- GEEN AFGIFTE VAN RET WAPEN- GELDBOETE -AARD.
1o De verplichting voor de schuldige om het wapen waarvan hij zich heeft bediend on-

middellijk afte geven aan de agent die proces-verbaal opmaakt, is een gevolg van het
jachtmisdrijf (1). (Art. 20 Jachtwet, als gewijzigd bij Deer. W. Gew.)
2° Het feit dat de schuldige het wapen waarvan hij zich heeft bediend niet onmid-

dellijk afgeeft aan de agent die proces-verbaal opmaakt, is geen bijzonder en afzonderlijk misdrijf, maar een bijkomende en ermee onlosmakelijk verbonden omstandigheid (2). (Art. 20 Jaehtwet, als gewijzigd bij Deer. W. Gerw.)
3° en 4° De bepalingen van het Sw. betreffende de verbeurdverklaring zijn niet van toe-

passing op jachtmisdrijven (3). (Art. 42 Sw.)
so en 6° De in art. 20 Jachtwet bedoelde verbeurdverklaring wordt alleen uitgesproken in geval van afgifte van het wapen aan de agent die proces-verbaal opmaakt; de
geldboete die opgelegd wordt in geval van niet-afgifte van het wapen, is een bijkomende straf die de verbeurdverklaring vervangt (4). (Art. 20 Jaehtwet, als gewijzigd bij Deer. W. Gew.)
(B ... )

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.Ol.OS82.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 15 maart 2001 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik;
Over de eerste grief :
Overwegende dat het bestreden vonnis eiser tot een enkele geldboete veroordeelt van 300 frank, met een uitstel van drie jaar voor de helft ervan, of
tot een vervangende gevangenisstraf van een maand, wegens het feit dat hij
"met het geweer heeft gejaagd op een terrein van minder dan 50 hectaren" (telastlegging 1), dat hij "met een wapen gebruik heeft gemaakt van
jachtkansels gelegen op minder dan 200 meter van elk terrein waar iemand anders met het geweer jaagt of van een natuurreservaat in de zin van
de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud, behalve indien de jacht er toegelaten is, of van een kunstmatige voederplaats voor het wild" (telastlegging 2), en dat hij het in telastlegging 3 bedoelde misdrijfheeft gepleegd "zoals het door het openbaar ministerie opnieuw is gekwalificeerd op de
terechtzitting van 15 februari 2001 (van het hofvan beroep)"; dat de grief
alleen betrekking heeft op dat laatste misdrijf en dat de aan eiser opgelegde straf naar recht is verantwoord door de andere, voormelde en jegens
hem bewezen verklaarde misdrijven;
(1) Zie Cass., 22 dec. 1952 (Bull. en Pas., 1953, I, 281); 2 mei 1977 (A.C., 1977, blz. 895).
(2) Zie noot 1.
(3) Cass., 23 mei 1966 (Bull. en Pas., I, 1192); R.P.D.B.,

ro, Chasse, nr.

194.

(4) Zie Cass., 7 april1913 (Bull. en Pas., 1913, I, 179); 9 nov. 1953 (Bull. en Pas., 1954, I, 171);
R.P.D.B., JO, Chasse, nr. 201.
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Dat de grief, ook al is zij gegrond, niet kan leiden tot vernietiging;
Dat zij, bij gemis aan belang, niet ontvankelijk is;
Over de tweede grief :
Overwegende dat het in het arrest bedoelde artikel 20 van de jachtwet van
28 februari 1882, zoals gewijzigd bij het decreet van 14 juli 1994 van het
Waals Gewest, in het eerste lid bepaalt dat, behalve in het geval bedoeld in
artikel 4, eerste lid, dat verbiedt op andermans grand te jagen zonder toestemming van de eigenaar of zijn rechthebbenden, het wapen waarvan de
schuldige zich heeft bediend, verbeurd wordt verklaard en hij gehouden is
het wapen onmiddellijk af te geven aan de agent die proces-verbaal opmaakt, en in het tweede lid bepaalt dat, indien hij het niet afgeeft, hij gestraft wordt met een bijzondere geldboete van honderd frank;
Overwegende dat de verplichting voor de schuldige om het wapen waarvan hij zich heeft bediend onmiddellijk af te geven aan de agent die procesverbaal opmaakt, een gevolg is van het hoofdjachtmisdrijf; dat het feit dat
de schuldige het wapen waarvan hij zich heeft bediend niet onmiddellijk afgeeft aan de agent die proces-verbaal opmaakt, geen bijzonder en afzonderlijk misdrijf is, maar een bijkomende en met dat hoofdmisdrijf onlosmakelijk verbonden omstandigheid;
Overwegende dat het arrest, met betrekking tot de aan eiser in de telastlegging 4 verweten niet-afgifte, te weten: "het feit dat hij aan de verbalisant, mijnheer de boswachter S., het wapen waarvan hij zich heeft bediend niet heeft afgegeven", vermeldt dat "de verplichting om het wapen af
te geven bestaat in geval van elk misdrijf (jachtmisdrijf), met uitzondering van het in artikel 4, eerste lid, bepaalde geval, waarvan te dezen geen
sprake is";
Dat, aldus, het hof van beroep zijn beslissing om aan eiser de bijzondere, voormelde geldboete op te leggen omdat hij het wapen niet onmiddellijk heeft afgegeven aan de boswachter, welk misdrijf hij gepleegd heeft ten
gevolge van de in de andere telastleggingen bedoelde jachtmisdrijven, regelmatig en naar recht verantwoordt;
Dat de grief niet kan worden aangenomen;
Over de derde grief :
Overwegende dat de bepalingen van het Strafwetboek betreffende de verbeurdverklaring, en meer bepaald artikel42.1 o van dat wetboek, niet van toepassing zijn op jachtmisdrijven;
Overwegende dat de in artikel 20 van de voormelde wet van 28 februari
1882 bedoelde verbeurdverklaring aileen wordt uitgesproken in geval van afgifte van het wapen aan de agent die proces-verbaal opmaakt; dat de geldboete die opgelegd wordt in geval van niet-afgifte van het wapen, een bijkomende straf is die de verbeurdverklaring vervangt;
Overwegende dat de eerste rechter, die inzonderheid verwijst naar de artikelen 42 en 43 van het Strafwetboek, de verbeurdverklaring beveelt van
het wapen dat eiser droeg op het ogenblik van de hoofdjachtmisdrijven, op
grand dat het ''het voorwerp was van een van beide telastleggingen"; dat het
arrest, dat, naast het voormelde artikel20, met verwijzing naar het beroepen vonnis tevens die twee artikelen van het Strafwetboek vermeldt, de verbeurdverklaring bevestigt door zeals "wettelijk en goed met redenen omkleed" aan· te merken;
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Maar overwegende dat de appelrechters, die aan eiser de bijzondere geldboete van 100 frank hebben opgelegd, verhoogd met de opdeciemen, omdat hij het wapen niet afgegeven had aan de agent die proces-verbaal opmaakte, de verbeurdverklaring van dat zelfde wapen niet konden bevelen,
aangezien die door de voormelde geldboete was vervangen;
Dat de grief, in zoverre, gegrond is;
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, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het de verbeurdverklaring beveelt van het wapen dat eiser op het ogenblik van de feiten droeg; verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde
arrest; veroordeelt eiser in drie vierde van de kosten van zijn voorziening en
laat het overige vierde ten laste van de Staat; zegt dat er geen grond bestaat tot verwijzing.
5 september 2001- 2e kamer- Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitterVerslaggever : de h. Fischer- Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. T. en A. Garot, Verviers.
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1e

KAMER -

7 september 2001

VERJARING- BURGERLIJKE ZAKEN- ALGEMEEN- VERKORTE VERKRIJGENDE VERJARING- WETTIGE TITEL - BEGRIP.

De koopakte die geen betrekking heeft op het perceel waarvan de verkorte termijn van
verkrijgende verjaring betwist wordt, vormt geen wettige titel die kan dienen voor de
tienjarige verkrijgende verjaring van een aangrenzend perceel dat buiten de verkochte oppervlakte is gelegen (1). (Art. 2265 B.W.)
(1) Zie: DE PAGE, Traite elementaire de droit civil beige, Brussel, Bruylant, dl. VIII, nrs. 1280
en 1293; AuBRY en RAu, Droit civil franr;ais, dl. 3, nr. 706; PLANIOL en RIPERT, Droit civil franr;ais, dl. 3, nr. 706; J. HANsENNE, Precis, Grand bulletin scientifique de la Faculte de Droit de Liege,
1996, nr. 396; Pandectes belges, tref:Woord Prescription par dix et vingt ans, nrs. 31, 175 en 177;
Juris Classeur, tref:Woord Prescription de 10 a 20 ans, art. 2265 tot 2269, nrs. 42 tot 45; Encyclopedie Dalloz, tref:Woord Prescription civile, nrs. 57, 58 en 71 tot 75. Zie Cass. Fr., 29 jan. 1970,
Bull., chambres civiles, 1970, p. 55, nr. 75; Cass. Fr., 26 nov. 1970, Dalloz-Sirey, 1971, p. 127; Cass.
Fr., 24 juni 1971, Bull., chambres civiles, 1971, p. 292, nr. 410; Cass. Fr., 30 nov. 1977, DallozSirey, 1978, p. 197; Cass. Fr., 29 okt. 1979, Dalloz-Sirey, 1980, p. 113; Cass. Fr., 16 feb. 1983 en
noot, Dalloz-Sirey, 1983, p. 369.
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(P... E.A. T. V.D.V.)

ARREST

(vertaling)

(A.R. C.99.0511.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 23 juni 1999 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hoei;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 2265 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden vonnis eerst vaststelt dat verweerder bij authentieke akte van
19 december 1991 van mevrouw B. een aantal onroerende goederen heeft verkregen "die, volgens de titel, gekadastreerd waren in afdeling A, en bij het kadaster bekend stonden onder de nummers 81D voor een oppervlakte van 8 are 32 centiare, 81E
voor 26 centiare, 83C voor 12 are 97 centiare en 243D voor 31 are 50 centiare", dat
de gerechtelijk deskundige uiteengezet heeft dat verweerder dat goed had aangekocht hoofdzakelijk op grand van de kadastrale gegevens, dat het geheel van de percelen 81D, 81E en 83D sinds het ontstaan van het kadaster qua configuratie op het
kadastraal plan en qua weergave van hun oppervlakte in de kadastrale leggers nooit
gewijzigd zijn, dat het geheel bestaande uit die percelen en perceel 84C, eigendom van
eiser, op ondubbelzinnige wijze begrensd is en een gemeten oppervlakte van 3.094 m2
heeft (voor een oppervlakte die volgens het kadaster 3.065 m2 bedraagt, zodat de deskundige een grens AB voorstelde teneinde voor ieder eigendom de verhouding tussen de totale gemeten oppervlakte en de totale kadastrale oppervlakte te eerbiedigen), dat die deskundige tot de slotsom is gekomen dat de feiten van de inbezitneming
door verweerder van het perceel dat in het door de deskundige opgemaakte plan als
ABCD staat weergegeven, niet overeenstemden met de kadastrale gegevens; dat het
bestreden vonnis vervolgens "oordeelt (. .. ) dat het deskundigenverslag en de daarin
vastgelegde grenzen van de eigendommen met de werkelijkheid overeenstemmen" of,
met andere woorden, met de titel op grand waarvan verweerder het onroerend goed
van mevrouw B. heeft gekocht; dat het evenwel de beroepen beslissing, die afwijzend had beschikt op eisers vordering en voor recht had gezegd dat verweerder door
verjaring na tienjaren op grand van artikel2265 van het Burgerlijk Wetboek het perceel had verkregen dat in het plan van de deskundige als ABCD stand aangegeven,
in al zijn beschikkingen bevestigt, zulks op grand van alle redenen die geacht worden hier uitdrukkelijk weergegeven te zijn, en met name, op grand "dat de rechtbank van oordeel is (. .. ) dat de kantonale magistraat terecht de door verweerder aangevoerde tienjarige verjaring in aanmerking heeft genomen; (... ) dat uit de uiteenzetting
van de feiten en uit het onderzoek van de neergelegde stukken, meer bepaald de akten van aankoop van mevrouw B. en (van verweerder) blijkt dat zij beiden over een
wettige titel beschikken en dat de samenvoeging van hun bezitting gerechtvaardigd
is; (... ) dat het ontbreken van een plan bij (verweerders) akte van aankoop en het verschil van de in de akte opgegeven kadastrale oppervlakten in vergelijking met de grand
die (hij) in bezit heeft genomen, niet (...) aan de verkrijgende verjaring in de weg staan",
terwijl, de wettige titel, op grand waarvan, krachtens artikel 2265 van het Burgerlijk Wetboek, de eigendom van een onroerend goed na tien jaar kan verjaren, indien de ware eigenaar woont binnen het rechtsgebied van het hofvan beroep, die is,
wanneer hij naar de vorm regelmatig is, waarmee de overdracht van de eigendom naar
de verkrijger zou kunnen worden bewezen indien hij van de ware eigenaar afkomstig zou zijn; de koopakte van een onroerend goed van een welbepaalde oppervlakte
daarentegen voor de koper geen wettelijke titel kan opleveren die als grondslag kan
dienen voor de tienjarige verjaring van een aangrenzend perceel dat buiten de verkochte oppervlakte is gelegen; hetgeen men meer bezit dan in zijn titel staat aangegeven enkel door dertigjarige verjaring kan worden verkregen; het bestreden vonnis, dat niet vaststelt dat verweerders akte van aankoop betrekking zou hebben op het
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perceel dat als ABCD in het plan van de deskundige aangegeven staat, maar daarentegen vaststelt dat er een verschil bestaat tussen de in de akte opgegeven kadastrale oppervlakten en de door hem in bezit genomen oppervlakten, derhalve, wanneer het, met bevestiging van het beroepen vonnis, beslist dat hij dat perceel door
verkorte verkrijgende ve:rjaring verkregen heeft, artikel 2265 van het Burgerlijk Wethoek schendt :

Overwegende dat luidens artikel 2265 van het Burgerlijk Wetboek, degene die te goeder trouw en op grond van een wettige titel een onroerend goed
verkrijgt, daarvan de eigendom verwerft door verjaring na tien jaren, indien de ware eigenaar woont binnen het rechtsgebied van het hof van beroep waarin het onroerend goed gelegen is en na twintig jaren, indien hij buiten dat gebied zijn woonplaats heeft;
Overwegende dat de verkorte termijn van verkrijgende veijaring aileen ertoe strekt het feit ongedaan te maken dat de verkrijger, zonder dat hij het
wist, zijn recht verkregen heeft van iemand die geen eigenaar is;
Overwegende dat uit de vermeldingen van het bestreden vonnis volgt dat
de beide partijen hun goed verkregen hebben op grond van de kadastrale gegevens, dat de feiten van de inbezitneming kennelijk niet met die gegevens overeenstemmen en dat de grens van de eigendommen die door de deskundige is vastgesteld met de werkelijkheid overeenstemt;
Overwegende dat verweerders titel geen betrekking heeft op het litigieuze perceel;
Overwegende dat het bestreden vonnis, door te vermelden dat "het verschil van de in de akte opgegeven kadastrale oppervlakten in vergelijking met
de grond die (verweerder) in bezit heeft genomen, niet () aan de verkrijgende verjaring in de weg staa(t)", de in het middel aangewezen wetsbepaling schendt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde vonnis; houdt
de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over;
verwijst de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik, zitting houdende in hoger beroep.
7 september 2001- 1e kamer- Voorzitter en verslaggever: de h. Echement, waarnemend voorzitter- Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal
- Advocaat : mr. Draps.
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1° HUUR VAN GOEDEREN- HANDELSHUUR- EINDE (OPZEGGING. HUURHERNIEUWING.
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2° RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) -

VERRIJKING ZONDER OORZAAK- BURGERLIJKE ZAKEN- HUUR VAN GOEDEREN- HANDELSHUUR- VERSTREKEN HUUROVEREENKOMST- GEBRUIKSVERGOEDING- VERRIJKING ZONDER OORZAAK- GEVOLG.

1o en 2° Het gebruik, na het verstrijken van de huurovereenkomst, van de gehuurde

goederen door de huurder die pas afstand heeft gedaan van zijn vraag tot huurhernieuwing nadat die huur was verstreken, valt onder de theorie van de verrijking zonder oorzaak, zodat de vergoeding niet naar billijkheid dient te worden vastgesteld met inaanmerkingneming van de financiele mogelijkheden van de huurder,
maar wel door rekening te houden met de verarming van de verhuurder en de verrijking van de huurder (1). (Art. 20 Handelshuurwet.)
(IMMOBILIERE 117 N.V T. A L'UNIVERS DU SOMMEIL B.V.B.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. C.99.0520.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 30 november 1998 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 20 van de wet van 30 april1951, dat is afdeling 2bis van
boek III, titel VIII, van het Burgerlijk Wetboek, 1382, 1383 van het Burgerlijk Wethoek, 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek, miskenning van het algemeen rechtsbeginsel dat niemand zich zonder oorzaak ten koste van een ander mag verrijken (dat
met name is neergelegd is oftoepassing vindt in de artikelen 548, 554, 555, 559, 563,
570, 571, 861, 862, 1241, 1312, 1376, 1377, inzonderheid tweede lid, 1432 tot 1438, 1634,
1635, 1673, 1934, 194 7 en 2080, inzonderheid tweede lid, van het Burgerlijk Wethoek en, voor zoveel als nodig, schending van die artikelen van het Burgerlijk Wethoek) en van artikel 149 van de gecoordineerde Grondwet,
doordat het bestreden vonnis verweerster ertoe veroordeelt om aan eiseres vanaf
15 april1991 een jaarlijkse gei:ndexeerde gebruiksvergoeding van 750.000 BEF te betalen en de appelkosten omslaat, zulks op grand "dat artikel 20 van de Handelshuurwet een recht behelst dat ingevoerd is om de huurder in staat te stellen afstand te doen van zijn vraag tot hernieuwing teneinde de rampzalige financiele gevolgen
te ontlopen van een huur die de huurder niet kan betalen; dat het gaat om het recht
van de huurder om afstand te doen van zijn vraag en niet 'om zich in de toekomst te
ontdoen van een overeenkomst die hij oorspronkelijk had gewild', wat impliceert dat
die afstand de vraag tot hemieuwing reeds van de aanvang ervan beeindigt (dus vanaf
het begin van de nieuwe huurovereenkomst die had moeten ingaan); dat de huurder bijgevolg een gebruiksvergoeding verschuldigd is; dat het abnormaal zou zijn die
vergoeding op hetzelfde bedrag vast te stellen als de nieuwe huur die de huurder uitgerekend niet wil betalen en zulks overeenkomstig de ratio legis van artikel 20; dat
evenwel, in tegenstelling tot hetgeen de eerste rechter van oordeel was, er niet enkel mag worden verwezen naar het door de huurder aangevoerde bedrag; dat daardoor de al even rechtmatige belangen van de verhuurder volledig uit het oog zouden worden verloren, aangezien deze tijdens de gehele procedure onmogelijk zijn goed
volgens de marktcriteria rendabel kan maken; dat de rechter, wanneer het gaat om
een blijvende bezetting, zonder recht oftitel, na het verstrijken van de huurovereenkomst, naar billijkheid de vergoeding moet vaststellen die verschuldigd is naar rata
van de derving en het verlies van het genot van de verhuurder, enerzijds, van het genot dat (de huurder) verder heeft gehad en van zijn financiele mogelijkheden, anderzijds; dat (verweerster) in casu de nieuwe huur een tijdlang heeft kunnen betalen (kennelijk met het oog op een minnelijke oplossing van het geschil) en pas vanaf
(1) Zie : DE PAGE, Traite elementaire de droit civil beige, Brussel, Bruylant, dl. III, nrs. 41, 45,
46 en 47, alsook dl. N, nrs. 547 en 581; Les Novelles, Les baux commerciaux, nr. 1790bis en Louage
de choses, nrs. 362 en 406.
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1 januari 1996 die huur niet langer betaald heeft, omdat zij dat bedrag te hoog vond
en niet 'zeker' was dat zij de te veel betaalde huur zou kunnen terugkrijgen; dat, gelet op aile gegevens van het dossier en op de twee neergelegde verslagen, het bedrag van de gebruiksvergoeding bepaald dient te worden op 750.000 BEF per jaar, met
ingang van 1 april 1991 (basisindex van maart 1991)",
terwijl, eerste onderdeel, de gebruiksvergoeding die verschuldigd is door de huurder die zonder titel de gehuurde goederen is blijven betrekken nadat zijn handelshuur was verstreken, en overigens afstand heeft gedaan van zijn vraag tot hernieuwing van die huur overeenkomstig artikel 20 van de wet van 30 april1951, verschuldigd
is op grond van de verrijking zonder oorzaak; zij bijgevolg, zoals eiseres aanvoerde in
haar samenvattende appelconclusie, moet overeenstemmen met de normale huurwaarde van het goed tijdens de periode waarin het zonder titel is gebruikt, waarbij
die waarde bepaalt in hoeverre de gebruiker zich zonder titel door het genot van het
goed verrijkt heeft en in hoeverre de eigenaar van dat goed dienovereenkomstig armer werd; ingeval werd aangenomen - quod non - dat het bestreden vonnis de mogelijkheid had, in casu, naar billijkheid uitspraak te doen, het dan nog niet op grond
van een dergelijke mogelijkheid zijn beslissing had kunnen baseren op een onjuiste
opvatting van de juridische banden tussen de partijen; daaruit volgt dat het bestreden vonnis, aangezien het de door verweerster verschuldigde gebruiksvergoeding naar
billijkheid vaststelt, door met name rekening te houden met haar financiele mogelijkheden in plaats van eiseres een vergoeding toe te kennen die gelijk is aan haar verarming, binnen de perken van verweersters verrijking, het algemeen rechtsbeginsel dat niemand zich zonder oorzaak ten koste van een ander mag verrijken, heeft
miskend (miskenning van voornoemd algemeen rechtsbeginsel en, voor zoveel als nodig, schending van de in het middel aangewezen artikelen van het Burgerlijk Wetboek, waarin dat beginsel is neergelegd oftoepassing vindt, alsook van artikel20 van
de wet van 30 april 1951); het bestreden vonnis althans, aangezien het noch nagaat
noch vaststelt, zoals het daartoe in de samenvatte appelconclusie van eiseres was aangezocht, wat de normale huurwaarde was van het door verweerster zonder titel betrokken goed tijdens de periode waarin het zonder titel is gebruikt, de toetsing van
zijn beslissing betreffende de vaststelling van het bedrag van de gebruiksvergoeding
onmogelijk maakt en derhalve niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van
artikel149 gecotirdineerde Grondwet) en evenmin naar recht verantwoord is (scherrding van alle andere wetsbepalingen - met uitzondering van de artikelen 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek, 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek en 149 van de
Grondwet - en miskenning van het algemeen rechtsbeginsel, zoals ze in het middel zijn aangewezen);
tweede onderdeel, in zoverre geoordeeld zou moeten worden dat de gebruiksvergoeding die verschuldigd is door de huurder die, zoals verweerster, zonder titel het
gehuurde goed is blijven betrekken na afioop van zijn huurovereenkomst en overigens afstand heeft gedaan van zijn aanvraag tot hernieuwing van die handelshuur,
verschuldigd zou zijn op grond van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, die gebruiksvergoeding volledig de schade zou moeten herstellen die eiseres heeft
geleden door het gebruik zonder titel van haar goed; ingeval men zelfs zou aannemen- quod non- dat het bestreden vonnis de mogelijkheid had, in casu, naar billijkheid uitspraak te doen, het dan nog niet op grond van een dergelijke mogelijkheid zijn beslissing had kunnen baseren op een onjuiste opvatting van de juridische
banden tussen de partijen; daaruit volgt dat het bestreden vonnis, aangezien het de
door verweerster verschuldigde gebruiksvergoeding naar billijkheid vaststelt, door met
name rekening te houden met haar financiele mogelijkheden, in plaats van eiseres een
vergoeding toe te kennen die haar gehele schade dekt, een miskenning inhoudt van
het recht van eiseres om volledig vergoed te worden voor de schade die is veroorzaakt door de quasi-delictuele fout van verweerster (schending van de artikelen 1382
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek en 20 van de wet van 30 april 1951); het bestreden vonnis althans, aangezien het noch nagaat noch vaststelt wat het bedrag is
van de schade die zij geleden heeft door het gebruik zonder titel van haar goed, de toetsing van zijn beslissing betreffende de vaststelling van het bedrag van de gebruiksvergoeding onmogelijk maakt en derhalve niet regelmatig met redenen is omkleed
(schending van artikel149 gecotirdineerde Grondwet) en evenmin naar recht verantwoord is (schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek en 20
van de wet van 30 april 1951);
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derde onderdeel, ingeval het bestreden vonnis in die zin zou worden uitgelegd dat
het de aan eiseres toegekende gebruiksvergoeding "ex aequo et bono" heeft vastgesteld, het dan nog niet naar recht verantwoord zou zijn, aangezien het niet heeft vastgesteld dat geen van de partijen de gegevens overlegde of in staat was te overleggen, op grond waarvan het bedrag van die vergoeding precies zou kunnen worden
beoordeeld; daaruit volgt dat het bestreden vonnis, aangezien het niet vaststelt dat
geen van de partijen de gegevens overlegde of in staat waste overleggen, op grond waarvan en het bedrag van de verrijking die verweerster geniet doordat zij zonder titel het
goed van eiseres blijft gebruiken en het bedrag van de correlatieve verarming van eiseres, niet precies kunnen worden beoordeeld, het algemeen rechtsbeginsel miskent
dat niemand zich zonder oorzaak ten koste van een ander mag verrijken, namelijk het
beginsel op grond waarvan de aan eiseres verschuldigde gebruiksvergoeding vastgesteld diende te worden (miskenning van voornoemd algemeen rechtsbeginsel en, voor
zoveel als nodig, schending van de in het middel aangewezen wetsbepalingen waarin
dat beginsel is neergelegd of toepassing vindt en van artikel 20 van de wet van 30 april
1951) en daaruit tevens volgt dat het bestreden vonnis, in zoverre geoordeeld zou moeten worden dat de aan eiseres verschuldigde gebruiksvergoeding verschuldigd zou zijn
op grond van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, een schending
zou inhouden van de voornoemde artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wethoek en, voor zoveel als nodig, van artikel 20 van de wet van 30 april 1951, aangezien het niet heeft vastgesteld dat geen van de partijen de gegevens overlegde of in
staat was te overleggen, op grond waarvan het bedrag van de schade die eiseres geleden heeft door het gebruik zonder titel van haar goed, precies kan worden beoordeeld;
vierde onderdeel, eiseres tevens concludeerde dat het bedrag van de haar verschuldigde gebruiksvergoeding vermeerderd moest worden met dat van de forfaitaire lasten; het bestreden vonnis nalaat over dat punt van de vordering uitspraak te doen en,
derhalve, artikel1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek schendt; ingeval werd aangenomen - quod non - dat het bestreden vonnis die vordering impliciet zou hebben verworpen, het nagelaten zou hebben op de voornoemde conclusie van eiseres te
antwoorden, daar het niet heeft vermeld waarom de door haar gevorderde vergoeding niet vermeerderd diende te worden met het bedrag van de forfaitaire lasten, en,
bijgevolg, niet regelmatig met redenen zou zijn omkleed (schending van artikel149
van de gecoordineerde Grondwet) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat ingevolge artikel 20 van de wet van 30 april1951 tot vaststelling van regels betreffende de handelshuur in het bijzonder, dat is afdeling 2bis van hoofdstuk II van titel VIII van boek III van het Burgerlijk
Wetboek, in geval van onenigheid van de partijen betre:ffende de wijze waarop
de huur zal worden vernieuwd, deze wordt vernieuwd tegen de prijs en onder de voorwaarden die door de rechter zijn vastgesteld, tenzij de huurder,
onder de in dat artikel vermelde voorwaarden, afstand heeft gedaan van zijn
vraag tot hernieuwing;
Overwegende dat, wanneer de huurovereenkomst al verstreken is op het
ogenblik dat de huurder afstand doet van zijn vraag, hij aan de verhuurder een gebruiksvergoeding moet betalen die rekening houdt met de verarming van de verhuurder en de verrijking van de huurder;
Overwegende dat de appelrechters, door te beslissen dat de rechter die vergoeding naar billijkheid moet bepalen, door met name rekening te houden
met de financiele mogelijkheden van de huurder, het in het middel aangewezen algemeen rechtsbeginsel hebben miskend en de aldaar aangewezen
wetsbepaling hebben geschonden;
Dat het onderdeel gegrond is;
Wat het vierde onderdeel betreft :
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Overwegende dat eiseres in haar voor de appEllrechters neergelegde samenvattende conclusie, naast een gebruiksvergoeding, ook de betaling van
de forfaitaire lasten vorderde;
Overwegende dat het bestreden vonnis, doordat het nalaat uitspraak te
doen over die vordering, artikel 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek
schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Om die redenen, zonder dat er grond bestaat tot onderzoek van de overige onderdelen die niet tot ruimere cassatie kunnen leiden, vernietigt het
bestreden vonnis in zoverre dit het bedrag vaststelt van de door verweerster
verschuldigde gebruiksvergoeding, nalaat uitspraak te doen over de forfaitaire lasten en uitspraak doet over de kosten; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel, zitting houdende in hoger beroep.
7 september 2001-1e kamer- Voorzitter en verslaggever: de h. Echement, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal
- Advocaten : mrs. De Gryse en Geinger.

Nr. 448

1e

KAMER -

7 september 2001

VERJARING- BURGERLIJKE ZAKEN- ALGEMEEN- VERKRIJGENDE VERJARING- NIET DUBBELZINNIG BEZIT- BEGRIP.

Het bezit dat steunt op de wijdverbreide overtuiging dat het litigieuze perceel onlosmakelijk behoorde tot de door de nieuwe bewoners verworven eigendom, is niet dubbelzinning (1). (Art. 2229 B.W.)
(M ... E.A. T. H ... E.A.)

ARREST

(vertaling)

(A.R. C.00.0081.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 24 februari 1999 door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Dinant in hoger beroep gewezen;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
(1) Over het begrip dubbelzinnig bezit in de zin van art. 2229 B.W., zie Cass., 3 mei 1984, A.R.
4226, nr. 507; DE PAGE, dl. V., nr. 866; DERINE, VAN NESTE, VANDENBERGHE, Beginse/en van Be/gisch privaatrecht, Zakenrecht, dl. V., Deel I A, Antwerpen/Amsterdam, Standaard,197 4, nr. 129.
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schending van de artikelen 2229, 2262 van het Burgerlijk Wetboek, 19, 1138, 2°, van
het Gerechtelijk Wetboek, 149 van de Grondwet, miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van de autonomie der procespartijen in burgerlijke zaken, beschikkingsbeginsel genaamd, zoals dat is vastgelegd in artikel1138, 2°, van het Burgerlijk Wethoek, en van het algemeen beginsel van het recht van verdediging,
doordat het bestreden vonnis beslist dat de verweerders door de dertigjarige verkrijgende verjaring sedert 1 januari 1980 eigenaar van het litigieuze perceel zijn geworden en bijgevolg de eigendomsvordering van de eisers afwijst op grand "dat aan
de hand van de verschillende getuigschriften die de heer Vandermiege ( ... ) heeft afgeleverd, de historiek kan worden achterhaald van de toestand die tot dit geschil heeft
geleid, aangezien daaruit blijkt dat het litigieuze perceel reeds als een onderdeel van
de thans door de (verweerders) in gebruik genomen eigendom werd beschouwd toen
het in 1949 door de heer Vandermiege werd aangekocht (... ); dat (de verweerders) toen
zij het gehele onroerend goed aankochten helemaal niet hoefden te aarzelen over de
werkelijke omvang ervan wegens een onbetwiste en wijdverbreide overtuiging die berustte op een niet betwist bezit (... ); dat gelet op de bijzondere omstandigheden van
de zaak hier toepassing moet worden gemaakt van het beginsel van de usucapio en
van de bepalingen van artikel 2235 van het Burgerlijk Wetboek in zoverre de schijn
ingevolge ( ... ), het ongestoord, onafgebroken en te goeder trouw bezit van het litigieuze perceel (door de verweerders) moet worden gevoegd bij het soortgelijk bezit van
hun rechtsvoorganger, de heer Vandermiege, en dat daaruit volgt dat zij hoogstens vanaf
1 januari 1980 ingevolge de dertigjarige verkrijgend verjaring wel degelijk eigenaar
geworden zijn van het goed waarop (de eisers) aanspraak maken",
terwijl, eerste onderdeel, de verkrijgende verjaring of usucapio waardoor de eigendom van een onroerend goed na dertig jaar bezit kan worden verkregen (artikel 2262
van het Burgerlijk Wetboek) en de aanspraak van de eigenaar kan worden afgewezen met name ondubbelzinnig bezit als eigenaar veronderstelt (artikel 2229 van het
Burgerlijk Wetboek); het bestreden vonnis alleen vermeldt dat het bezit van de verweerders "ongestoord, onafgebroken en te goeder trouw is"; het daarentegen niet vaststelt dat hun bezit niet dubbelzinnig en als eigenaar was; het bestreden vonnis inzonderheid niet vermeldt dat het bezit dat door de verweerders wordt aangevoerd slecht
voor een uitlegging vatbaar zou zijn; het bestreden vonnis door bijgevolg te beslissen dat de verweerders het litigieuze perceel door dertigjarige verkrijgende verjaring hebben verkregen, de artikelen 2229 en 2262 van het Burgerlijk Wetboek schendt;

Wat betreft het eerste onderdeel :
Overwegende dat een bezit dubbelzinnig is, in de zin van artikel 2229 van
het Burgerlijk Wetboek, wanneer de handelingen die het bezit zouden kunnen uitmaken, de uiting kunnen zijn van een ander recht dan dat waarop
de bezitter aanspraak maakt;
Overwegende dat het bestreden vonnis vaststelt dat "dat het litigieuze perceel reeds als een onderdeel van de thans door de (verweerders) in gebruik genomen eigendom werd beschouwd toen het in 1949 door de heer Vandermiege werd aangekocht ( ... ), en dat zowel door de verkopers ( ... ) als door
de voorgangers van de (eisers) ( ... ) die dienaangaande nooit enige aanspraak hebben geformuleerd zodat de (verweerders), toen zij het gehele onroerend goed van de heer Vandermiege aankochten, helemaal niet hoefden te aarzelen over de werkelijke omvang ervan wegens een onbetwiste en
wijdverbreide, inclusiefbij de (eisers), overtuiging die berustte op een niet
betwist bezit, en waarvan de eisers slechts zeer laat afstand deden na op 18
maart 1993 het advies te hebben ingewonnen van de landmeter de Ghellinck";
·
Dat het bestreden vonnis aldus oordeelt dat de handelingen van de verweerders en van hun rechtsvoorganger, die het in aanmerking neemt als bestanddelen van hun bezit, uitsluitend steunden op de wijdverbreide over-
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tuiging dat het litigieuze perceel onlosmakelijk tot hun eigendom behoorde en dat dat bezit dus niet dubbelzinnig was en door de verweerders
en hun rechtsvoorganger als eigenaar werd uitgeoefend;
Dat dit onderdeel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de eisers in de kosten.
7 september 2001- 1e kamer- Voorzitter: de h. Echement, waarnemend voorzitter - Verslaggever : mevr. Velu. - Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. De Bruyn en Kirkpatrick.

Nr. 449
1e

KAMER -

7 september 2001

VONNISSEN EN ARRESTEN- BURGERLIJKE ZAKEN -ALGEMEEN- VONNIS- NAAM VAN
DE GRIFFIER- WIJZIGING- NIET GOEDGEKEURDE DOORHALINGEN- GEVOLG.

Hoewel niet goedgekeurde doorhalingen of verbeteringen in een vonnis of een arrest als
niet bestaande worden beschouwd (1), bevat het vonnis waarop de naam van een griffier is doorgehaald en de naam van een andere griffier is toegevoegd zonder dat die
doorhaling is goedgekeurd, niettemin de naam van de griffier die bij de uitspraak
tegenwoordig is geweest, aangezien het Hof bij de beoordeling van een cassatiemiddel bevoegd is om na te gaan of het ontbreken van goedkeuring een verschrijving uitmaakt, die kennelijk blijkt uit het zittingsblad alsook uit het proces verbaal van de terechtzitting waarop de naam van de toegevoegde griffier vermeld staat,
en die derhalve door het Hof oak mag worden verbeterd (2). (Art. 780, 1°, Ger.W.)
(EB-LEASE N.V. E.A. T. M... E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. C.00.0142.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 20 oktober 1999 in hager beroep gewezen door Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 780, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek, miskenning van het
algemeen rechtsbeginselluidens hetwelk iedere doorhaling of toevoeging die niet bij
authentieke akte is goedgekeurd, geacht wordt niet bestaande te zijn, en voor zoveel als nodig, schending van de artikelen 78 van het Wetboek van Strafvordering, 15
en 16 van de wet van 25 ventose jaar XI (16 maart 1803) op het notarisambt, waarin
dat rechtsbeginsel is neergelegd,
(1) Cass., 19 dec. 1986, A.R. 5448, nr. 247.
(2) Cass., 19 maart 1987, A.R. 7606, nr. 431.
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doordat in het bestreden vonnis de vermelding "Mevrouw K. : adjunct-griffier met
opdracht" en de handtekening van mevrouw K. doorgehaald zijn zonder dat die doorhalingen goedgekeurd zijn,
terwijl iedere doorhaling in een vonnis die niet is goedgekeurd, niet bestaande wordt
geacht (in het middel aangewezen algemeen rechtsbeginsel, dat toepassing vindt in
de artikelen 78 van het Wetboek van Strafvordering, 15 en 16 van de wet van 25 vent6se jaar XI, en voor zoveel als nodig, toepassing van die artikelen zelf); het vonnis op
straffe van nietigheid de naam moet bevatten van de griffier die bij de uitspraak tegenwoordig is geweest (schending van artikel 780, 1 o, van het Gerechtelijk Wethoek); uit het zittingsblad van de terechtzitting van 20 oktober 1999 blijkt dat M.R.,
adjunct-griffier met opdracht, en niet mevrouw K., tegenwoordig was bij de uitspraak; er derhalve, betreffende de naam van de griffier die bij de uitspraak tegenwoordig was, tegenspraak is -tussen het bestreden vonnis en het zittingsblad van de
terecht:z;itting van 20 oktober 1999; het bestreden vonnis derhalve een miskenning inhoudt van de regel volgens welke het vonnis, op straffe van nietigheid, de naam bevat van de griffier die bij de uitspraak tegenwoordig is geweest (schending van de artikelen en miskenning van het algemeen rechtsbeginsel die in het middel zijn
aangewezen) :

Overwegende dat ingevolge artikel 780, 1°, van het Gerechtelijk Wethoek, het vonnis, op straffe van nietigheid, de naam van de griffier bevat die
bij de uitspraak tegenwoordig is geweest;
Overwegende dat een doorhaling in een vonnis of arrest die niet is goedgekeurd, geacht wordt niet bestaande te zijn;
Overwegende dat de doorhaling van de naam van adjunct-griffier met opdracht K. die voorkomt in het bestreden vonnis, weliswaar niet is goedgekeurd, maar dat uit het zittingsblad alsook uit het proces verbaal van de terechtzitting van 20 oktober 1999 blijkt dat adjunct-griffier met opdracht R.
zitting heeft gehouden bij de uitspraak van dat vonnis, dat bovendien zijn
handtekening draagt;
Overwegende dat uit het geheel van de gegevens duidelijk blijkt dat de
goedkeuring van de doorhaling van de naam van adjunct-griffier met opdracht K. voortvloeit uit een verschrijving die het Hof vermag te verbeteren teneinde het middel te kunnen beoordelen;
Overwegende dat het bestreden vonnis inderdaad niet de naam bevat van
de griffier die bij de uitspraak tegenwoordig is geweest;
Overwegende dat evenwel uit het zittingsblad van de terechtzitting van
20 oktober 1999 blijkt dat het vonnis is uitgesproken in tegenwoordigheid
van adjunct-griffier met opdracht R.; dat het vonnis bijgevolg artikel 780, 1°,
van het Gerechtelijk Wetboek niet schendt;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
7 september 2001 - 1e kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Echement, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal
- Advocaat : mr. Van Ommeslaghe.
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3e KAMER- 10 september 2001

MINDERVALIDEN- INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING -ANDERE UITKERINGEN- CUMULATIE - GEZINSBIJSLAG- RECHTGEVENDE- BEGRIP.

Overeenkomstig het wettelijk bepaalde verbod tot cumulatie kan de gehandicapte aanspraak maken op gezinsbijslag wanneer hi} de rechtgevende is; de in staat van verlengde minderjarigheid verklaarde gehandicapte verliest zijn hoedanigheid van rechtgevende op gezinsbijslag niet door het enkele feit dat die bijslag aan zijn voogd is
betaald (1) (Artt. 2, § 1, eerste lid, en 13, § 1, eerste lid, 1°, Gehandicaptenwet Tegemoetkomingen.)
(BELGISCHE STAAT- MINISTER VAN SOCIALE INTEGRATIE T. H ... )
ARREST

(vertaling)

(A.R. S.99.0202.F)

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 14 september 1999 gewezen door het Arbeidshof te Luik;
Over het middel : schending van de artikelen 2, § 1, eerste lid, en 13, § 1, eerste lid,
1°, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkoming aan gehandicapten, gewijzigd bij de wet van 30 december 1992,
doordat eiser, bij de beslissing van 9 november 1993 en die van 28 maart 1994 de
inkomensvervangende tegemoetkoming ten behoeve van de in staat van verlengde minderjarigheid verklaarde persoon van wie verweerster de erfgename is, op 1 december 1993 heeft vastgesteld door, overeenkomstig artikel 13, § 1, eerste lid, 1o, van voormelde wet van 27 februari 1987, van het maximumbedrag van die tegemoetkoming
de gezinsbijslag afte trekken waarop de in staat van verlengde minderjarigheid verkerende persoon recht heeft en die aan haar datieve voogd werd betaald; dat het arrest, met bevestiging van het beroepen vonnis, eiser veroordeelt tot betaling van de
inkomensvervangende tegemoetkoming zonder aftrek van de gezinsbijslag, voornamelijk op grond dat, zoals het arbeidshof reeds heeft beslist, het cumulatieverbod, vervat in artikel 13 van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen
aan gehandicapten, volgens hetwelk de inkomstenvervangende tegemoetkoming kan
worden geweigerd ofverminderd indien, krachtens een Belgische wet "de gehandicapte aanspraak heeft" op sociale uitkeringen betreffende, onder meer, de gezinsbijslagen, aldus enkel geldt voor de uitkeringen op de betaling waarvan de gehandicapte aanspraak kan maken voor zichzelf, maar niet voor de uitkeringen die worden
betaald aan een derde, zoals de moeder, aan wie de gezinsbijslagen niet worden gestort op naam van het kind, maar in haar hoedanigheid van persoon, belast met de
opvoeding en het onderhoud van het kind; dat de gezinsbijslagen aileen in aanmerking dienen te worden genomen in het geval dat de gehandicapte het recht heeft om
de gezinsbijslagen zelf in ontvangst te nemen, maar dat die bijslagen worden betaald aan de voorlopig bewindvoerder (of, zoals dat te dezen het geval kan zijn, aan
de voogd voor rekening van de onder zijn toezicht staande persoon), omdat de voorlopig bewindvoerder ze in dat geval ontvangt in de plaats van de gehandicapte; dat
er niet kan worden aangenomen dat er geen onderscheid dient te worden gemaakt tussen rechthebbende, bijslagtrekkende en rechtgevende, die begrippen zijn uit de wet
(1) Zie Cass., 27 sept. 1999, A.R. S.98.0135.N, nr. 485.
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op de gezinsbijslag, en dat een gehandicapt kind het recht zou doen ontstaan op gezinsbijslag en dus daarop een aanspraak zou hebben in de zin van het bovenvermelde artikel 13; dat immers het cumulatieverbod voor al de overige, in artikel 13 bedoelde uitkeringen het gevolg is van het feit dat een uitkering aan de gehandicapte zelfwordt
betaald; dat de gezinsbijslag die wordt betaald aan de moeder of aan de persoon die
het kind werkelijk opvoedt, ook al verkeert het in staat van verlengde minderjarigheid, niet bestemd is voor het kind, maar voor de persoon aan wie die bijslag wordt
gestort teneinde die persoon in staat te stellen het kind op te voeden en te onderhouden; dat er dus geen onderscheid wordt gemaakt tussen de in artikel 13 bedoelde uitkeringen; indien de woorden "aanspraak heeft" zouden betekenen ''het recht
doet ontstaan in welke hoedanigheid ook", de wetgever dat in 1992 had moeten preciseren; dat de op 18 januari 1930 geboren gehandicapte te dezen in staat van verlengde minderjarigheid is verklaard en dat haar datieve voogd, overeenkomstig het
bepaalde in de artikelen 487bis en volgende van het Burgerlijk Wetboek, belast werd
met het beheer van haar goederen, zoals iedere ouder van een minderjarig kind dat
zou doen; dat de gezinsbijslag dus is betaald aan de voogd zoals hij aan de moeder zou
zijn betaald, indien de betrokkene bij haar had kunnen leven; dat de in staat van verlengde minderjarigheid verklaarde persoon de gezinsbijslag niet in ontvangst kan nemen voor zichzelf; dat de voogd die bijslagen dus niet ontvangen heeft voor rekening van de gehandicapte, maar wel in de hoedanigheid van bijslagtrekkende, wat een
andere hoedanigheid is dan die van voorlopig bewindvoerder,

terwijl artikel13, § 1, eerste lid, 1o, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de
tegemoetkomingen aan gehandicapten, gewijzigd bij de wet van 30 december 1992, die
van kracht is geworden op 1 juli 1993, bepaalt dat de inkomstenvervangende tegemoetkoming kan worden geweigerd of verminderd indien de gehandicapte, krachtens een Belgische wet, "aanspraak heeft op sociale uitkeringen betreffende, onder meer,
gezinsbijslagen; er moet worden aangenomen dat voor de toepassing van die wetsbepaling de gehandicapte aanspraak heeft op gezinsbijslagen, aangezien hij het recht
daarop doet ontstaan en zij te zijnen gunste worden betaald; de gehandicapte zelfs in
het geval dat het bedrag van de gezinsbijslagen wordt betaald aan de datieve voogd
van de gehandicapte, die in staat van verlengde minderjarigheid verkeert, moet worden geacht het recht op de gezinsbijslagen te doen ontstaan en bijgevolg daarop aanspraak te hebben als bedoeld in artikel13 van de wet van 27 februari 1987; het arrest erop wijst dat de gezinsbijslagen te dezen niet konden worden ontvangen voor de
in staat van verlengde minderjarigheid verkerende persoon, en daarom in ontvangst zijn genomen door haar datieve voogd; het arrest, nu het op grond van die overweging de toepassing van het cumulatieverbod, vervat in artikel 13, § 1, eerste lid, 1o,
van bovenvermelde wet van 27 februari 1987, uitsluit, die wetsbepaling alsook bijgevolg artikel 2 van die wet schendt :

Overwegende dat, krachtens artikel 13, § 1, 1 o, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten, de
inkomensvervangende tegemoetkoming geweigerd ofverminderd wordt indien de gehandicapte aanspraak heeft onder meer op uitkeringen betreffende de gezinsbijslagen;
Overwegende dat de gehandicapte aanspraak heeft op gezinsbijslagen in
de zin van voormeld artikel13 wanneer hij de rechtgevende is;
Dat de in staat van verlengde minderjarigheid verklaarde gehandicapte
zijn hoedanigheid van rechtgevende op gezinsbijslagen niet verliest door het
enkele feit dat die aan zijn voogd worden betaald;
Overwegende dat het arrest, nu het weigert toepassing te maken van het
in artikel 13, § 1, eerste lid, 1 o, van de wet van 27 februari 1987 vervatte
cumulatieverbod op grond dat "de gezinsbijslag is(. .. ) betaald aan de voogd
zoals hij aan de moeder zou zijn betaald, indien de betrokkene bij haar had
kunnen leven, dat de in staat van verlengde mindeijarigheid verklaarde persoon de gezinsbijslag niet in ontvangst kan nemen voor zichzelf' en "dat de
voogd die bijslag dus niet ontvangen heeft voor rekening van mejuffrouw H,
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maar wel in zijn hoedanigheid van bijslagtrekkende ( ... )",de bovenaangehaalde wetsbepaling schendt;
Dat het middel 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.
10 september 2001 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - iierslaggever : de h. Plas - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaatgeneraal - Advocaat : mr Simont.

Nr. 451

3e KAMER - 10 september 2001
SOCIALE ZEKERHEID -

ZELFSTANDIGEN- SOCIAAL STATUUT- BIJDRAGEN- BEREKENING- GRONDSLAG- ZELFSTANDIGE BEROEPSWERKZAAMHEID- VORIG AANSLAGJAAR- WINSTEN OF EATEN- MEERWAARDEN AFKOMSTIG VAN DE VOLLEDIGE EN DEFINITIEVE STOPZETTING- TAK VAN DE WERKZAAMHEID.

Op de winsten of baten die verband houden met een voorheen door de rechthebbende
uitgeoefende zelfstandige beroepsbezigheid, waartoe de meerwaarden behoren bij volledige en definitieve stopzetting, gedurende de uitoefening van de beroepswerkzaamheid, van een of meer takken ervan, dienen de in het sociaal statuut der zelfstandigen bepaalde bijdragen te worden geheven (1). (Art. 11, § 2, tweede en derde lid,
K.B. nr. 38 van 27 juli 1967; artt. 20, 4°, 31, 1°, en 32 W.I.B. [1964].)
(SOCIALE VERZEKERINGSKAS VOOR ZELFSTANDIGEN INTEGRITY T. C. V.Z.W.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. S.00.0028.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 16 maart 1999 gewezen
door het Arbeidshof te Luik;
Over het middel : schending van de artikelen 2, 3, met name § 1, eerste en tweede
lid (het tweede lid zoals het is gewijzigd bij de wet van 24 december 1976) en 11, met
name § 2, eerste en tweede lid (het eerste lid zoals het is gewijzigd bij de wet van 30
december 1988 en het tweede lid, zoals het is ingevoegd bij de wet van 26 juni 1992)
van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, en, voor zoveel nodig, schending van de artikelen 20,
(1) Zie Cass., 25 maart 1991, A.R. 8935, nr. 393; Cass., 9 juni 1997, A.R. S.97.0002.F, nr. 268;
Cass., 10 april2000, A.R. S.98.0156.F, nr. 242; KB nr. 38 van 27 juli 1967, art. 11, § 2, tweede en
derde lid, na de wijziging ervan bij de wet 26 juni 1992; zie ook KB nr. 38 van 27 juli 1967, art.
11, § 2, tweede en derde lid, na de wijziging ervan bij de wet 26 juni 1992 en 30 maart 1994; artt.
23, § 1, 3°, en 28, eerste lid, 1o, en tweede lid, W.I.B. (1992).
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4°, 31 (laatstelijk gewijzigd hij het koninklijk hesluit nr. 29 van 30 maart 1982) en 32
van het Wethoek van de Inkomstenhelastingen (1964),

doordat het arrest, met bevestiging van het heroepen vonnis, de vordering tot hetaling van regularisatiehijdragen als zelfstandige, met name voor de jaren 1990 en 1991,
afwijst op de grond: "dat de partijen akkoord gaan met de omschrijving als hedrijfsinkomsten die het helastinghestuur aan de inkomsten uit de overdracht van het melkquota gegeven heeft; dat evenmin kan worden hetwist dat het belastinghestuur die inkomsten afzonderlijk heeft helast en dus heeft heslist dat die inkomsten hetrekking
hadden op een voorheen uitgeoefende heroepswerkzaamheid als hedoeld in artikel 20,
4 o, van het Wethoek van de lnkomstenhelastingen (1964); dat die heslissing van het
helastinghestuur een wettelijke grondslag heeft, aangezien artikel 32 van het wethoek hepaalt dat de hepalingen van artikel 31 (waarin wordt hepaald wat onder winsten ofhaten als hedoeld in artikel20, 4°, moet worden verstaan) mede van toepassing zijn wanneer een of meer takken van de werkzaamheid gedurende de uitoefening
van de heroepswerkzaamheid volledig en definitiefworden gestaakt; dat de hedrijfsinkomsten, wanneer ze worden helast op grond van artikel 20, 4°, van het Wethoek van de Inkomstenhelastingen (1964), moeten worden geacht hetrekking te hehhen op een vorige werkzaamheid (oftak van werkzaamheid) die is stopgezet, en niet
op een werkzaamheid (of tak van werkzaamheid) die werd uitgeoefend tijdens het
referentiejaar; dat zulks te dezen het geval is, daar (verweerster) haar gehele melkquota heeft overgedragen en hij die gelegenheid de melkproductie in haar landhouwhedrijf heeft stopgezet; dat zij dus een tak van haar werkzaamheden heeft stopgezet; dat de kas aan de tekst een voorwaarde toevoegt, nu zij daarenhoven de stopzetting
van de heroepswerkzaamheid vereist, terwijl het voldoende is dat alleen een gedeelte ervan wordt stopgezet, voor zover het gaat om een volledige tak van werkzaamheid en de meerwaarde precies van die gedeeltelijke stopzetting afkomstig is; dat,
gelet hierop, het vonnis, dat de leer van het Hofvan Cassatie heeft gevolgd, (... ) moet
worden hevestigd, ook als de meerwaarden slechts afkomstig zijn van de volledige overdracht van een tak van werkzaamheid en niet van de werkzaamheid zelf ( ... ); dat de
meerwaarde aileen hij de inkomsten moet worden geteld wanneer de zelfstandige niet
een volledige tak van zijn werkzaamheid overdraagt (... )",
terwijl volgens artikel 2 van het koninklijk hesluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, aan dit hesluit zijn onderworpen en, in die hoedanigheid, gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die het oplegt : de zelfstandigen (en de helpers); artikel 3, § 1, van dat hesluit
hepaalt dat de zelfstandige ieder natuurlijk persoon is, die in Belgie een heroepshezigheid uitoefent uit hoofde waarvan hij niet door een arheidsovereenkomst of door een
statuut verhonden is (eerste lid) en dat, tot hewijs van het tegedeel, geacht wordt zich
in de in het vorig lid hedoelde voorwaarden tot onderwerping te hevinden, ieder persoon die in Belgie een heroepshezigheid uitoefent, die inkomsten kan opleveren hedoeld in artikel 20, 1°, 2°, h of c, of 3°, van het Wethoek van de Inkomstenhelastingen (tweede lid, zoals het te dezen van toepassing is); artikel 11 van voornoemd
koninklijk hesluit, dat te dezen van toepassing is, hepaalt dat de hijdragen van de onderworpenen worden uitgedrukt in een percentage van de heroepsinkomsten (§ 1); onder heroepsinkomsten dienen te worden verstaan de hrutoheroepsinkomsten, verminderd met de heroepskosten, en eventueel met de heroepsverliezen, vastgesteld
overeenkomstig de wetgeving hetreffende de inkomstenhelasting, die de onderworpene als zelfstandige heeft genoten, vermeerderd volgens de modaliteiten hepaald door
de Koning, met het hedrag van de hijdragen hedoeld in de artikelen 12 en 13 (§ 2, eerste lid); uit het onderling verhand tussen die hepalingen hlijkt dat de hedrijfsinkomsten die een dergelijke persoon in de hoedanigheid van zelfstandige genoten heeft, om
onderworpen te zijn aan de hij het sociaal statuut der zelfstandigen hepaalde hijdragen, niet aileen moeten zijn vastgesteld overeenkomstig de wet op de inkomstenhelasting, maar hovendien afkomstig moeten zijn van de gewone uitoefening van een zelfstandige hezigheid tijdens het referentiejaar; volgens het hij de wet van 26 juni 1992
ingevoegde artikel 11, § 2, tweede lid, van voornoemd koninklijk besluit, de winsten
en haten, hedoeld in artikel 20, 4°, van het Wethoek van de Inkomstenhelastingen
(1964), die hetrekking hehhen op een voorheen door de onderworpene uitgeoefende hezigheid, worden heschouwd als heroepsinkomsten in de zin van het vorige lid en worden geacht te hehoren tot het aanslagjaar waarin zij worden helast; die hepaling van
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toepassing is op de winsten en baten die tot grondslag dienen voor de berekening van
de bijdragen verschuldigd voor het tweede kwartaal van 1992 en voor de daaropvolgende kwartalen; het arbeidshof vaststelt dat verweerster inkomsten heeft gehaald
uit de overdracht van het melkquotum in 1990, dat die inkomsten betrekking hadden op een voorheen uitgeoefende werkzaamheid, bedoeld in artikel20, 4°, van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen (1964) en dat die beroepsinkomsten zijn belast op
grond van artikel 20, 4 o van dat wetboek; die inkomsten, nu ze derhalve moeten worden geacht te behoren tot het aanslagjaar waarin zij worden belast, namelijk het jaar
1990, bijgevolg, volgens artikel 11, § 2, derde lid, van voornoemd koninklijk besluit,
in aanmerking dienden te worden genomen bij de vaststelling van de voor het jaar 1993
verschuldigde sociale bijdragen; het arbeidshofbijgevolg de vordering niet wettig heeft
kunnen afWijzen, in zoverre zij strekte tot betaling van sociale regularisatiebijdragen
voor het jaar 1993 (schending van alle, in het middel vermelde wettelijke bepalingen):

Overwegende dat artikel 11, § 1, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27
juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, zoals het te dezen van toepassing was, bepaalt dat de bijdragen van de onderworpenen worden uitgedrukt in een percentage van de beroepsinkomsten;
Dat voornoemd artikel, § 2, eerste lid, met name bepaalt dat onder beroepsinkomsten dienen te worden verstaan die welke zijn vastgesteld overeenkomstig de wetgeving betreffende de inkomstenbelasting, die de onderworpene als zelfstandige heeft genoten;
Dat, krachtens artikel 11, § 2, tweede lid, dat in voornoemde bepaling is
ingevoegd bij artikel 70 van de wet van 26 juni 1992 houdende sociale en andere bepalingen, zoals het te dezen van toepassing is, de winsten en baten
bedoeld in artikel 20, 4 o, van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen
(1964), die betrekking hebben op een voorheen door de onderworpene uitgeoefende bezigheid, worden beschouwd als beroepsinkomsten in de zin van
het § 1 en worden geacht te behoren tot het aanslagjaar waarin zij worden belast; dat die bepaling, blijkens de bewoordingen ervan, van toepassing is op de winsten en baten die tot grondslag dienen voor de berekening van de bijdragen verschuldigd voor het tweede kwartaal van 1992 en
voor de daaropvolgende kwartalen;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweerster, die landbouwer was,
in 1990 haar melkquota heeft overgedragen, dat haar inkomsten van het jaar
1990 eerst zijn belast zonder dat met die overdracht rekening werd gehouden en dat het belastingbestuur achteraf die beroepsinkomsten heeft verhoogd met de van de overdracht afkomstige inkomsten die het apart heeft
belast; dat het arrest erop wijst dat het belastingbestuur heeft beslist dat de
inkomsten uit de overdracht betrekking hadden op de uitoefening van een
vorige werkzaamheid, als bedoeld in artikel 20, 4 o, van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen (1964);
Dat het arrest de rechtsvordering van eiseres tot betaling van de voor het
jaar 1993 verschuldigde regularisatiebijdragen, die zijn vastgesteld op grond
van de inkomsten van 1990, die betrekking hebben op het aanslagjaar 1991
en waarin de inkomsten uit de overdracht van het melkquota begrepen zijn,
niet gegrond verklaart op grond dat die inkomsten betrekking hebben op een
vorige werkzaamheid of tak van werkzaamheid, die is stopgezet, en niet op
een werkzaamheid of tak van werkzaamheid die werd uitgeoefend tijdens het
referentiejaar;
Dat het arrest door die overweging voormelde bepaling van artikel 11, §
2, tweede lid, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 schendt;
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Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over de vordering tot betaling van de voor het jaar 1993 verschuldigde regularisatiebijdragen en 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 feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Bergen.
10 september 2001- 3° kamer- Voorzitter en verslaggever: de h. Marchal, eerste voorzitter- Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Butzler en De Bruyn.

Nr. 452
3e KAMER- 10 september 2001
1o MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPENBARE CENTRA VOOR)- OPDRACHTEN
-ALGEMENE OPDRACHT- MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING- VREEMDELINGEN- REGULARISATIE- NIET-VERWIJDERING- GRONDWET- OVEREENSTEMMING- ARBITRAGEHOF- PREJUDICIEEL GESCHIL- HOF VAN CASSATIE- VERPLICHTING.

2° VREEMDELINGEN- MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING- REGULARISATIE- NIETVERWIJDERING- GRONDWET- OVEREENSTEMMING -ARBITRAGEHOF- PREJUDICIEEL GESCHIL- HOF VAN CASSATIE- VERPLICHTING.

3° ARBITRAGER OF- PREJUDICIEEL GESCHIL- HOF VAN CASSATIE- VERPLICHTINGMAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING- VREEMDELINGEN- REGULARISATIE- NIETVERWIJDERING- GRONDWET- OVEREENSTEMMING.

4 o PREJUDICIEEL GESCHIL- ARBITRAGEHOF- HOF VAN CASSATIE- VERPLICHTINGMAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING- VREEMDELINGEN- REGULARISATIE- NIETVERWIJDERING- GRONDWET- OVEREENSTEMMING.

1o, 2°, 3° en 4 o Wanneer de vraag rijst of art. 57, § 2, eerste lid, 0. C.M. W. -wet dat van

toepassing is op vreemdelingen die, krachtens art. 14 wet 22 december 1999 betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieen van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk niet van het Belgisch grondgebied
kunnen worden verwijderd, de grondwettelijke beginselen inzake gelijkheid en nondiscriminatie miskent, moet het Hof van Cassatie in beginsel het Arbitragehof verzoeken over die vraag uitspraak te doen (1). (Art. 26, § 1, 3°, en§ 2 Bijzondere Wet
Arbitragehof; artt. 10 en 11 gecoiird. Gw., [1994]; art. 57, § 2, eerste lid, O.C.M.W.wet; art. 9, derde lid, Vreemdelingenwet; artt. 2, 14 en 15 wet 22 dec. 1999.)
(1) Zie Cass., 29 maart 2001, A.R. F.99.0077.F, nr. 186; art. 57,§ 2, eerste lid, O.C.M.W.-wet,
na de wijziging ervan bij de wet 15 juli 1996.
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(O.C.M.W. HOEI T. B. .. E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. 8.00.0165.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 14 juni 2000 gewezen door
het Arbeidshof te Luik;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 29, § 1, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het
Arbitragehof,
doordat het arrest het hoger beroep van de verweerders tegen een vonnis van de
arbeidsrechtbank ontvankelijk en gegrond verklaart; dat voormeld vonnis het beroep van de verweerders tegen de door eiser op 7 en 21 september 1999 genomen beslissingen - waarbij eiser de door de verweerders op 26 augustus 1999 ingediende aanvraag tot maatschappelijke dienstverlening eerst had geschorst (eerste beslissing) en
vervolgens verworpen (tweede beslissing)- ontvankelijk had verklaard en, "alvorens recht te doen over de zaak zelf, aan het Arbitragehof de volgende prejudiciele vraag
had gesteld: 'Schendt artikel 57, § 2, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij artikel 65 van
de wet van 15 juli 1996, de beginselen inzake gelijkheid en non-discriminatie, vervat in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet junctis de artikelen 23 en 191 van de
Grondwet, artikel11.1 van het Internationaal Verdrag van New York van 19 december 1966 inzake economische, sociale en culturele rechten en artikel 13 van het Verdrag van Rome van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en
de fundamentele vrijheden, in zoverre artikel 57,§ 2, wat het recht op maatschappelijke dienstverlening betreft, een onderscheid in behandeling invoert ten aanzien van,
enerzijds, de Belgen en de vreemdelingen die legaal in het Rijk verblijven en, anderzijds, de vreemdelingen die een aanvraag hebben ingediend om als vluchteling te worden erkend, wier aanvraag is verworpen en die het bevel hebben gekregen om het
grondgebied te verlaten, zolang geen uitspraak is gedaan over de door hen bij de Raad
van State ingestelde beroepen tegen de beslissing die de commissaris-generaal voor
de vluchtelingen en de staatlozen genomen heeft met toepassing van artikel 63/3 van
de wet, oftegen de beslissing van de Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen (eerste categorie), en de vreemdelingen die geen enkel stuk kunnen voorleggen waaruit
blijkt dat ze in Belgie mogen verblijven of die illegaal in Belgie verblijven, zolang geen
uitspraak is gedaan over hun aanvraag om in Belgie te mogen verblijven, welke aanvraag ze hebben ingediend op grond van artikel 9, derde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en
de verwijdering van vreemdelingen (tweede categorie)?'",
terwijl artikel 29, § 1, van de bijzondere wet op het Arbitragehofvan 6 januari 1989
luidt als volgt : "tegen de beslissing van een rechtscollege kan, in zover dit aan het
Arbitragehof een prejudiciele vraag stelt, geen enkel rechtsmiddel worden aangewend"; het vonnis van de arbeidsrechtbank, afgezien van het dictum waarbij het beroep van de verweerders tegen de administratieve beslissingen van 7 en 21 september 1999 ontvankelijk werd verklaard - welk dictum de verweerders bij gebrek aan
belang niet bekritiseerden - zich, alvorens recht te doen over de zaak zelf, ertoe beperkte een prejudiciele vraag te stellen aan het Arbitragehof en dus niet door enig
rechtsmiddel kon worden bestreden; het arrest bijgevolg, door het hoger beroep van
de verweerders ontvankelijk te verklaren, de bovenstaande wetsbepaling schendt :

Overwegende dat het middel ervan uitgaat dat de arbeidsrechtbank aileen een prejudicii:He vraag heeft gesteld aan het Arbitragehof;
Overwegende dat de arbeidsrechtbank heeft beslist dat de verweerders, nu
zij niet konden bewijzen dat zij legaal in Belgie verbleven, krachtens artikel 57, § 2, van de wet van 8 juli 1976 geen aanspraak konden maken op
maatschappelijke dienstverlening; dat de rechtbank het vervolgens nodig
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geoordeeld heeft aan het Arbitragehof de vraag te stellen of die wetsbepaling wei verenigbaar is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet;
Dat het middel feitelijke grondslag mist;
Over het tweede middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 1349, 1353 van het Burgerlijk Wetboek, 57,§ 2, inzonderheid eerste lid, van de organieke wet van 8 juli 1976 betre:ffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij de wet van 15 juli 1996, 6, eerste lid,
9, inzonderheid derde lid, van de wet van 15 september 1980 betre:ffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, 2, 9, 14, 15 van de wet van 22 december 1999 betre:ffende de regularisatie van
het verblijfvan bepaalde categorieen van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk en 20 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betre:ffende
de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, en schending van het algemeen beginsel van het recht van verdediging,
doordat het arrest vaststelt dat de verweerders, die van Bosnische nationaliteit zijn,
voor de eerste maal in Belgie hadden verbleven van 1994 tot 1997; dat hun tijdens dat
eerste verblijf maatschappelijke dienstverlening was verstrekt, vooreerst door eiser
en vervolgens door het O.C.M.W. van Watermaal-Bosvoorde; dat de verweerders verklaren in oktober 1997 Belgie te hebben moeten verlaten teneinde de lichamen van
hun tijdens de oorlog vermoorde familieleden te identificeren en zij daarna in de onmogelijkheid hadden verkeerd snel naar Belgie terug te keren; dat de verweerders "in
april1998 zijn geschrapt van de registers van de gemeente Bosvoorde; dat zij in juli
1999 naar Belgie zijn kunnen terugkeren met behulp van visa die (verweerster) van
de ambassade in Duitsland en (verweerder) van de ambassade in Frankrijk hadden
gekregen en dat ze zich opnieuw te Hoei hebben gevestigd bij landgenoten; dat zij (eiser) om hulp hebben gevraagd, te meer daar de personen die hun onderdak boden,
Belgie verlieten; (. .. ) dat het door (de verweerders) ingediende dossier onder meer hun
verklaring van aankomst op het grondgebied van de gemeente Hoei op 15 juli 1999
bevat, alsook attesten waaruit blijkt dat ze aanvragen hebben ingediend op grond van
artikel 9, derde lid, van de wet van 15 december 1980 en attesten waaruit blijkt dat
ze regularisatieaanvragen hebben ingediend op 20 januari 2000 (... ); dat (de verweerders) Belgie zijn binnengekomen in het bezit van paspoorten en visa die voldeden aan
de wettelijke voorschriften; dat zij in het bezit zijn van bijlagen 3; dat zij nooit het bevel hebben gekregen om het grondgebied te verlaten; dat zij een aanvraag om humanitaire redenen hebben ingediend op grond van artikel 9, derde lid, van de wet van
15 december 1980; dat zij tevens regularisatieaanvragen hebben ingediend op 20 januari 2000" en dat de verweerders "aan de eerste rechters verwijten dat ze hun de
maatschappelijke dienstverlening hebben geweigerd op grond dat zij illegaal in Belgie
verblijven, ofschoon zij van oordeel zijn dat zij voldoen aan de voorwaarden voor een
rechtmatig verblijf, daar zij niet het bevel hebben gekregen om het grondgebied te verlaten en een aanvraag hebben ingediend op grond van artikel9, derde lid, van de wet
van 15 december 1980"; dat het arrest vervolgens het vonnis van de arbeidsrechtbank wijzigt; dat voormeld vonnis, alvorens uitspraak te doen over het beroep van de
verweerders tegen de door eiser op 7 en 21 september 1999 genomen administratieve beslissingen waarbij de door de verweerders op 26 augustus 1999 ingediende aanvraag tot maatschappelijke dienstverlening eerst was geschorst en daarna verworpen, aan het Arbitragehof een prejudiciele vraag had gesteld over de grondwettigheid
van artikel 57, § 2, van de organieke wet van 8 juli 1976 betre:ffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en doordat het arrest "(eiser) veroordeelt om (aan
de verweerders) maatschappelijke dienstverlening te verstrekken tot beloop van het
bestaansminimum tegen het tariefvoor gezinshoofden en dit vanaf de datum van de
aanvraag"; dat het arrest aldus beslist op grond "dat uit (de) (in de uiteenzetting van
de feiten herhaalde) opsomming kan worden afgeleid dat (de) (door de verweerders respectievelijk op grond van artikel9, derde lid, van de wet van 15 december 1980 en van
de wet van 22 december 1999) ingediende aanvragen thans in behandeling zijn; (dat
de verweerders) in het bezit zijn van bijlagen 3 waardoor zij in het land mogen verblijven en dat hun nooit het bevel is gegeven het grondgebied te verlaten; dat in de
huidige stand van het onderzoek van het dossier en de overgelegde stukken dus kan
worden aangenomen dat (de verweerders) rechtmatig in hetland verblijven; zulks te
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meer het geval is, nu artikel14 van de wet van 22 december 1999 betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieen van vreemdelingen bepaalt dat
er gedurende de behandeling van de aanvragen niet feitelijk zal worden overgegaan tot verwijdering tot de dag van de beslissing, tenzij bij aantasting van de openbare orde of de nationale veiligheid of tenzij de aanvaag kennelijk niet beantwoordt
aan de gestelde voorwaarden; dat (een commentator) het volgende schrijft: 'de wet biedt
dus in afwachting van een beslissing aan de regularisatieaanvragers een soort van bescherming tegen verwijdering van het grondgebied. Er wordt hun geen verblijfsvergunning toegekend, maar de Staat verbindt zich ertoe een voordien ter kennis gebrachte maatregel tot verwijdering niet uit te voeren of een vreemdeling die altijd
clandestien in Belgie verbleven heeft niet uit te wijzen'; dat (de verweerders) te dezen in het bezit zijn van een geldige verblijfsvergunning en bovendien aanspraak kunnen maken op het bepaalde in artikel14; (... ) dat een ander gevolg van de regularisatieaanvraag vermeld staat in artikel 15 van de wet : indien de op humanitaire redenen
gebaseerde regularisatieaanvraag reeds was ingediend op grond van artikel 9, derde
lid, van de wet van 15 december 1980, dient ze automatisch voor onderzoek te worden gestuurd naar de Commissie voor regularisatie, behoudens aangetekend schrijven aan de Minister van Binnenlandse Zaken binnen vijftien dagen na de bekendmaking van de wet in het Staatsblad; dat (de verweerders) in dat geval verkeren en
dat zij geen aangetekende briefhebben gericht aan de minister van Binnenlandse Zaken; ( ... ) dat de op 17 februari 1994 gewijzigde Grondwet een beginsel bevat volgens hetwelk 'ieder het recht heeft een menswaardig leven te leiden'; dat artikel 1 van
de wet van 8 juli 1976 dat recht toekent aan elke persoon die zich op Belgisch grondgebied bevindt; dat zulks het geval is met (de verweerders) en dat niet wordt betwist dat zij van het Rode Kruis, met name van vrijwilligers, hulp krijgen in de vorm
van onderdak en voedselpaketten; dat (de verweerders) dus reeds bij de indiening van
hun aanvraag voldeden aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor maatschappelijke dienstverlening; dat het (arbeids)hofbeslist dat dit recht zo nodig kracht
wordt bijgezet door de indiening van regularisatieaanvragen; dat elke indiener van een
regularisatieaanvraag immers, in zoverre hij zich op Belgisch grondgebied bevindt, onder meer om zijn aanvraag te kunnen staven, in de voorwaarden moet verkeren om
een menswaardig leven te leiden; dat, aangezien de overige voorwaarden, waaronder een vast verblijf, een bewezen staat van behoeftigheid, vervuld zijn, de maatschappelijke dienstverlening dient te worden verstrekt; dat zulks het geval is, te meer
daar de stopzetting van de hulp in het geval dat een bevel om het grondgebied te verlaten was gegeven, tot doel had de betrokkenen ertoe aan te sporen gevolg te geven
aan het bevel om het grondgebied te verlaten; dat voornoemd oogmerk niet meer kan
worden aangevoerd met de bedoeling de aanvrager de door hem aangevraagde maatschappelijke dienstverlening te ontzeggen, aangezien hij voor de beslissing van de minister niet van het grondgebied zal worden verwijderd; dat de aanvrager, als hij gemachtigd wordt te blijven, moet kunnen overleven; dat bijgevolg (de verweerders), nu
ze regelmatig en niet illegaal en onrechtmatig in hetland verblijven zoals (eiser) betoogt, en nu ze op het grondgebied in een staat van behoeftigheid verkeren die niet
wordt betwist, aanspraak moeten kunnen maken op maatschappelijke dienstverlening tot beloop van het bestaansminimum tegen het tariefvoor gezinshoofden; dat het
(arbeids)hof te dezen niet het argument onderzoekt dat gegrond was op overmacht en
de onmogelijkheid om naar hun land terug te keren; dat die gegevens tezamen met
de regularisatieaanvraag zullen worden onderzocht en in die fase van de procedure
niets kunnen veranderen aan de toekenning van de rechten die reeds waren verkregen op grond van de reeds hierboven onderzochte argumenten",

terwijl de considerans volgens welke de verweerders "regelmatig en niet illegaal
en onrechtmatig in hetland verblijven zoals (eiser) betoogt", in het licht van de processtukken en de motivering van het arrest in haar geheel betekent dat de verweerders regelmatig het Belgisch grondgebied zijn binnengekomen in juli 1999 met
behulp van door ambassades afgegeven visa, zij van het gemeentebestuur van Hoei
op 15 juli 1999 de verblijfsvergunning hebben gekregen die wordt bedoeld in artikel 20 en in bijlage 3 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 ter uitvoering
van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna het uitvoeringsbesluit van de wet van 1980 genaamd); de verblijfsvergunning die gewoonlijk met
de woorden "bijlage 3" wordt aangeduid, maximum drie maanden geldig blijft; de ver-
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weerders door de minister of diens gemachtigde niet zijn gemachtigd om in bet Rijk
te verblijven na bet verstrijken van de oorspronkelijke termijn die in hun "bijlage
3" is bepaald, maar zij met dat doel een aanvraag hebben ingediend op grand van
artikel 9, derde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot bet
grondgebied, bet verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna
"de vreemdelingenwet van 1980"), die aanvraag, krachtens artikel15 van de wet van
22 december 1999 betreffende de regularisatie van bet verblijfvan bepaalde categorieen van vreemdelingen verblijvend op bet grondgebied van bet Rijk (hierna "de
regularisatiewet van 1999") automatisch is omgezet in een regularisatieaanvraag en
zij op de dag van de uitspraak van bet arrest nag altijd "in behandeling" was; zij kennelijk nieuwe regularisatieaanvragen hebben ingediend op 20 januari 2000 en er op
de dag van de uitspraak van bet arrest over die aanvragen nag geen beslissing was
genomen; die considerans daarentegen niet betekent dat de verweerders in bet bezit zouden zijn geweest van een door een bevoegde overheid afgegeven verblijfsvergunning die gedurende bet gehele tijdvak vanaf de indiening van de aanvraag tot
maatschappelijke dienstverlening op 26 augustus 1999 tot de dag van de uitspraak van bet arrest geldig zou zijn gebleven;

terwijl, eerste onderdeel, (!) artikel57, § 2, eerste lid, van de organieke wet van 8
juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (hierna "de organieke O.C.M.W.-wet"), gewijzigd bij de wet van 15 juli 1996 bepaalt dat, "in afWijking van de andere bepalingen van de wet, de taak van bet openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn beperkt is tot bet verlenen van dringende mediscbe hulp, wanneer bet gaat om een vreemdeling die illegaal in bet Rijk verblijft"; de vreemdeling
die rechtmatig bet nationale grondgebied is binnengekomen en van bet gemeentebestuur van de plaats van aankomst de in artikel 20 van bet uitvoeringsbesluit van
de vreemdelingenwet van 1980 bedoelde verblijfsvergunning die niet langer dan drie
maanden geldig blijft, heeft gekregen, "een vreemdeling wordt die illegaal in bet Rijk
verblijft", in de zin van bet bovenaangehaalde artikel 57, § 2, eerste lid, van de organieke O.C.M.W.-wet, wanneer hij Belgie niet beeft verlaten bij bet verstrijken van
de geldigbeidsduur van die verblijfsvergunning; bij een illegaal in bet land verblijvende vreemdeling blijft in de zin van die bepaling zolang bij van de minister of diens
gemachtigde geen nieuwe verblijfsvergunning beeft gekregen overeenkomstig de vreemdelingenwet van 1980 en bet uitvoeringsbesluit van die wet; bet beboudens bet in artikel 57, § 2, vierde lid, bedoelde geval (dat zicb te dezen niet voordoet) voor de toekenning van bet recht op maatscbappelijke dienstverlening geen verschil uitmaakt of
aan de vreemdeling die niet in bet bezit is van een nag geldige verblijfsvergunning al
dan niet bet bevel om bet grondgebied te verlaten ter kennis is gebracht; a fortiori de
vraag of een dergelijk, aan de betrokkene ter kennis gebracbt bevel verbindend of uitvoerbaar is, niet terzake doet; de vreemdeling al op grand van bet enkele feit dat hij
niet in bet bezit is van een nag geldige verblijfsvergunning onder toepassing valt van
bet bovenvermelde artikel 57,§ 2, eerste lid, van de organieke O.C.M.W.-wet; de betrokkene een illegaal in bet land verblijvende vreemdeling blijft in de zin van voormeld artikel 57, § 2, eerste lid, zelfs nadat hij ofwel een verblijfsvergunning beeft aangevraagd op grand van artikel9, derde lid, van de Vreemdelingenwet van 1980, ofwel
een regularisatieaanvraag beeft ingediend op grand van de regularisatiewet van 1999,
ofwel een aanvraag beeft ingediend, die oorspronkelijk gegrond was op artikel 9, derde
lid, van de vreemdelingenwet van 1980 maar acbteraf in een regularisatieaanvraag
is omgezet kracbtens artikel15 van de regularisatiewet van 1999; de vreemdeling wiens
oorspronkelijke verblijfsvergunning of "bijlage 3" verstreken is (onder voorbeboud van
"dringende mediscbe bulp"), bijgevolg geen aanspraak kan maken op maatscbappelijke dienstverlening zolang niet gunstig is beschikt op een van de bovenvermelde aanvragen; (II) de geldigheidsduur van de "bijlage 3", die, blijkens de vaststellingen van
bet arrest, aan de verweerders is afgegeven op 15 juli 1999, te dezen is verstreken op
een in bet arrest niet nader bepaalde datum, maar uiterlijk op 15 oktober 1999; noch
op de aanvraag die oorspronkelijk door de verweerders was ingediend op grand van
artikel9, derde lid, van de vreemdelingenwet van 1980 (welke aanvraag achterafin
een regularisatieaanvraag is omgezet krachtens artikel 15 van de regularisatiewet van
1999), noch op de op 20 januari 2000 ingediende regularisatieaanvragen gunstig was
bescbikt op de dag van de uitspraak van bet arrest; daaruit volgt dat de verweerders vanaf een in bet arrest niet nader genoemde datum, maar uiterlijk vanaf 15 oktober 1999 "vreemdelingen waren die illegaal in bet Rijk verbleven", in de zin van ar-
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tikel57, § .2, eerste lid, van de organieke O.C.M.W.-wet en dat zij dus, met uitzondering van dringende medische hulp, geen aanspraak konden maken op enige maatschappelijke dienstverlening vanwege eiser; het arrest derhalve, nu het eiser veroordeelt om aan de verweerders maatschappelijke dienstverlening te verstrekken tot beloop
van het bestaansminimum tegen het tariefvoor gezinshoofden, artikel 57,§ 2, inzonderheid eerste lid, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij de wet van 15 juli 1996 schendt alsook de artikelen 6, eerste lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en 20 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot
het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;

tweede onderdeel, artikel 9, tweede lid, van de vreemdelingenwet van 1980 bepaalt dat, behoudens de in een wet bepaalde afwijkingen, de machtiging om in het Rijk
langer dan drie maanden te verblijven "door de vreemdeling moet aangevraagd worden bij de Belgische diplomatieke of consulaire post die bevoegd is voor zijn verblijfplaats of zijn plaats van oponthoud in het buitenland"; voornoemd artikel 9, derde lid,
evenwel bepaalt dat "die machtiging in buitengewone omstandigheden door de vreemdeling kan worden aangevraagd bij de burgemeester van de plaats waar hij verblijft; deze zendt ze over aan de Minister of aan diens gemachtigde"; dat derde lid dus
enkel bepaalt onder welke voorwaarden de aanvraag van een verblijfsvergunning van
meer dan drie maanden in Belgie kan worden ingediend; de indiening van een dergelijke aanvraag het statuut van de betrokken vreemdeling niet wijzigt; de vreemdeling, als hij ten tijde van de indiening van die aanvraag niet in het bezit is van een
geldige verblijfsvergunning, een illegaal in het land verblijvende vreemdeling blijft,
zolang op die aanvraag niet gunstig is beschikt; het arrest bijgevolg, nu het de beslissing dat het verblijf van de verweerders "rechtmatig is" hierop grondt dat de verweerders een aanvraag hebben ingediend op grand van artikel 9, derde lid, van de
vreemdelingenwet van 15 december 1980, aan voormelde aanvraag gevolgen verbindt die ze wettelijk niet kan hebben (schending van artikel 9, inzonderheid derde
lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen); het arrest uit de omstandigheid dat de verweerders een dergelijke aanvraag hadden ingediend niet wettig heeft kunnen afleiden dat ze niet onder toepassing vielen van artikel 57, § 2, eerste lid, van de organieke O.C.M.W.-wet (schending van de artikelen 57, § 2, eerste lid,
van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij de wet van 15 juli 1996 en artikel 9, inzonderheid derde
lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen);
derde onderdeel, artikel 2 van de regularisatiewet de vier categorieen van vreemdelingen opsomt die, op voorwaarde dat ze op 1 oktober 1999 daadwerkelijk in Belgie
verbleven, een aanvraag tot regularisatie van hun verblijf kunnen indienen volgens
de bij die wet bepaalde procedure; artikel 14 van voornoemde wet bepaalt dat "behalve voor maatregelen tot verwijdering die gemotiveerd zijn door de openbare orde
of de nationale veiligheid, of tenzij de aanvraag kennelijk niet beantwoordt aan de voorwaarden bepaald in artikel 9, er niet feitelijk zal worden overgegaan tot verwijdering tussen de indiening van de aanvraag en de dag waarop een negatieve beslissing wordt genomen met toepassing van artikel12"; dat artikel zich ertoe beperkt de
uitvoerbare kracht op te schorten van een bevel om het grondgebied te verlaten dat
ter kennis gebracht is aan de vreemdeling die een aanvraag heeft ingediend op grond
van de bepalingen van de wet; artikel 14 evenwel niet tot gevolg heeft dat het verblijfvan de vreemdeling die niet in het bezit is van een nog geldige verblijfsvergunning wettig wordt; het arrest derhalve, nu het de beslissing dat het verblijfvan de verweerders rechtmatig was grondt op de overweging dat ze "aanspraak konden maken
op het bepaalde in artikel 14", aan het feit dat een regularisatieaanvraag is ingediend op grand van de regularisatiewet van 1999 gevolgen verbindt die een dergelijke aanvraag krachtens de wet niet heeft (schending van de artikelen 2, 9, 14 en 15
van de wet van 22 december 1999 betreffende de regularisatie van het verblijfvan bepaalde categorieen van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk);
het arrest de beslissing dat de verweerders niet illegaal in het land verbleven in de
zin van artikel57, § 2, eerste lid, van de organieke O.C.M.W.-wet niet wettig heeft kun-
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nen gronden noch op de omstandigheid dat de oorspronkelijke aanvraag die de verweerders hadden ingediend op grond van artikel 9, derde lid, van de vreemdelingenwet van 1980, krachtens artikel 15 van de regularisatiewet van 1999 was omgezet in
een regularisatieaanvraag, noch op de omstandigheid dat de verweerders op 20 januari 2000 regularisatieaanvragen hadden ingediend (schending van artikel 57, § 2,
eerste lid, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij de wet van 15 juli 1996 en van de artikelen 2,
9, 14 en 15 van de wet van 22 december 1999 betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieen van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van
het Rijk);
vierde onderdeel (subsidiair), artikel 20 van het uitvoeringsbesluit van de vreemdelingenwet van 1980 luidt als volgt: "de vreemdeling die Belgie binnenkomt voor een
verblijfvan ten hoogste drie maanden ontvangt van het gemeentebestuur van de plaats
waar hij logeert een document dat is opgesteld overeenkomstig het model van bijlage 3. Dat document is ten hoogste drie maanden geldig vanaf de datum van de binnenkomst in het Rijk, tenzij het visum of de visumverklaring, aangebracht op het paspoort of de daarmee gelijkgestelde reistitel, een kortere duur bepaalt"; het arrest te
dezen vaststelt dat de verweerders hun aankomst op het grondgebied van de gemeente Hoei hadden gemeld op 15 juli 1999; het door het gemeentebestuur aan hen
afgegeven document "bijlage 3", derhalve krachtens het bovenaangehaalde artikel 20
niet geldig kon zijn na 15 oktober 1999; als de in het middel weergegeven motivering van het arrest betekent dat de verweerders in het bezit waren van een verblijfsvergunning die gedurende het gehele tijdvak vanaf de indiening van de aanvraag tot
maatschappelijke dienstverlening op 26 augustus 1999 tot de dag van de uitspraak
van het arrest geldig was gebleven, de bestreden beslissing bijgevolg artikel 20 schendt
van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (schending van
voormeld artikel 20 en, voor zoveel nodig, schending van artikel 6, eerste lid, van de
wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen);
vijfde onderdeel (subsidiair), het vonnis van de arbeidsrechtbank uitdrukkelijk heeft
vastgesteld dat de door het gemeentebestuur van Hoei aan de verweerders afgegeven "bijlagen 3" geldig waren tot 14 augustus 1999; de verweerders noch in hun appelverzoekschrift noch in hun conclusie voor het arbeidshof hebben betoogd dat die feitelijke vaststelling van het vonnis onjuist was; indien de in het middel weergegeven
redengeving betekent dat de verweerders in het bezit waren van een verblijfsvergunning, die hun was afgegeven op grond van artikel 20 van het uitvoeringsbesluit
van de vreemdelingenwet van 1980 en geldig was na 14 augustus 1999, de bestreden beslissing het algemeen beginsel van het recht van verdediging schendt, daar zij
zich baseert op een reden die door geen van de partijen was aangevoerd, zonder eiser de gelegenheid te geven over dat punt conclusie te nemen (miskenning van het in
de aanhefvan het middel vermelde algemeen rechtsbeginsel); nu geen van de partijen aanvoert dat de verweerders in het bezit waren geweest van een overeenkomstig de vreemdelingenwet van 1980 afgegeven verblijfsvergunning, die nog geldig was
na 14 augustus 1999, het hier enkel kon gaan om een feit dat de rechters uit persoonlijke wetenschap bekend was; het arrest, door de beslissing daarop te gronden,
het wettelijk begrip feitelijk vermoeden, dat een gevolg is dat de rechter trekt uit een
bekend feit, dat wil zeggen uit een feit waarvan de rechter regelmatig kennis draagt
en dat aan de tegenspraak van de partijen is onderworpen, miskent (schending van
de artikelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek) :

Wat de eerste drie onderdelen betreft :
Overwegende dat artikel 57, § 2, eerste lid, van de organieke wet van 8 juli
1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij de wet van 15 juli 1996, bepaalt dat, in afwijking van de andere bepalingen van deze wet, de taak van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn beperkt is tot het verlenen van dringende medische hulp,
wanneer het gaat om een vreemdeling die illegaal in het Rijk veblijft;
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Dat, krachtens artikel 9, eerste lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, de vreemdeling die langer dan de in artikel6
van die wet bepaalde termijn van drie maanden in het Rijk wil verblijven en
die zich niet in een der in artikel10 voorziene gevallen bevindt, daartoe moet
gemachtigd worden door de minister van Justitie; dat, blijkens voormeld artikel 9, derde lid, deze machtiging door de vreemdeling kan aangevraagd worden bij de burgemeester van de plaats waar de vreemdeling verblijft;
Overwegende dat artikel 2 van de wet van 22 december 1999 betreffende de regularisatie van het verblijfvan bepaalde categorieen van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk de categorieen van
vreemdelingen opsomt die, als ze op 1 oktober 1999 daadwerkelijk in Belgie
verbleven, een aanvraag tot regularisatie van hun verblijf kunnen indienen;
Dater luidens artikel14 van die wet in de regel niet zal worden overgegaan tot verwijdering van die vreemdelingen tussen de indiening van hun
regularisatieaanvraag en de dag waarop een negatieve beslissing wordt genomen met toepassing van artikel 12 van de wet;
Dat artikel 15 van voornoemde wet ten slotte bepaalt dat de op grond van
artikel 9, derde lid, van de wet van 15 december 1980 ingediende
regularisatieaanvragen waarover op de dag van de inwerkingtreding van deze
wet, nog geen beslissing werd genomen, voor onderzoek worden gestuurd naar
de Commissie voor regularisatie;
Overwegende dat uit de vaststellingen van het arrest blijkt :
1 dat de verweerders, die voordien regelmatig in Belgie hadden verbleven, naar Belgie zijn teruggekeerd in juli 1999;
2. zij eerst een verblijfsvergunning hebben aangevraagd op grond van artikel 9, derde lid, van de wet van 15 december 1980 en vervolgens een aanvraag tot regularisatie van hun verblijf hebben ingediend op grond van de
wet van 22 december 1999;
3. over hun aanvragen nog geen beslissing is genomen;
Overwegende dat die onderdelen betogen dat aan de verweerders geen
maatschappelijke dienstverlening kan worden verstrekt, daar ze illegaal in
het Rijk verblijven, in de zin van artikel 57, § 2, van de wet van 8 juli 1976;
Dat de vraag rijst of die wetsbepaling welke van toepassing is op vreemdelingen die niet wettig van het Belgisch grondgebied kunnen verwijderd worden, geen schending inhoudt van de grondwettelijke beginselen van gelijkheid en non-discriminatie; dat aan het Arbitragehof de prejudiciele vraag moet
worden gesteld die in het dictum van dit arrest wordt geformuleerd;
Om die redenen, houdt de uitspraak aan tot het Arbitragehof uitspraak zal
hebben gedaan over de volgende prejudiciele vraag : "Schendt artikel 57, §
2, eerste lid, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn de artikelen 10 en 11 van de Grandwet, in zoverre het de vreemdelingen die illegaal in het Rijk verblijven en van
het grondgebied kunnen worden verwijderd op dezelfde voet behandelt als
de vreemdelingen die, als ze regelmatig Belgie zijn binnengekomen en ofwei een aanvraag tot regularisatie van hun verblijfhebben ingediend op grond
van artikel 9, derde lid, van de wet van 15 december 1980 die, met toepassing van artikel 15 van de wet van 22 december 1999 aan de Commissie voor
regularisatie is overgemaakt, ofwel een aanvraag tot regularisatie hebben
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ingediend op grand van de wet van 22 december 1999, niet van bet grondgebied kunnen worden verwijderd kracbtens artikel 14 van laatstgenoemde wet ?"
10 september 2001- 3e kamer- Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter- "W?rslaggever : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Gerard en Draps.
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3e KAMER- 10 september 2001

1" ARBEIDSOVEREENKOMST- BEGRIP.

BESTAANSVEREISTEN. VORM- BEGRIP EN
BESTAANSVEREISTEN- BESTAANSVEREISTEN- VERHOUDING VAN ONDERGESCHIKTHEID- BEGRIP.

2" ARBEIDSOVEREENKOMST- BEGRIP.

BESTAANSVEREISTEN. VORM- BEGRIP EN
BESTAANSVEREISTEN- BESTAANSVEREISTEN- VERHOUDING VAN ONDERGESCHIKTHEID- BEVELEN.

1" De gezagsverhouding, als kenmerk van de arbeidsovereenkomst, bestaat zodra iemand in feite gezag kan hebben over andermans handelingen (1). (Artt. 2 en 3
Arbeidsovereenkomstenwet.)
2" Wettig is de beslissing dat het bestaan van een verhouding van ondergeschiktheid
tussen een vennootschap en haar medecontractanten bewezen is, wanneer de rechter erop wijst dat de wijze waarop het werk wordt uitgevoerd van belang is, dat de
zaakvoerder van de vennootschap doorlopend toezicht houdt op de medecontractanten, dat de uurregeling niet door hen wordt vastgesteld, dat zij hun vakantie niet
nemen zoals zij willen, dat de medecontractanten niet het risico dragen voor de resultaten van hun werkzaamheid en dat de intensiteit van de orders, de frequentie ervan en de controle op de uitvoering van de gegeven orders de conclusie wettigen dat
de arbeid in een verhouding van ondergeschiktheid wordt verricht. (Artt. 2 en 3
Arbeidsovereenkomstenwet.)
(BERGES B.V.B.A. T. R.S.Z.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. S.00.0187.F)

HET HOF; - Gelet op bet bestreden arrest, op 16 december 1999 gewezen door bet Arbeidsbof te Brussel;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 149 van de Grondwet, 1, § 1, eerste lid, van de wet van
27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de
maatschappelijke zekerheid der arbeiders, 2 en 3 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, gewijzigd bij de wet van 17 juli 1985,
(1) Cass., 23 juni 1997, A.R. S.96.0140.F, nr. 295; Cass., 27 april1998, A.R. S.97.0090.F, nr. 213.
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doordat het arrest overweegt dat de verplichting, die voor de rechter voortvloeit uit
de rechtspraak van het Hofvan Cassatie, namelijk om al de "aan hem voorgelegde"
gegevens, die eigen zijn aan de zaak, en elk van die gegevens afzonderlijk te onderzoeken zonder het onderzoek te kunnen beperken tot aileen die gegevens welke, samengenomen, hem de meest doorslaggevende redenen toeschijnen om te besluiten tot
het aldan niet bestaan van een gezagsverhouding, "de feitenrechter buitensporig kan
voorkomen, daar hij in dat soort van zaken vaak eindeloze conclusies voorgelegd krijgt
die aanwijzingen van gezag of zelfstandigheid afleiden uit tal van gegevens die er in
werkelijkheid niet toe doen"; dat het vervolgens beslist dat tussen de partijen een arbeidsovereenkomst was gesloten en dat hun verhoudingen derhalve onder toepassing vallen van de wet van 27 juni 1969; dat het die beslissing grondt op devolgende overweging : "het criterium van de juridische gezagsverhouding is steeds
ingewikkelder geworden waardoor het steeds moeilijker wordt uit te maken wie al dan
niet loontrekker is ( ... ). Dezelfde moeilijkheid rijst in verschillende landen van de Europese Unie. In een belangrijke beslissing van 30 juni 1996 (... ) oordeelt het Arbeidshof te Keulen dat het traditionele begrip loontrekker, dat door het Federale Arbeidshof wordt gehanteerd en dat vooral gegrond is op de graad van ondergeschiktheid van
de werknemer en inzonderheid op het bestaan van een door de werkgever vastgestelde uurregeling, geen voldoende garanties meer kan bieden voor de eerbiediging van
de grondrechten van de werknemers. HetArbeidshofte Keulen stelt derhalve voor in
de eerste plaats na te gaan of de werknemer als zelfstandige optreedt op de markt en
ofhij de risico's neemt en de kansen heeft van een ondernemer. In feite is dat het criterium waaraan de R.S.Z de voorkeur wenst te geven (... ) Die benadering is niet zuiver economisch en kan als sociologisch worden omschreven. In de huidige toestand
waarin de grenzen van het begrip loontrekker in beweging zijn, is die aanpak van het
vraagstuk de meest geschikte om de loontrekker van de zelfstandige te onderscheiden en wettigen de door de R.S.Z. onderstreepte gegevens de conclusie dat de drie betrokken werknemers geen zelfstandigen waren. Aan die doorslaggevende grond kunnen, ten overvloede, de vaststellingen, beoordelingen en redenen worden toegevoegd
die het openbaar ministerie in de volgende bewoordingen heeft uiteengezet : 'Het verslag brengt aan het licht : dat de 'zelfstandige' werknemers deel uitmaken van een ploeg;
er wordt een zekere mate van gezag uitgeoefend; de koopwaar wordt door de firma gekocht; het werk wordt verschaft door (eiseres); voor een van de werknemers worden
de facturen opgemaakt door het secretariaat van (eiseres); het werk wordt uitsluitend uitgevoerd voor een en dezelfde werkgever; de middelen voor verplaatsing worden verstrekt door de firma; de werkinstrumenten worden door de firma geleverd. Voor
elk gegeven apart kan er rechtspraak worden aangevoerd waarmee de gezagsverhouding kan worden gestaafd, maar evengoed rechtspraak die het tegenovergestelde aanneemt. Nochtans dient er te worden vastgesteld dat uit het geheel van die
gegevens niet kan worden afgeleid dat de drie personen werken als zelfstandigen, wat
het geschilpunt is. Er kan toch moeilijk staande worden gehouden dat die drie werknemers alleen tot een resultaatsverbintenis gehouden waren. De wijze waarop de arbeid wordt verricht is niet zonder belang. De werkgever oefent wel degelijk gezag uit.
Het dossier bevat in de huidige stand geen enkele aanwijzing dat de drie werknemers konden handelen zonder de goedkeuring en de controle van de heer Berges. De
heer Berges oefent doorlopend toezicht uit op de drie werknemers. De uurregeling wordt
niet vastgesteld door de drie werknemers; zij nemen hun vakantie niet zoals zij het
verkiezen. De reductie van die gegevens tot het economische criterium alleen gaat te
ver. Andere gegevens doen eveneens de balans overhellen naar een verhouding van
ondergeschiktheid. De drie werknemers dragen niet het risico van het resultaat van
hun werk. De werknemers ontvangen een loon van 600 BEF per uur. Zij werken 8 uur
per dag, 5 dagen per week. Er kan toch moeilijk staande worden gehouden dat er geen
minimumloon wordt gewaarborgd, los van het bedrag van de facturen ( ... ). De intensiteit van de gegeven bevelen, de frequentie ervan alsook de controle op de uitvoering van de gegeven orders wettigen de conclusie dat de arbeid in een gezagsverhouding wordt verricht'. In het antwoord op het middel (... ) waarin de vennootschap (eiseres)
aanvoert dat (verweerder), op straffe van schending van de rechtszekerheid die eenvan de toepassingen vormt van het beginsel van een goede rechtsbedeling, niet kan
terugkomen op het akkoord dat voordien was gesloten over het juridisch statuut van
de betrokken werknemers, kan het (arbeids)hof zich ertoe beperken te verwijzen naar
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de bewoordingen in de slotsom van het verslag van de adjunct-inspecteur. Laatstgenoemde besluit het volgende : 'de werknemer wenst dat er voor het verleden niets wordt
gewijzigd. Daarom stel ik voor de rechtstoestand van de werknemer onveranderd te
laten'. Een dergelijke conclusie is niet bindend voor de administratie die de vennootsch~p (eiseres) nooit heeft doen geloven dat haar standpunt zou worden onderschreven,
terwijl artikel 1, § 1, eerste lid, van de wet van 27 juni 1969 bepaalt dat deze wet
toepassing vindt op de werknemers en de werkgevers die door een arbeidsovereenkomst zijn verbonden, de artikelen 2 en 3 van de wet van 3 juli 1978 bepalen dat de
arbeidsovereenkomst de overeenkomst is waarbij een werknemer zich verbindt, tegen loon, onder gezag van een werkgever arbeid te verrichten;
eerste onderdeel, de feitenrechter weliswaar op onaantastbare wijze de feitelijke gegevens vaststelt waaruit hij het bestaan van een gezagsverhouding tussen de contracterende partijen afieidt, maar het Hofvan Cassatie bevoegd is om nate gaan of
de feitenrechter uit de door hem vermelde feiten wettig heeft kunnen besluiten tot het
al dan niet bestaan van een arbeidsovereenkomst; de vermeldingen waaruit het arrest het al dan niet bestaan van een dergelijke overeenkomst afieidt, duidelijk genoeg moeten zijn om het Hof van Cassatie in staat te stellen dat onderzoek te verrichten; het hof, door het onderzoek te beperken tot alleen die gegevens welke,
samengenomen, voor het hof een doorslaggevende reden lijken te zijn om te besluiten tot het al dan niet bestaan van een arbeidsovereenkomst, zonder al de aan het hof
voorgelegde gegevens, die eigen zijn aan de zaak, en elk van die gegevens afzonderlijk te onderzoeken, het Hof niet in staat stelt de beslissing op haar wettigheid te toetsen; het hofte dezen overweegt dat de rechter, om de loontrekker te onderscheiden van
de zelfstandige, in de eerste plaats dient na te gaan of de werknemer als zelfstandige optreedt op de markt, en ofhij de risico's neemt en de kansen heeft van een ondernemer, en beslist dat de door verweerder onderstreepte gegevens alsook, ten overvloede, de vaststellingen, beoordelingen en redenen, die het openbaar ministerie heeft
uiteengezet, de conclusie wettigen dat de drie betrokken werknemers geen zelfstandigen waren; de rechter dus het onderzoek beperkt heeft tot alleen die gegevens welke,
samengenomen, hem een doorslaggevende reden toeschenen om te besluiten tot het
bestaan van een arbeidsovereenkomst, zonder daarbij na te gaan of al de aan hem voorgelegde gegevens en elk gegeven afzonderlijk, en met name die welke door eiseres waren aangevoerd, dat standpunt kracht konden bijzetten; het arrest bijgevolg niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet) en
daarenboven het wettelijk begrip arbeidsovereenkomst miskent (schending van de overige, in het middel vermelde bepalingen);
tweede onderdeel, het arrest weliswaar vermeldt dat "de werkgever wel degelijk gezag uitoefent", maar het hier een omschrijving betreft die niet berust op de onaantastbare vaststelling van feiten die voornoemde omschrijving wettigen; de overweging dat ''het dossier geen enkele aanwijzing bevat dat de drie werknemers konden
handelen zonder de goedkeuring en de controle van de h. Berges", waaruit het arrest afieidt dat "de heer Berges doorlopend toezicht uitoefent op de drie werknemers", aldus niet meer is dan een veronderstelling en geen onaantastbare vaststelling dat die drie werknemers niet konden handelen zonder die goedkeuring en die
controle; het arrest aldus het bestaan van een gezagsverhouding, die een wezenlijk bestanddeel is van de arbeidsovereenkomst, niet vaststelt; het arrest bijgevolg eveneens het wettelijk begrip arbeidsovereenkomst miskent (schending van artikel 1, § 1,
eerste lid, van de wet van 27 juni 1969 en van de artikelen 2 en 3 van de wet van 3
juli 1978) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel betoogt dat de redengeving van het arrest het Hofniet in staat stelt de beslissing dat tussen de drie betrokken werknemers en eiseres arbeidsovereenkomsten bestonden op haar wettigheid te
toetsen;
Overwegende dat, enerzijds, dat bezwaar geen verband houdt met dat
waarin de miskenning van het wettelijk begrip arbeidsovereenkomst wordt
aangevoerd;
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Dat het onderdeel, in zoverre het de schending aanvoert van de andere verwetsbepalingen dan artikel149 van de Grondwet, niet ontvankelijk

~elde

1s;

Overwegende dat, anderzijds, het arrest, na de gegevens te hebben uiteengezet die door eiseres en verweerder waren aangevoerd, respectievelijk
tegen en voor de stelling dat de litigieuze overeenkomsten arbeidsovereenkomsten waren, vermeldt dat "de door (verweerder) onderstreepte gegevens (die zijn aangehaald onder het punt 5.2.1 van het arrest) de conclusie wettigen dat de drie betrokken werknemers geen zelfstandigen waren"
en dat "aan die doorslaggevende reden, ten overvloede, de vaststellingen, beoordelingen en redenen kunnen worden toegevoegd die het openbaar ministerie heeft uiteengezet in de bewoordingen" die het arrest overneemt;
Dat het arrest aldus de gegevens aangeeft waarop het de beslissing grondt,
zodat de redengeving ervan het Hof in staat stelt het aan dat Hof opgedragen wettigheidstoezicht uit te oefenen;
Dat het onderdeel, in zoverre het ontvankelijk is, feitelijke grondslag mist;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat de voor de arbeidsovereenkomst kenmerkende gezagsverhouding bestaat zodra een persoon in feite toezicht kan uitoefenen op de
handelingen van een andere persoon;
Overwegende dat het arrest, met aanneming van de door het openbaar ministerie uiteengezette redenen, in het licht van het geheel van de gegevens die het opsomt, vaststelt dat "er tach moeilijk kan worden staande gehouden dat (voornoemde werknemers) alleen tot een resultaatsverbintenis
gehouden waren", dat "de wijze waarop de arbeid (werd) verricht niet zonder belang was" en dat "de werkgever wel degelijk gezag (uitoefende)";
Dat het weliswaar vermeldt dat ''het dossier thans geen aanwijzingen bevat dat de drie werknemers konden handelen zonder de goedkeuring en de
controle van de heer Berges", maar met name ook erop wijst dat, ook al is
er geen reden om aan te nemen dat die vaststelling slechts een gevolgtrekking is uit laatstgenoemde overweging, "de h. Berges doorlopend toezicht uitoefent op (die werknemers)" en eraan toevoegt dat "de uurregeling niet door
(hen) wordt vastgesteld en "dat zij hun vakantie niet nemen zoals zij het verkiezen"; dat het daaruit afieidt dat "de intensiteit van de bevelen, de frequentie ervan en de controle op de uitvoering van de gegeven bevelen (. .. ) de
conclusie wettigen dat de arbeid in een verhouding van ondergeschiktheid
wordt verricht";
Overwegende dat het arbeidshof op grand van die overwegingen en de overige, in het middel weergegeven vermeldingen wettig heeft kunnen beslissen dat het bestaan van een gezagsverhouding tussen eiseres en de drie betrokken werknemers bewezen was;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
10 september 2001 - 3e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. Velu - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Mahieu en De Bruyn.
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KAMER -

11 september 2001

1 o ARBEID -

ARBEIDSTIJDEN EN RUSTTIJDEN- WEKELIJKSE RUSTDAG IN NERING EN AMBACHT- UITZONDERING- VERKOOPPUNTEN OP DOMEIN DER AUTOWEGEN- GELIJKHEIDSBEGINSEL.

2° HANDELSPRAKTIJKEN- WEKELIJKSE RUSTDAG IN NERING EN AMBACHT- UITZONDERING- VERKOOPPUNTEN OP DOMEIN DER AUTOWEGEN- GELIJKHEIDSBEGINSEL.

1 o en 2° De uitzondering voor de verkooppunten gelegen op het domein der autowegen op de wekelijkse rustdag die verplicht is gesteld in een bepaalde tak van handel of ambacht houdt geen schending in van het in de Grondwet neergelegde
gelijkheidsbeginsel (1). (Art. 10 Gw. en art 1, § 4, eerste lid, wet 22 juni 1960.)
(M ... )

ARREST

(A.R. P.93.1379.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 september 1993 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Gelet op het verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht en daarvan deel
uitmaakt;
Gelet op het arrest van het Hof van 22 maart 1995;
Gelet op het arrest van het Arbitragehof van 22 juni 1995;
Over het eerste middel in zijn geheel :
Overwegende dat het Arbitragehof in het arrest nr. 52/95 van 22 juni 1995
heeft beslist dat artikel1, § 4, eerste lid, van de wet van 22 juni 1960 tot invoering van een wekelijkse rustdag in nering en ambacht, vervangen bij artikel 1 van de wet van 5 juli 1973, artikel 10 van de Grondwet niet schendt;
Dat, krachtens artikel 28 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het
Arbitragehof, het Hof zich naar dit arrest moet voegen;
Dat de in het middel aangevoerde miskenning van het gelijkheidsbeginsel
niet bestaat;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het tweede middel :
Overwegende dat de rechter niet hoeft te antwoorden op neergelegde stukken wanneer het verweer dat de partij eruit afl.eidt, niet in conclusie is aangevoerd;
Dat het middel faalt naar recht;
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;
(1) Arbitragehof, 22 juni 1995, nr. 52/95, B.S., 26 aug. 1995, 24542.
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Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
11 september 2001 - 2• kamer- Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitterVerslaggever : de h. Dhaeyer- Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. A. De Wilde, Brussel.
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KAMER -

11 september 2001

1 o STEDENBOUW- HERSTEL VAN DE PLAATS IN DE VORIGE STAAT.

BETALING VAN EEN
MEERWAARDE- HERSTELVORDERING- HOGER BEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE- GEVOLG.

2° HOGER BEROEP- STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER- STEDENBOUW- HERSTELVORDERING- HOGER BEROEP VAN
HET OPENBAAR MINISTERIE - GEVOLG.

3° STEDENBOUW- HERSTEL VAN DE PLAATS IN DE VORIGE

STAAT. BETALING VAN EEN
MEERWAARDE- HERSTELMAATREGEL- HOGER BEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIEVOORWAARDE.

4 o HOGER BEROEP- STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- BESLISSINGEN EN PARTIJEN- STEDENBOUW- HERSTELMAATREGEL- HOGER BEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE- VOORWAARDE.

So STEDENBOUW- HERSTEL VAN DE PLAATS IN DE VORIGE STAAT.

BETALING VAN EEN
MEERWAARDE- WIJZIGING DER VORDERING DOOR GEMACHTIGDE AMBTENAAR- GELDIGHEID.

6° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN -ALLERLEI- INTERN TEGENSTRIJDIGE MIDDELEN- ONTVANKELIJKHEID.

1o en 2° Nu de beslissing van de strafrechter waarbij hij in stedenbouw uitspraak doet
op de herstelvordering van de gemachtigde ambtenaar, deel uitmaakt van de strafvordering niettegenstaande het burgerlijke karakter van die vordering, volgt hieruit dat het hager beroep van het openbaar ministerie tegen alle beslissingen op de strafvordering, oak de beslissing over de herstelvordering aanhangig maakt bij de
appelrechter (1). (Art. 202 Sv.)
3° en 4° De bevoegdheid van het openbaar ministerie om hager beroep in te stellen tegen de door de eerste rechter inzake stedenbouw bevolen herstelmaatregel is niet afhankelijk van voorafgaande toestemming van de gemachtigde ambtenaar of van het
college van burgemeester en schepenen (2). (Art. 202 Sv.)

so

Wanneer in zake stedenbouw de gemachtigde ambtenaar die aanvankelijk samen
met het college van burgemeester en schepenen als herstelmaatregel een geldsom heeft
gevorderd, zijn vordering wijzigt in het herstellen van de plaats in de vorige staat,

(1) Zie de cone!. van het O.M.
(2) Zie de cone!. van het O.M.
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moet dit herstel niet tevens gevorderd worden door het college van burgemeester en
schepenen (3). (Art. 68 gecoordineerd decreet 22 okt. 1996.)
6° Niet ontvankelijk zijn cassatiemiddelen die intern tegenstrijdig zijn.

(D ... T. HET VLAAMSE GEWEST E.A.)

Conclusie van advocaat-generaal De Swaef:
In zake : D.K. tegen Ret Vlaamse Gewest en de Gemachtigde Ambtenaar van het
ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, departement ARORM, afdeling Ruimtelijke Ordening, Ruisvesting, Monumenten en Landschappen (RORM).
De namens eiser in de memorie aangevoerde cassatiemiddelen hebben betrekking op de herstelvordering en de daartoe bevoegde instanties.
De in de stedenbouwwetgeving bepaalde herstelmaatregelen zijn steeds een heikel punt geweest en het blijft merkwaardig dat ze na zoveeljaren nog altijd het voorwerp uitmaken van discussies op juridisch en feitelijk vlak. Dit bewijst enerzijds hun
niet naadloze aansluiting bij traditionele rechtsconcepten, maar anderzijds ook hun
onmiskenbare doeltreffendheid bij de beteugeling van stedenbouwmisdrijven.
Te dezen bestond de oorspronkelijk gevorderde herstelmaatregel in de betaling van
een meerwaarde. Deze herstelmaatregel werd voorgesteld door de gemachtigde ambtenaar, maar het college van burgemeester en schepenen, in acht genomen de kwade
trouw van de overtreder, opteerde eerst voor afbraak. De administratie vond de kwade
trouw evenwel geen objectief en stedenbouwkundig criterium en bleef een meerwaarde voorstellen, terwijl het college op zijn standpunt bleef maar uiteindelijk akkoord ging met een meerwaarde van 3.000.000 F., terwijl de administratie een meerwaarde van 2.100.000 F. voorstelde. Beide ramingen werden uiteindelijk aan de
rechtbank voorgelegd.
Voor de eerste rechter stelde het Vlaamse Gewest zich burgerlijke partij en vorderde afbraak op grond van overtreding van de bestemming van landschappelijk waardevol gebied.
De eerste rechter kende een meerwaardesom van 1.000.000 F. toe en wees de burgerlijke vordering af op grond dat de beklaagde niet vervolgd werd voor een inbreuk op het Beschermingsbesluit van 17 december 1981.
Ret Openbaar Ministerie en het Vlaamse Gewest als "tussenkomende burgerlijke
partij" stelden hoger beroep in.
De administratie wijzigde haar vordering "na inzage van het strafdossier van de afdeling Monumenten en Landschappen" en vorderde herstel van de plaats in de vorige staat alsmede het opleggen van een dwangsom.
Bovendien kwam de "gemachtigde ambtenaar" vrijwillig tussen voor het hofvan beroep. Het bestreden arrest beveelt het herstel van de plaats door afbraak van de waning, gekoppeld aan een dwangsom. De vrijwillige tussenkomst van de gemachtigde ambtenaar wordt ontvankelijk verklaard in tegenstelling tot de vordering van
de burgerlijke partij (het Vlaamse Gewest) die niet ontvankelijk wordt bevonden.
In het eerste middel tot cassatie betoogt eiser dat bij afwezigheid van hoger beroep door de gemachtigde ambtenaar of de beklaagde, het vonnis van de eerste rechter wat de herstelvordering betreft, definitief is en kracht van gewijsde heeft bekomen.
(3) Zie de concl. van het O.M.
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Dit standpunt kan niet worden gedeeld. De rechtspraak van het Hof is inderdaad
gevestigd in de zin dat het openbaar ministerie hoger beroep vermag in te stellen tegen de beslissing van de strafrechter omtrent de vordering tot herstel, die weliswaar een civielrechtelijk karakter heeft, maar behoort tot de strafVordering. De aanwending van een rechtsmiddel door het openbaar ministerie brengt mee dat de
vordering die de bevoegde overheden hebben geformuleerd, voor de strafrechter gesteld blijft (4).
In dezelfde gedachtengang mist ook het derde middel in zijn beide onderdelen doel.
Het eerste onderdeel dat aanvoert dat het hoger beroep van het openbaar ministerie alleen betrekking kan hebben op de strafVordering sensu stricto (dus met uitsluiting van de beslissing op de herstelvordering) is in strijd met de rechtspraak van
het Hof (5) en faalt zodoende naar recht.
Het tweede onderdeel dat betoogt dat als het hoger beroep door het openbaar ministerie wel kan ingesteld worden, het hoger beroep dan moet gebeuren in opdracht
van de gemachtigde ambtenaar, dient, naar voormelde rechtspraak, afgewezen te worden : het enkele beroep door het openbaar ministerie, zonder enige voorafgaande beslissing van de gemachtigde ambtenaar, brengt inderdaad mee dat de herstelvordering gesteld blijft.
Het vierde middel klaagt er over dat een met gezamenlijk akkoord van de gemachtigde ambtenaar en het college van burgemeester en schepenen gekozen herstelmaatregel niet meer kan gewijzigd worden zonder hetzelfde akkoord.
Het Hof heeft bij mijn weten zich hierover nog niet uitgesproken.
Wel deed het Hof al uitspraak over een geval waarin de vraag rees of een herstelmaatregel waarvoor het akkoord van de gemachtigde ambtenaar en het college vereist was en waarover zij het eens waren, nog gewijzigd kan worden - in casu nog v66r
het formuleren van enige herstelmaatregel - in een maatregel tot herstel van de plaats
in de vorige toe stand. Het Hof beslist dat het akkoord van het college van burgemeester en schepenen met een aanvankelijk door de gemachtigde ambtenaar overwogen, doch niet gedane vordering tot het uitvoeren van aanpassingswerken, geen afbreuk doet aan de later door de gemachtigde ambtenaar gedane en daarna niet meer
gewijzigde vordering tot herstel van de plaats in de vorige toestand (6).
Eisers stelling kan overigens niet worden bijgetreden omdat die zou meebrengen dat
een wijziging van de gevorderde herstelmaatregel van meerwaarde of bouw- of
aanpassingswerken naar herstel van de plaats in de vorige staat niet meer mogelijk is zonder akkoord van de andere administratieve overheid, terwijl de vordering
tot herstel van de plaats in de vorige staat juist een vordering is die niet het akkoord van beide administratieve overheden vereist. (Art. 68 gecoordineerde Stedenbouwdecreet).
Het vijfde middel vecht aan dat de herstelvordering zonder vormvoorschriften ingesteld dan worden.
Aansluitend op de parlementaire voorbereiding van de wet van 29 maart 1962 (7),
die zelf aansluit op vroegere rechtspraak, heeft het Hof herhaaldelijk bevestigd dat
de vordering van de gemachtigde ambtenaar of het college van burgemeester en schepenen "aan geen vormvereiste is gebonden; dat het volstaat dat de wil van de bevoegde overheid blijkt uit de gegevens van de zaak" (8).
Het middel kan derhalve niet worden aangenomen.
(4) Cass., 21 sept. 1993, A.R. 6277, nr. 359; 27 feb. 1996, A.R. P.95.0952.N, nr. 86; 22 okt. 1996,
A.R. P.95.0540.N, nr. 394; 6 okt. 1998, A.R. P.97.0483.N, nr. 430.
(5) Cass., 22 okt. 1996 en 6 okt. 1998, vermeld sub 1.
(6) Cass., 7 mei 1996, A.R. P.95.0234.N, nr. 156.
(7) Pari. St., Senaat, 1958-59, nr. 124, 82.
(8) Zo volstaat een brief van de gemachtigde ambtenaar aan de procureur des Konings (arresten van onder meer 17 sept. 1974,A.C., 1975, 70; 9 okt. 1985, ibid., 1985-86, nr. 78; 3 dec. 1985,
ibid., 1985-86, nr. 224; 9 dec. 1992, A.R. 186, nr. 781; 7 mei 1996, A.R. P.95.0234.N, nr. 156). Zie
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Blijft nog over eisers tweede middel.
In het eerste onderdeel bespeurt eiser een tegenstrijdigheid in het arrest omdat de
gemachtigde ambtenaar enerzijds vrijwillig tussenkomende partij en anderzijds "partij" is (art. 149 Ger.W.).
Deze grief berust op een verkeerde lezing van het arrest, dat de gemachtigde ambtenaar als partij vermeldt voor het vorderen van de dwangsom, hetgeen conform is aan
huidige rechtspraak van het Hof.
Het arrest van 7 november 1995 (9) erkende, met verwijzing naar een arrest van
het Benelux-Gerechtshofvan 29 november 1993, de mogelijkheid dat de dwangsom
opgelegd kon worden op "vordering" van de gemachtigde ambtenaar :
"Dat de gemachtigde ambtenaar op wiens vordering de herstelmaatregel wordt uitgesproken, weliswaar geen partij is in het geding doch op grand van de bevoegdheid die hem door de wet in het algemeen belang, inzonderheid het behoud van een
goede ruimtelijke ordening, is toegekend, belang heeft bij de e:ffectieve uitvoering van
de herstelmaatregel; dat hij aldus de vereiste hoedanigheid en het vereiste belang heeft
op een dwangsom te vorderen, en in die zin moet worden beschouwd als een der partijen bedoeld in artikel 1385bis, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek".
Het arrest van het Benelux-Gerechtshofvan 12 februari 1996 (10), uitgesproken op
een prejudiciele vraag van een rechtbank van eerste aanleg, heeft deze oplossing bekrachtigd. Het Hofverklaarde voor recht dat de gemachtigde ambtenaar "( .. .) moet worden aangemerkt als een der partijen bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Eenvormige Wet, op wier vordering de wederpartij tot betaling van een dwangsom kan worden
veroordeeld, ook al treedt hij in dat geding niet op in de hoedandigheid van burgerlijke partij" (11).
Het eerste onderdeel mist dus feitelijke grondslag. De twee overige onderdelen komen op tegen de beslissing waarbij de appelrechters de vrijwillige tussenkomst in hager beroep van de gemachtigde ambtenaar ontvankelijk verklaren. Hoe interessant
deze problematiek ook moge zijn, mij lijkt het Hof om cassatie technische redenen niet
tot een antwoord hierop te moeten komen. Immers, uit het falen van de overige cassatiemiddelen en bij afwezigheid van ambtshalve voorgedragen middelen die ik niet bespeur, volgt dat de beslissing over de herstelvordering naar recht verantwoord is. Of
het ontvankelijk verklaren van de vrijwillige tussenkomst van de gemachtigde ambtenaar nu al dan niet blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting, doet hieraan geen
afbreuk, nu eisers veroordeling hoe dan ook overeind blijft en niet anders zou luiden om alle hogervernoemde redenen.
In zoverre zijn het tweede en het derde onderdeel van het tweede middel dan ook
niet ontvankelijk.
Conclusie : verwerping.
ARREST

(A.R. P.99.0324.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 29 januari 1999 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
in dezelfde zin (onder meer) ook de arresten van 5 feb. 1985 (A. C. 1984-85, nr. 331): 14 nov. 1989
(ibid., 1989-90, nr. 157); 29 okt. 1996 (A.R. P.96.0336.N, nr. 406); 6 okt. 1998 (A.R. P.97.0483.N,
nr. 430). De vordering kan ook blijken uit een onontvankelijk burgerlijke partijstelling (arrest van
18 feb. 1997, R.W. 1997-98, 300).
(9) Cass., 7 nov. 1995, A.R. P.94.1076.N, nr. 479.
(10) Zie noot C. Billiet, '1Ierstelmaatregelen inzake stadenbouwmisdrijven en de vordering van
een dwangsom door het bestuur : is een burgerlijke partijstelling vereist?", T.M.R. 1996, 346348.
(11) Latere arresten van het Hof bevestigen deze oplossing (arresten van 25 april1996, A.R.
P.94.1188.N, nr. 129; 19 juni 1996, A.R. P.94.1395.F, nr. 243; 29 okt. 1996, A.R. P.96.0336.N, nr. 406,
25 feb. 1997, A.R. P.96.0125.N, nr. 108; 16 nov. 1999, A.R. P.97.1655.N, nr. 608).
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A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de strafvordering en de vordering van de gemachtigde ambtenaar tot herstel van de
plaats in de vorige toestand :
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 202 en 203 van het Wetboek van Strafvordering, artikel1138, 2°, Gerechtelijk Wetboek en de kracht van het gewijsde schenden van het
vonnis van de negende kamer van de Correctionele Rechtbank van Oudenaarde van
17 april 1997 en het algemeen rechtsbeginsel, bekend als het "beschikkingsbeginsel",
doordat de appelrechters eiser veroordelen over te gaan tot het herstel van de plaats
in de vorige staat door afbraak van de woning binnen de termijn van negen maanden vanaf de dag waarop het arrest in kracht van gewijsde zal getreden zijn, en zij
voor recht zeggen dat op vordering van de gemachtigde ambtenaar door de beklaagde een dwangsom zal worden verbeurd van 10.000 frank per dag vertraging in
de nakoming van dit bevel,
terwijl de negende kamer van de Correctionele Rechtbank van Oudenaarde bij vonnis van 17 april 1997 met nummer 269 over de herstelvordering geoordeeld heeft als
volgt : "Veroordeelt beklaagde in toepassing van artikel 65, § 1, 3°, lid wet stede(n)bouw tot het betalen van een meerwaarde van een miljoen frank (1.000.000 frank),
te storten in handen van de bevoegde Ontvanger der Registratie op een speciale rekening van de door de Minister beheerde begroting";
dat tegen het vonnis van de negende kamer van de Correctionele Rechtbank van
Oudenaarde van 17 april1997 geen hoger beroep werd ingesteld door de gemachtigde ambtenaar of door de beklaagde, zodat dit vonnis, wat de herstelvordering betreft, definitief geworden is en dus kracht van gewijsde gekregen heeft,
zodat de appelrechter(s) door opnieuw te oordelen over de herstelvordering, terwijl de uitspraak daarover definitief geworden is, een beroep toelaten buiten de termijn en de vormen voorgeschreven in de artikelen 202 en 203 van het Wetboek van
Strafvordering, zij uitspraak doen over niet gevorderde zaken en zij, wat de herstelvordering betreft, de kracht van het gewijsde schenden van het vonnis van de negende kamer van de Correctionele Rechtbank van Oudenaarde van 17 april 1997 :

Overwegende dat de beslissing van de strafrechter waarbij hij uitspraak
doet op de herstelvordering van de gemachtigde ambtenaar, deel uitmaakt
van de strafvordering niettegenstaande het burgerlijke karakter van die vordering;
Overwegende dat hieruit volgt dat het hoger beroep van het openbaar ministerie tegen alle beslissingen op de strafvordering, ook de beslissing over
de herstelvordering aanhangig maakt bij de appelrechter; dat in geval van
hoger beroep door het openbaar ministerie, de beslissing van het beroepen
vonnis over de herstelvordering nog geen kracht van gewijsde heeft;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het tweede en het vijfde middel :
Over het tweede middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 149 van de Grondwet, artikel 68 van het Stedenbouwdecreet, het algemeen rechtsbeginsel van de dubbele aanleg en van het juridisch begrip "tussenkomst",
doordat, eerste onderdeel, de appelrechters, enerzijds, de vrijwillige tussenkomst van
de gemachtigde ambtenaar ontvankelijk verklaren en zij anderzijds oordelen dat de
gemachtigde ambtenaar partij is in het geding;
dat het tegenstrijdig is, enerzijds, de vrijwillige tussenkomst ontvankelijk te verklaren en, anderzijds, te oordelen dat de gemachtigde ambtenaar partij is, omdat de
"tussenkomst" veronderstelt dat het gaat om een derde, iemand die geen partij is in
de aanhangig gemaakte rechtsvordering maar zich in het geding mengt en zodoende, wat zijn belangen betreft, in zekere zin partij wordt (zie Declercq, Beginselen van strafrechtspleging, Deurne, Kluwer rechtswetenschappen Belgie, 1994, 496,
nr. 1306), dat men niet tegelijkertijd "derde" en "partij" kan zijn,
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terwijl iedere rechterlijke beslissing met redenen moet omkleed zijn (artikel149
Grondwet),
dat een tegenstrijdig gemotiveerde beslissing gelijkstaat met een niet gemotiveerde beslissing,
zodat, de appelrechter(s) door te oordelen dat de gemachtigde ambtenaar tegelijkertijd "partij" is en "derde" en vervolgens recht te doen op de door hem in beroep geformuleerde vordering, hun beslissing niet wettig met redenen hebben omkleed;
doordat, tweede onderdeel, de appelrechters de vrijwillige tussenkomst van de gemachtigde ambtenaar ontvankelijk verklaren,
terwijl het juridisch begrip "tussenkomst" veronderstelt dat het gaat om een derde,
iemand die geen partij is in de aanhangig gemaakte rechtsvordering, dat iedere benadeelde, weze het een burgerlijke partij of weze het de gemachtigde ambtenaar die
optreedt voor het Vlaamse Gewest, geen derde is;
dat de gemachtigde ambtenaar geen "derde" geworden is door geen hoger beroep in
te stellen tegen de bevolen herstelmaatregel;
dat een tussenkomst maar ontvankelijk is voor zover een wet haar uitdrukkelijk toelaat, welnu geen enkele wet laat de gemachtigde ambtenaar uitdrukkelijk toe om een
tussenkomst te doen, er wordt hem aileen een vorderingsrecht opengesteld door artikel 68 van het Stedenbouwdecreet,
zodat, de appelrechters door de tussenkomst van de gemachtigde ambtenaar ontvankelijk te verklaren en er vervolgens recht op te do en het juridisch begrip "tussenkomst" schenden;
doordat, derde onderdeel, de appelrechters na eerst te hebben vastgesteld dat gehoord werd ter zitting "De vrijwillig tussenkomende partij voor het eerst in graad van
beroep, de gemachtigde ambtenaar ... "de vrijwillige tussenkomst van de gemachtigde ambtenaar ontvankelijk verklaren en recht doen op de "vordering" die hij geformuleerd heeft in een brief aan de procureur des Konings van 3 juli 1998, hetzij nadat in eerste aanleg geoordeeld is,
terwijl een benadeelde, weze het een burgerlijke partij of de gemachtigde ambtenaar die voor het Vlaamse Gewest optreedt en herstel vordert, niet voor het eerst kan
vorderen voor het appelgerecht, dat de beklaagde daardoor een aanleg wordt ontnomen;
dat artikel 68 van het Stedenbouwdecreet vereist dat de herstelvordering voor het
vonnisgerecht in eerste aanleg gebracht wordt,
zodat de appelrechters door de gemachtigde ambtenaar voor het eerst in beroep te
laten tussenkomen artikel 68 van het Stedenbouwdecreet en het recht van de beklaagde op een dubbele aanleg schenden :
Over het vijfde middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 68, § 1, van het Stedenbouwdecreet, i.h.b. het rechtsbegrip
"vordering", artikel 1138 van het Gerechtelijk Wetboek en het algemeen rechtsbeginsel, bekend als het 'beschikkingsbeginsel",
doordat de appelrechters beslisten (randnummer 6 van het bestreden arrest) dat de
gemachtigde ambtenaar in zijn brief van 3 juli 1998 aan de procureur des Konings te
Oudenaarde, het herstel van de plaats in de vorige staat vorderde;
dat de gemachtigde ambtenaar nochtans niet opgetreden is, noch voor de correctionele rechtbank, noch voor het hof van beroep;
dat die brief van 3 juli 1998 bovendien dateert van meer dan een jaar na het vonnis van de eerste rechter dat op 17 april 1997 werd uitgesproken,
terwijl artikel 68, § 1, Stedenbouwdecreet bepaalt dat het herstel bevolen wordt op
vordering van de gemachtigde ambtenaar of van het college van burgemeester en schepenen;
dat een vordering moet ingesteld worden voor de rechtbank, door de betrokkene zelf
of door zijn mandataris;
dat bovendien de rechtscolleges enkel over het herstel kunnen oordelen, wanneer
het gevorderd is,
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zodat de appi:drechters door aan te nemen dat het herstel door de gemachtigde ambtenaar kan worden "gevorderd" door een eenvoudige brief aan de procureur des Konings, artikel 68, § 1, van het Stedenbouwdecreet en het daarin vervatte juridisch begrip "vorderen" schenden en zij door een herstelmaatregel te bevelen, zonder dat het
herstel wettig gevorderd werd, ook uitspraak doen over een niet gevorderde zaak (scherrding van artikel 1138 van het Gerechtelijk Wetboek en het algemeen rechtsbeginsel, bekend als het ''beschikkingsbeginsel") :

Overwegende dat het tweede middel ervan uitgaat dat de appelrechters
onterecht de gemachtigde ambtenaar als partij in het geding hebben aanvaard en dat het vijfde middel ervan uitgaat dat de gemachtigde ambtenaar niet voor het hof van beroep is opgetreden;
Dat de middelen die intern tegenstrijdig zijn, niet ontvankelijk zijn;
Over het derde middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 68 van het Stedenbouwdecreet, en de artikelen 202 en 203
van het Wetboek van Strafvordering,
doordat de appelrechters het beroep van de procureur des Konings tegen alle beschikkingen van het vonnis ontvankelijk verklaren,
terwijl, eerste onderdeel, de herstelvordering niet behoort tot de strafvordering sensu
stricto, die door het Openbaar Ministerie wordt uitgeoefend en artikel 68 van het
Stedenbouwdecreet bepaalt wie bevoegd is om het herstel te vorderen, met name afhankelijk van de gevorderde maatregel, gezamenlijk of afzonderlijk, de gemachtigde ambtenaar en/of het college van burgemeester en schepenen;
dat de procureur des Konings overeenkomstig artikel202 van het Wetboek van Strafvordering enkel beroep kan instellen wat de uitoefening van de strafvordering sensu
stricto betreft,
zodat de appelrechters door het beroep van de procureur des Konings tegen alle beschikkingen ontvankelijk te verklaren en dus ook wat de uitspraak over de herstelvordering betreft, de in het middel aangehaalde bepalingen schenden;

terwijl, tweede onderdeel, voor zover het Hof zou aannemen dat de procureur des Konings wel bevoegd zou zijn om de herstelvordering uit te oefenen, voor zover hij daartoe door de gemachtigde ambtenaar bij brief werd verzocht, het minstens vereist is dat
het optreden van de procureur des Konings gedekt wordt door een schrijven van de
gemachtigde ambtenaar en/ofhet college van burgemeester en schepenen en dat deze
regel dan ook moet gelden voor het beroep;
dat te dezen bij brief van 18 december 1996 de gemachtigde ambtenaar en het college van burgemeester en schepenen bij de procureur des Konings de betaling van een
meerwaarde "vorderden", dat de brief van 3 juli 1998 waarbij de gemachtigde ambtenaar stelt dat hij zijn vordering wijzigt dateert van meer dan een jaar na het vonnis van de correctionele rechtbank, met name 17 april 1997 en dat op dat ogenblik de
beroepstermijn ook verstreken was, dat zelfs als men aanneemt dat de procureur des
Konings ook beroep kan instellen wat de beslissing over het herstel betreft, hij daarvoor moet gedekt zijn door een beslissing van de gemachtigde ambtenaar, welnu de
procureur des Konings kan onmogelijk hoger beroep hebben ingesteld om het herstel in de vorige staat te bekomen, omdat tot meer dan eenjaar na het vonnis de "vordering" van de gemachtigde ambtenaar enkel de betaling van een meerwaarde betrof:

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, anders dan het onderdeel aanvoert, de herstelvordering
van de gemachtigde ambtenaar deel uitmaakt van de strafvordering niettegenstaande het burgerlijke karakter van die vordering;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
Wat het tweede onderdeel betreft :
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Overwegende dat, anders dan het onderdeel aanvoert, de bevoegdheid van
het openbaar ministerie om hoger beroep in te stellen tegen de door de eerste rechter bevolen herstelmaatregel, niet afhankelijk is van een voorafgaande toestemming van de gemachtigde ambtenaar of van het college van
burgemeester en schepenen;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
Over het vierde middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 68. van het Stedenbouwdecreet,
doordat de appelrechters oordelen dat "(h)et inderdaad zo is dat bij brief van 18 december 1996 een vordering krachtens artikel 65, § 1, c, van de Wet van 29 maart 1962
(betaling van meerwaardesom) werd geformuleerd in overleg tussen de gemachtigde ambtenaar en het college van burgemeester en schepenen (dat zich aanvankelijk tegen dergelijke regeling had verzet). Niets staat eraan in de weg dat in de loop
van de rechtspleging de gemachtigde ambtenaar en/of het college de oorspronkelijke herstelvordering wijzigt ofintrekt, voor zover dit, zoals terzake het geval is, gebeurt op grand van motieven die niet vreemd zijn aan een goede ruimtelijke ordening en stedenbouw en niet getuigen van een opvatting over een goede ruimtelijke
ordening en stedenbouw die kennelijk onredelijk is",
terwijl de betaling van een meerwaarde enkel kan gevorderd worden door een gezamenlijke beslissing en vordering van de gemachtigde ambtenaar en het college van
burgemeester en schepenen;
dat die vordering enkel kan gewijzigd worden door een nieuwe gezamenlijke beslissing van het college van burgemeester en schepenen en de gemachtigde ambtenaar;
dat het college van burgemeester en schepenen geen afstand gedaan heeft van de
vordering tot betaling van een meerwaarde en oak niet bewilligd heeft in de wijziging van die vordering,
zodat de appelrechters door te oordelen dat de gemachtigde ambtenaar aileen een
gezamenlijk door hemzelf en het college van burgemeester en schepenen ingestelde
herstelvordering kan wijzigen, artikel 68 van het Stedenbouwdecreet schenden :

Overwegende dat, in geval van overtreding van de bepalingen van het gecoordineerde decreet van 22 oktober 1996 betre:ffende de ruimtelijke ordening, de rechtbank, krachtens artikel 68 van dit decreet, benevens de straf,
op vordering van de gemachtigde ambtenaar of van het college van burgemeester en schepenen, beveelt ofurel de plaats in de vorige staat te herstellen of het strijdige gebruik te staken, ofwel bouwwerken of aanpassingswerken uit te voeren, ofurel een geldsom te betalen, gelijk aan de meerwaarde
die het goed door het misdrijfheeft verkregen; dat voor de vorderingen bouwwerken of aanpassingswerken uit te voeren, ofWel een geldsom te betalen,
het gezamenlijk akkoord van de gemachtigde ambtenaar en van het college van burgemeester en schepenen is vereist;
Overwegende dat uit die bepaling niet volgt dat, wanneer de gemachtigde ambtenaar die aanvankelijk samen met het college van burgemeester en schepenen een geldsom heeft gevorderd, zijn vordering wijzigt in het
herstellen van de plaats in de vorige staat, dit herstel ook moet gevorderd
worden door het college van burgemeester en schepenen;
Dat het middel faalt naar recht;
En overwegende dat de substanWHe 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 over de burgerlijke rechtsvordering van de eerste verweerder tegen eiser :
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Overwegende dat het bestreden arrest de vordering van de eerste verweerder niet ontvankelijk verklaart;
Dat de voorziening derhalve bij gebrek aan belang niet ontvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
11 september 2001 - 26 kamer- Voorzitter : de h. Farrier, afdelingsvoorzitterVerslaggever : de h. Debruyne - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaatgeneraal-Advocaten: mrs. P. Flamey en J. Ghysels, Brussel; P. Lefranc en V. Tollenaers, Gent.

Nr. 456
2 6 KAMER - 11 september 2001

1° NACHTGERUCHT OF NACHTRUMOER- BEWIJS VAN DE

OVERTREDING.

2° BEWIJS- STRAFZAKEN- ALLERLEI- NACHTGERUCHT OF NACHTRUMOER- BEWIJS VAN
DE OVERTREDING- VASTSTELLING VAN EEN BEVOEGDE OVERHEID.

3° BEWIJS- STRAFZAKEN- BEKENTENIS- BEKENTENIS VAN BEKLAAGDE- GELDIGHEID.

4 o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- DAAD- MISDRIJF- PERSOONLIJKE FOUT VAN BESTUURDER OF MANDATARIS - HERSTELPLICHT.

so

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- HERSTELPLICHT- RECHTSPERSONEN- PERSOONLIJKE FOUT VAN ORGAAN VAN VENNOOTSCHAP OF LASTHEBBER- MISDRIJF - VERGOEDING.

1o en 2° De overtreding van nachtgerucht of nachtrumoer moet niet verplicht bewezen worden door een vaststelling van een bevoegde overheid. (Art. S61, 1 o, Sw.)
3° De bekentenis van een beklaagde hoeft niet afgelegd te zijn naar aanleiding van een
vaststelling van een misdrijf door een bevoegde overheid (1).
4 oen so Als een orgaan van een vennootschap of een lasthebber in de uitvoering van
zijn mandaat een persoonlijke fout begaat die een misdrijf uitmaakt, verplicht die
fout de bestuurder of mandataris zelf tot vergoeding (2).
(1) Zie R.
1292.

DECLERCQ,

Beginselen van strafrechtspleging, Antwerpen, Kluwer, 1999, nr. 1291-

(2) Zie Cass., 16 feb. 2001, A.R. C.99.0477.N, nr. 94.
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(V: .. T. V: .. E.A.)

ARREST

(A.R. P.99.1742.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 november 1999 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Gelet op de memorie die aan dit arrest is gehecht en daarvan deel uitmaakt;
A. In zoverre de voorziening is gericht tegen de beslissing op de strafvordering:
Overwegende dat het bestreden arrest de strafvordering wegens verjaring vervallen verklaart;
Dat eiser geen belang heeft om tegen deze beslissing op te komen;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
B. In zoverre de voorziening is gericht tegen de beslissingen op de burgerlijke rechtsvorderingen :
1. In zoverre de voorziening is gericht tegen de burgerlijke partijen 11 en
12:
Overwegende dat de appelrechters het beroepen vonnis in al zijn onderdelen bevestigen;
Dat de burgerlijke rechtsvordering van deze partijen ongegrond werd verklaard;
Dat de voorziening bij gebrek aan belang niet ontvankelijk is;
2. In zoverre de voorziening is gericht tegen de burgerlijke partijen 1 tot
en met 10 en tegen de burgerlijke partijen 13 en 14 wat betreft het beginsel van de aansprakelijkheid :
Over het tweede onderdeel van het eerste middel :
Overwegende dat, indien verscheidene misdrijven de opeenvolgende uitvoering zijn van een zelfde misdadig opzet en aldus slechts een enkel misdrijf opleveren, het misdrijf slechts helemaal voltooid is en de ve:rjaring van
de strafvordering ten aanzien van alle feiten tezamen slechts begint te lopen vanafhet laatste feit, op voorwaarde evenwel dat ieder vorig misdrijfniet
van het latere misdrijf is gescheiden door een tijdsverloop dat langer is dan
de toepasselijke ve:rjaringstermijn, behoudens stuiting of schorsing van de
verjaring;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
Over het eerste onderdeel van het eerste middel en het tweede middel :
Overwegende dat de overtreding van artikel 561, 1°, Strafwetboek, niet verplicht bewezen moet worden door een vaststelling van een bevoegde overheid;
Overwegende dat het hof van beroep de bewezenverklaring kan granden op verklaringen die een beklaagde afiegt en waarvan het de bewijswaarde op onaantastbare wijze beoordeelt;
Dat een bekentenis van een beklaagde niet afgelegd hoeft te zijn naar aanleiding van een vaststelling door een bevoegde overheid;
Dat het tweede middel faalt naar recht;
Overwegende dat uit het antwoord op het tweede middel volgt dat het eerste onderdeel van het eerste middel niet kan worden aangenomen;
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Over het derde onderdeel van het eerste middel en het tweede onderdee! van het derde middel :
Overwegende dat het tweede onderdeel van het derde middel, geen miskenning van bewijskracht van akten aanvoert, maar geheel opkomt tegen de
onaantastbare beoordeling van de bewijswaarde van een proces-verbaal door
de rechter;
Dat de grieven niet ontvankelijk zijn;
Over het eerste onderdeel van het derde middel :
Overwegende dat, anders dan het onderdeel aanvoert, de appelrechters van
het bedoelde proces-verbaal een uitlegging geven die met de bewoordingen
ervan niet onverenigbaar is;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
Over het vierde middel :
Wat betreft het eerste onderdeel :
Overwegende dat de appelrechters oordelen dat "de feiten als vaststaand kunnen beschouwd worden op grand van voormelde gegevens, aangevuld met de formele gelijklopende verklaringen van de benadeelden zelf';
Dat zij zodoende het verweer van eiser verwerpen en beantwoorden;
Wat betreft het tweede onderdeel :
Overwegende dat de appelrechters de schuldigverklaring van eiser laten steunen op het geheel van de gegevens vermeld op de zesde bladzijde van
het arrest aangevuld met de formele gelijklopende verklaringen van de benadeelden zelf, aan wier oprechtheid en geloofwaardigheid zij niet twijfelen om de bijzondere reden die zij vermelden;
Dat zij daardoor de wapengelijkheid niet miskennen;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het vijfde middel :
Overwegende dat als een orgaan van een vennootschap of een lasthebber in de uitvoering van zijn mandaat een persoonlijke fout begaat die een
misdrijf uitmaakt, die fout de bestuurder of mandataris zelf tot vergoeding verplicht;
Dat het middel in zoverre faalt naar recht;
Overwegende dat de appelrechters het persoonlijk foutieve gedrag van eiser afieiden uit een misdrijf;
Dat zij zodoende eisers verweer verwerpen en beantwoorden;
Dat het middel in zoverre feitelijke grondslag mist;
Over het zesde middel :
Wat betreft het eerste onderdeel :
Overwegende dat de appelrechters zelf een motivering geven voor de wijze
van begroting van de schade zowel als voor de begroting zelf;
Dat die zelfstandige niet-bestreden gronden de beslissing dragen;
Dat het onderdeel niet ontvankelijk is;
Wat betreft het tweede onderdeel :
Overwegende dat in strijd met wat het middel aanvoert, eiser in zijn conclusie niet op andere appreciatiemogelijkheden heeft gewezen, maar aileen een andere begroting voorstelde;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
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3. In zoverre de voorziening is gericht tegen de burgerlijke partijen 13 en
14 wat betreft de schade:
Overwegende dat het bestreden arrest de zaak opnieuw naar de eerste rechter verwijst voor verdere afhandeling van de vordering;
Dat het bestreden arrest in zoverre geen eindbeslissing is;
Dat de voorziening in zoverre niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
11 september 2001 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitterVerslaggever : de h. Huybrechts - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Lemmerling, Brussel.

Nr. 457
2e KAMER - 11 september 2001

CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- VORMEN- VORM EN TERMIJN VAN BETEKENING EN/OF
NEERLEGGING- BURGERLIJKE PARTIJSTELLING- BUITENVERVOLGINGSTELLING VAN DEVERDACHTE- ONGEGROND HOGER BEROEP VAN BURGERLIJKE PARTIJ- CASSATIEBEROEP VAN DE
BURGERLIJKE PARTIJ- GEEN BETEKENING AAN RET OPENBAAR MINISTERIE- GEVOLG.

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep van de burgerlijke partij tegen een arrest van
buitenvervolgingstelling van de verdachte door de kamer van inbeschuldigingstelling gewezen, als niet blijkt dat eiser in cassatie zijn voorziening heeft doen betekenen aan het openbaar ministerie (1). (Art. 418 Sv.)
(C ... T. D ... )

ARREST

(A.R. P.99.1785.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 november 1999 gewezen door het Hof van Beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hofvermag acht te slaan, niet
blijkt dat eiser zijn voorziening heeft doen betekenen aan het openbaar ministerie;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
(1) Cass., 5 maart 1997, A.R. P.96.1318.F, nr. 124.
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Om die redenen, ongeacht het verzoekschrift dat geen betrekking heeft op
de ontvankelijkheid van de voorziening, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
11 september 2001 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitterVerslaggever : de h. Huybrechts - Gelijkluidende conclusie van de h. De Saef, advocaatgeneraal-Advocaten: mrs. J. Cansse en J. Temmerman, Gent.

Nr..458
2e KAMER - 12 september 2001
1° BEWIJS- BURGERLIJKE ZAKEN- BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID- BEWIJSLAST- VORDERING GEGROND OP EEN MISDRIJF- SCHULD- RECHTVAARDIGINGSGROND- BEOORDELING DOOR DE BODEMRECHTER

2° ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER- BURGERLIJKE ZAKEN- BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID- BEWIJSLAST- VORDERING GEGROND OP EEN MISDRIJF- SCHULD- RECHTVAARDIGINGSGROND.

1o en 2° In burgerlijke zaken moet de partij, die een op een misdrijf gegronde vorde-

ring heeft ingesteld, bewijzen dat de verweerder schuld heeft aan het misdrijf of dat
een door de verweerder aangevoerde rechtvaardigingsgrond niet bestaat, voor zover aan die bewering enig geloof kan worden gehecht (1); hoewel de eiser van de vordering moet bewijzen dat die bewering onjuist is, staat het evenwel aan de bodemrechter in feite te oordelen of dergelijke elementen al dan niet voorhanden zijn. (Art.
670 Ger.W.; art. 1315 B.W.)
(S ... T. B ... E.A.)

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.01.0609.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 27 februari 2001 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te C.;
Over het eerste middel :
Overwegende dat de appelrechters op de in het middel bedoelde conclusie antwoorden door vast te stellen dat eiser en verweerder "twee totaal tegenstrijdige versies gegeven hebben van de omstandigheden van het ongeval", en door, op grond van hun feitelijke beoordeling, beslissen "dat geen enkel
objectief element toelaat krediet te verlenen aan een van beide versies"; dat
zij hun beslissing aldus regelmatig met redenen omkleden; Dat het middel feitelijke grondslag mist;
Over het tweede middel :
Overwegende dat, wanneer een rechtsvordering gegrond is op een wetsovertreding, het aan de eiser van die rechtsvordering toekomt te bewijzen dat
(1) Cass., 22 dec. 1995, A.R. C.94.0484.F, nr. 564.
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verweerder schuld heeft aan het voornoemde misdrijf of dat de door laatst-·
genoemde mogelijks aangevoerde rechtvaardigingsgrond niet bestaat, voor
zover aan verweerders bewering enig geloofkan worden gehecht; dat de eiser van de rechtsvordering moet bewijzen dat die bewering onjuist is; dat het
evenwel aan de bodemrechter staat in feite te oordelen of dergelijke elementen al dan niet voorhanden zijn;
Dat de appelrechters, die hun beslissing gronden op de in antwoord op het
eerste middel gegeven redenen, de bewijslast niet omkeren en hun beslissing om de door eiser ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen ongegrond te
verklaren, naar recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
12 september 2001 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Fischer- Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaatgeneraal.

Nr. 459
2e KAMER - 12 september 2001

VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAFZAKEN -ALGEMEEN- PROCES-VERBAAL VAN DE TERECHTZITTING- BESLISSING- VERMELDING VAN DE NAAM VAN DE RECHTER- TEGENSTRIJDIGHEID.

Er bestaat geen enkele tegenstrijdigheid tussen, enerzijds, het proces-verbaal van de terechtzitting, dat vermeldt dat de raadkamer is voorgezeten door een bepaalde magistraat en dat ondertekend is door die magistraat en door de griffier, en, anderzijds, de op dezelfde dag gewezen beschikking die vermeldt dat zij uitgesproken is door
die magistraat en ondertekend is door de griffier en alleen door die magistraat, zelfs
als die beschikking, t.g. v. een verschrijving, eveneens vermeldt dat zij is uitgesproken door een andere magistraat (1). (Art. 195bis Sv.; art. 10 wet 1 mei 1849.)
(B ... T. L ... E.A.)
ARREST

(uertaling)

(A.R. P.Ol.0781.F)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beschikking, op 16 december 1999 gewezen door de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg teL.;
Gelet op het bestreden arrest, op 17 april 2001 gewezen door het Hof van
Beroep teL.;

(1) Zie Cass., 18 april 2000, A.R. P.00.0597.N, nr. 261.
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I. Op de voorziening tegen de beschikking van 16 december 1999 :
Over het middel :
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het proces-verbaal van de terechtzitting van 16 december 1999 vermeldt dat de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg
teL. is voorgezeten door de vice-voorzitter en alleensprekend rechter A., en
dat het zowel door die magistraat als door de griffier is ondertekend;
Overwegende dat de op die zelfde dag gewezen beschikking tot verwijzing met name vermeldt dat zij is uitgesproken "door de heer A., vicevoorzitter en alleensprekend rechter", en, behalve door die griffier, ook door
die enige magistraat is ondertekend;
Dat de vermelding "door mevrouw J., alleensprekend rechter", die eveneens op de voormelde beschikking voorkomt, bijgevolg een verschrijving is
en er bijgevolg geen enkele tegenstrijdigheid bestaat tussen het procesverbaal van de terechtzitting en de bestreden beschikking;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substanWile of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt eiser in de kosten.
12 september 2001- 2e kamer- Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: de h. Fettweis- Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. M. Neve, Luik.

Nr. 460
2e KAMER - 12 september 2001

1o CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKENING- STRAFVORDERING- VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING)- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- VERWIJZINGSARREST- CASSATIEBEROEP VAN DEVERDACHTE- ONTVANKELIJKHEID.

2° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN- KAMER

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

1o en 2° Een verdachte kan alleen onmiddellijk cassatieberoep instellen tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat uitspraak doet over het hager beroep tegen de beschikking van de raadkamer die hem naar de correctionele rechtbank verwijst, op voorwaarde dat hij tegen die beschikking hager beroep heeft kunnen
instellen (1). (Artt. 135, tweede lid, en 416, tweede id, Sv.)
(1) Cass., 30 jan. 2001, A.R. P.00.1618.N, en 2 mei 2001, A.R. P.01.0180.F, nrs. 59 en 250.

1436

HOF VAN CASSATIE

Nr. 461

(K... )

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.01.1013.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 28 juni 2001 gewezen door
de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hofvan Beroep teL.;
Overwegende dat, krachtens artikel416, tweede lid, van het Wetboek van
Strafvordering, de inverdenkinggestelde alleen onmiddellijk cassatieberoep kan instellen tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat uitspraak doet over het hoger beroep tegen de beschikking van
de raadkamer die hem naar de correctionele rechtbank verwijst, op voorwaarde dat hij tegen die beschikking hoger beroep heeft kunnen instellen;
Overwegende dat het voorwerp van eisers hoger beroep, zoals het arrest
vermeldt, niet behoort tot de gevallen waarin de inverdenkinggestelde, krachtens de wet, dat verhaalmiddel tegen de beschikking tot verwijzing kan aanwenden;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
Om die redenen, zonder acht te slaan op de memorie van eiser, die vreemd
is aan de ontvankelijkheid van de voorziening, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
12 september 2001 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter
- Verslaggeuer : de h. Batsele - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaatgeneraal-Advocaat: mr. V. Puzaj, Luik.

Nr. 461
1e KAMER - 13 september 2001

VERZEKERING- W.A.M.-VERZEKERING- GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDSVERGOEDINGSPLICHT- MATERIELE SCHADE VEROORZAAKT DOOR NIET VERZEKERD VOERTUIG- BENADEELDE - VOORAFGAANDE VORDERING TEGEN AANSPRAKELIJKE DADER

Art. 18, b, K.B. 16 dec. 1981 heeft niet tot strekking de benadeelde te verplichten
voorafgaandelijk alle rechtsmiddelen tegen een vermoede aansprakelijke uit te putten vooraleer een rechtsvordering tegen het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds
in te stellen, en tast het door de wet geboden recht rechtstreeks een vordering in te
stellen tegen dit fonds niet aan (1).
(1) G. CASSART, P. BoosoN en J. PARDON, L'assurance automobile obligatoire de responsabilite civile, Larcier 1957, 265; J. DE RlJYCK, Le Bureau belge des assureurs automobiles. Le Fonds Commun de garantie automobile. L'assurance automobile frontiere, Bruylant 1979, 382.
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(VLAAMS GEWEST T. GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS)
ARREST

(A.R. C.99.0103.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 oktober 1997 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 149 van de gecoordineerde Grondwet van 17 februari
1994, 79, §§ 2 en 4, en 80, §§ 1, 2°, en 2, voorheen 49, §§ 2 en 4, en 50,§§ 1, 2°, en 2
van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen,
waarvan de oorspronkelijke nummering 49 en 50 gewijzigd werd bij artikelen 29 en
30 van het koninklijk besluit van 12 augustus 1994, 14, 18, b, en 19 van het koninklijk besluit van 16 december 1981 houdende inwerkingstelling en uitvoering van de
artikelen 79 en 80 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, waarvan het opschrift werd gewijzigd bij artikel1 van het koninklijk besluit van 23 oktober 1995, 3 van de derde richtlijn 90/232/EEG van de raad van
14 mei 1990 betreffende de toenadering van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid, voortvloeiend uit het verkeer van autovoertuigen, 870 van het Gerechtelijk Wetboek en 1315 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het Hof van Beroep te Antwerp en bij het bestreden arrest eisers boger beroep ontvankelijk doch ongegrond verklaart en het bestreden vonnis, waarbij zijn vordering ongegrond werd verklaard, bevestigt in al zijn beschikkingen, op grond :
"dat zoals gezegd, in casu door (eiser) geen vordering werd ingesteld opzichtens de
heer Dom, ook niet nadat door (verweerder) bij conclusies hierop werd aangedrongen;
dat een dergelijke aanmaning bij conclusies kan geschieden;
dat immers artikel 18 van het koninklijk besluit van 16 december 1981 duidelijk is
en geenszins de vorm van aanmaning beperkt;
dat het aannemelijk voorkomt dat (verweerder) (eiser) niet vroeger kon aanmanen om de heer Dom te dagvaarden, nu hij door (eiser) nooit eerder in gebreke werd
gesteld met betrekking tot de feiten in kwestie, minstens het tegendeel niet wordt bewezen, en dat hij zelf pas werd gedagvaard bijna vijf jaar na de feiten;
dat, nu (eiser) de heer Dom nooit in de procedure heeft betrokken, hij niet aileen
bewijsproblemen heeft met betrekking tot diens aansprakelijkheid, zodat hij zich niet
zomaar kan beroepen op de toepassing van artikel80, § 1, 2°, van de Wet van 9 juli
1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, doch dat zijn vordering opzichtens (verweerder) hoe dan ook ongegrond is bij toepassing van artikel18,
§ 2, van het koninklijk besluit van 16 december 1981 - bepaling welke heel duidelijk stelt dat het Fonds tegenover de benadeelden niet gehouden is tot vergoeding indien zij zich ervan onthouden een vordering tegen de aansprakelijke dader in te stellen indien het fonds hen hierom verzoekt, hetgeen in casu het geval is";
terwijl, eerste onderdeel, luidens artikel 79, § 2, voorheen artikel49, § 2, van de Wet
van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, waarvan de
oorspronkelijke nummering 49 gewijzigd werd bij artikel 29 van het koninklijk besluit van 12 augustus 1994, de Koning, onder de voorwaarden die hij bepaalt, een Gemeenschappelijk waarborgfonds toelaat met als opdracht de schade te vergoeden door
een motorrijtuig veroorzaakt in de bij artikel 80, v66r hernummering artikel 50, vermelde gevallen, waarvan de werking wordt gespijsd door de stortingen van de
verzekeringsondernemingen die de verplichte aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen verzekeren,
Artikel80, § 1, 2°, voorheen artikel50, § 1, 2°, van de Wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, waarvan de oorspronkelijke nummering 50 gewijzigd werd bij artikel 30 van het koninklijk besluit van 12 augustus
1994, ondergebracht in hoofdstuk VI dat de regels betreffende de vergoeding van sommige schade veroorzaakt door motorrijtuigen bevat, bepaalt dat elke benadeelde van
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het Gemeenschappelijk Waarborgfonds vergoeding kan bekomen van de schade voortvloeiende uit lichamelijke letsels die door een motorrijtuig zijn veroorzaakt, wanneer geen enkele verzekeringsonderneming tot die vergoeding verplicht is hetzij om
reden van een toevallig feit waardoor de bestuurder van het voertuig dat het ongeval veroorzaakte vrijuit gaat, hetzij omdat de verzekeringsplicht niet nageleefd werd,
verplichting die door de Koning kan worden uitgebreid tot stoffelijke schade,
Er aldus in hoofde van de benadeelde, die zich niet kan wenden tot een verzekeringsonderneming die de burgerlijke aansprakelijkheid met betrekking tot het ongeval verzekert, een rechtstreeks recht tegen het Gemeenschappelijk Waarborgfonds werd gecreeerd,
In uitvoering van de artikelen 79 en 80, voorheen 49 en 50, van de wet van 9 juli
1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, artikel 14 van het koninklijk besluit van 16 december 1981, waarvan het opschrift werd gewijzigd bij artikel1 van het koninklijk besluit van 23 oktober 1995, opgenomen in hoofdstuk IV met
betrekking tot de rechten van de benadeelden ten opzichte van het Fonds, bepaalt dat
elke benadeelde van het Fonds vergoeding kan bekomen van de schade veroorzaakt
door motorrijtuigen in de gevallen bedoeld bij artikel 80, § 1, voorheen artikel 50, §
1, van de wet in de voorwaarden en volgens de regels bepaald in dit hoofdstuk,
Overeenkomstig artikel 19 van voornoemd besluit de vergoeding ook slaat op de stoffelijke schade die door een motorrijtuig is veroorzaakt in de gevallen bepaald bij artikel 80, § 1, voorheen artikel 50, § 1, van de Wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen,
Artikel 18 weliswaar preciseert dat het Fonds tegenover de benadeelden niet gehouden is tot vergoeding indien zij hun vordering tegen een der aansprakelijke daders hebben laten verjaren, daarvan afstand hebben gedaan of zich ervan onthouden een vordering tegen hen in te stellen indien het Fonds hen hierom verzoekt,
Deze bepaling evenwel geen afbreuk vermag te doen aan het rechtstreeks recht, dat
de benadeelde tegen het Gemeenschappelijk Waarborgfonds uit de wet van 9 juli 1975
op de controle der verzekeringsondernemingen put,
De vraag, door het Fonds tot de benadeelde gericht, om zich vooreerst te richten tot
de aansprakelijke dader, wiens verplichtingen het ingevolge de wet zelf dient na te komen, immers zou neerkomen op een weigering vanwege het Fonds om de hem bij de
wet opgelegde verplichtingen na te komen, minstens op het ondergeschikt maken van
zijn tussenkomst aan het bewijs van de onmogelijkheid om vanwege de aansprakelijke dader vergoeding te bekomen, daar waar de derde richtlijn 90/232/EEG van de
raad van 14 mei 1990 betreffende de toenadering van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid, voortvloeiend uit
het verkeer van autovoertuigen verbiedt de uitbetaling van de vergoeding te onderwerpen aan het bewijs dat de aansprakelijke persoon niet in staat is ofweigert te betalen,
zodat het bestreden arrest, dat oordeelt eisers vordering te moeten afwijzen omdat eiser zich ervan onthield op vraag van verweerder een vordering te richten tegen de heer Dom, de niet verzekerde bestuurder die aan de basis van het schadegevallag, niet naar recht is verantwoord (schending van de artikelen 79, §§ 2 en 4,
en 80, §§ 1, 2°, en 2, voorheen 49, §§ 2 en 4, en 50,§§ 1, 2°, en 2, van de Wet van 9
juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, waarvan de oorspronkelijke nummering gewijzigd werd bij koninklijk besluit van 12 augustus 1994,
14, 18, ben 19 van het koninklijk besluit van 16 december 1981 houdende inwerkingstelling en uitvoering van de artikelen 79 en 80 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, waarvan het opschrift werd gewijzigd bij artikel 1 van het koninklijk besluit van 23 oktober 1995 en voor zoveel als
nodig artikel 3 van de derde richtlijn 90/232/EEG van de raad van 14 mei 1990 betreffende de toenadering van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid voortvloeiend uit het verkeer van autovoertuigen);

Wat het eerste onderdeel betreft :
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Overwegende dat, krachtens artikel 18, b, van het koninklijk besluit van
16 december 1981 houdende inwerkingstelling en uitvoering van de artikelen 79 en 80 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der
verzekeringsondememingen, het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds niet
gehouden is tot vergoeding tegenover de benadeelden die zich er van onthouden een vordering in te stellen tegen een van de aansprakelijke daders, indien het Fonds hen hierom verzoekt;
Dat uit de wetsgeschiedenis blijkt dat deze tekst gedeeltelijk overgenomen uit het koninklijk besluit van 5 januari 1957 doelt op het geval dater
verschillende aansprakelijke daders zouden zijn waaronder sommigen buiten het toepassingsveld van de vroegere wet van 1 juli 1956 betreffende de
verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen zouden vallen zodat het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds voor die daders niet
gehouden is tot vergoeding;
Dat het genoemde artikel 18, b, niet tot strekking heeft de benadeelde te
verplichten voorafgaandelijk alle rechtsmiddelen tegen een vermoede aansprakelijke uit te putten vooraleer een rechtsvordering tegen het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds in te stellen en het door de wet geboden recht
rechtstreeks een vordering in te stellen tegen dit fonds niet aantast;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat :
1. eiser betaling van de schade vordert van verweerder op grond van artikel 80, § 1, 2° van de wet van 9 juli 1975 omdat R.D, die eiser voor het ongeval aansprakelijk acht, niet verzekerd was;
2. eiser geen vordering tegen R.D. heeft ingesteld, ook niet nadat verweerder bij conclusie hierop aandrong;
Overwegende dat het arrest dat beslist dat de vordering van eiser met toepassing van voormeld artikel 18, b, ongegrond is, die wettelijke bepaling
schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest; houdt
de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over;
verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
13 september 2001 - 1 e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Bourgeois - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal - Advocaat : mr. Geinger.
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Wanneer de waarde van een parameter in een prijsherzieningsbeding beduidend afwijkt van het werkelijk aandeel in de kosten die de parameter vertegenwoordigt in
de bij de overeenkomst bepaalde prijs is het prijsherzieningsbeding nietig (1). (Art.
57, § 2, Wet Economische Herstelmaatregelen.)
(VLAAMS GEWEST T. DE CLERCQ AANNEMINGEN BOUW EN WEGENBOUW N.V: E.A.)
ARREST

(A.R. C.99.0549.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 11 september 1998 gewezen door het Hof van Beroep te Gent;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikel57, in het bijzonder § 1 en§ 2, van de wet van 30
maart 1976 betreffende de economische herstelmaatregelen en van artikel
1134 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat de appelrechters de vordering van de NV D.C. Engineering, waarvan de rechten en verplichtingen werden overgenomen door de verweersters,
strekkende tot nietigverklaring van de litigieuze prijsherzieningsclausule toekennen op grond van ondermeer volgende motieven :
"Art. 57 van de Wet van 30 maart 1976 betreffende de economische herstelmaatregelen is van openbare orde, nu de litigieuze regeling betrekking heeft
op het indijken van de automatische indexering welke een versnelling van
de infiatie in de hand werkt; derwijze is de wettelijke regeling van openbare orde nu deze de essentiele belangen van de Staat of van de gemeenschap raakt, en die, in het privaatrecht, de juridische grondslagen bepaalt
waarop de economische of morele orde van de maatschappij rust. Van dergelijke wetsbepaling kan conventioneel geen afbreuk worden gedaan, krachtens artikel 6 B.W. De lezing van voormeld artikel 57 bevestigt uitdrukkelijk dat elk ermee strijdig beding van rechtswege nietig is; slechts een
afwijking binnen de perken van § 2 (prijsherzieningsbedingen binnen bepaalde voorwaarden) en § 3 (afwijkingen toegestaan door de minister van Economische Zaken) is wettelijk mogelijk. De ongeldigheid van afwijkende bedingen geldt evenzeer voor de overheid die zich derhalve niet op
andersluidende contractuele beperkingen (o.m. artikel 16, § 2 en § 3 M.B. 10
augustus 1977) inzake wijziging van de voorwaarden of inzake vereiste kennisgeving bij de prijsbepaling kan beroepen. Een ministeriele afwijkingin de zin van art. 57, § 3 - is alhier niet aan de orde.
De vraag die rijst is of aan de modaliteiten van§ 2 is voldaan, m.n. of de
in casu gehanteerde prijsherzieningsclausule verwijst naar parameters die
de reele kosten vertegenwoordigen en iedere parameter aileen toepasselijk is op dat gedeelte van de prijs dat beantwoordt aan de kosten die het vertegenwoordigt. Dit is waarschijnlijk niet het geval nu de waarde van de gehanteerde parameters (40 pet. hetzij 0.15 ml/ M1 + 0.25 m2/M2) niet
beantwoordt aan het werkelijk aandeel van de petroleumbitumen- en dieselgasoilproducten, dat door (de D.C. Engineering) geraamd wordt op slechts
9.86 pet. Hoewel deze raming door (eiser) wordt betwist, wordt het bestaan van een belangrijke discrepantie met de reele kosten - mede bepaald door het reele aandeel van voormelde producten in de aanneming(1) DEVROEY, M., "Twee arresten inzake de correcte toepassing van de prijsherziening", T. Aann.
1989, (176), 180.
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niet concreet weerlegd. In deze omstandigheden mag aangenomen worden
dat de parameters niet de reele kosten vertegenwoordigen en is de bedongen prijsherzieningsformule nietig. Gelet op het voorgaande is de discussie omtrent de mogelijkheid tot herziening niet relevant" (bestreden arrest, nr. 5),

terwijl, volgens artikel 57, § 2, van de wet van 30 maart 1976 betreffende de economische herstelmaatregelen, de contracten, in afwijking van artikel 57, § 1, prijsherzieningsbedingen mogen bevatten in de mate dat deze
toepasselijk zijn tot een bedrag van maximum 80 pet. van de eindprijs en voorzover ze verwijzen naar parameters die de reele kosten vertegenwoordigen en iedere parameter aileen toepasselijk is op dat gedeelte van de prijs
dat beantwoordt aan de kosten die het vertegenwoordigt; om te voldoen aan
de wettelijke vereiste dat het prijsherzieningsbeding verwijst naar parameters die de reele kosten vertegenwoordigen en dat iedere parameter aileen toepasselijk is op dat gedeelte van de prijs dat beantwoordt aan de kosten die het vertegenwoordigt, volstaat het dat het prijsherzieningsbeding
parameters bevat die verwijzen naar reele kosten en dat iedere parameter
beperkt wordt tot het aandeel in de kosten dat die parameter vertegenwoordigt volgens het contract; het niet vereist is dat het contractueel overeengekomen aandeel van elke parameter in de kosten overeenstemt met het reele
aandeel in de kosten dat nadien is vastgesteld; de partijen gebonden zijn door
het prijsherzieningsbeding en de rechter niet de bevoegdheid heeft de door
partijen overeengekomen schatting van het aandeel van elke parameter in
de totale kostprijs, te toetsen op het in werkelijkheid gebleken aandeel van
de parameters; de appelrechters te dezen beslissen dat de waarde van de parameters petroleumbitumen en diesel-gasoil niet beantwoorden aan het werkelijk aandeel ervan in de kostprijs van de opdracht en om die reden de prijsherzieningsformule nietig verklaren op grond van het vermeld artikel57, § 2,
zodat de appelrechters hun beslissing niet naar recht verantwoorden (scherrding van aile aangehaalde bepalingen).
Overwegende dat, krachtens artikel57, § 1, van de wet van 30 maart 1976
betreffende de economische herstelmaatregelen, niettegenstaande aile strijdige wettelijke, reglementaire en contractuele bepalingen, met inbegrip van
deze bedongen in de op het ogenblik van het in werking treden van deze wet
bestaande contracten en niettegenstaande de op die datum toegepaste prijzen, elke formule van indexatie van de industriele en/of commerciele prijzen, van de tarieven en de parameters van prijzenfluctuatiesformules op grond
van het indexcijfer van de consumptieprijzen, of van enig ander indexcijfer, verboden is; dat elk beding of elke toepassing strijdig met dit verbod van
rechtswege nietig is;
Overwegende dat, krachtens artikel 57, § 2, van die wet de contracten
slechts prijsherzieningsbedingen mogen bevatten in de mate dat deze toepasselijk zijn tot een bedrag van maximum 80 pet. van de eindprijs en voorzover ze verwijzen naar parameters die de reele kosten vertegenwoordigen; dat iedere parameter aileen toepasselijk is op dat gedeelte van de prijs
dat beantwoordt aan de kosten die hij vertegenwoordigt;
Dat aldus een prijsherziening op het maximumbedrag van 80 pet. van de
overeengekomen eindprijs, slechts betrekking mag hebben op parameters die
de werkelijke kosten van de overeenkomst vertegenwoordigen en elke parameter slechts toepasselijk is op dat deel van de prijs dat overeenstemt met
de kosten die hij vertegenwoordigt;
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Dat hieruit volgt dat wanneer de waarde van een of meerdere parameters in een prijsherzieningsbeding beduidend afWijkt van het werkelijk aandeel in de kosten die een of meer parameters vertegenwoordigen in de bij de
overeenkomst bepaalde prijs, het prijsherzieningsbeding nietig is;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat :
1. het prijsherzieningsbeding in het bijzonder bestek de eontraetuele waarde
voor de parameter materialen forfaitair 0.40 (0.15 + 0.25) bedraagt waarbij 0.15 (M1) gelijk is aan een bepaalde referentieprijs van "petroleumbitumen" en 0.25 (M2) aan een bepaalde referentieprijs van "gasoil-diesel";
2. de reehtsvoorganger van de verweersters meent dat de herzieningsformule geen gevolg kan hebben wegens het beperkt aandeel van teer- en petroleumproducten, op 9.86 pet. geraamd, hoewel het aandeel in de herzieningsformule 40 pet. bedraagt, zodat de betwiste parameters geen reele kosten
vertegenwoordigen;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat :
1. waarsehijnlijk niet aan de modaliteiten van § 2 van artikel 57 van de
wet van 30 maart 1976 is voldaan, nude waarde van de aangewende parameter (0.40 hetzij 0.15 m1/M1 + 0.25 m2/ M2) niet beantwoordt aan het
werkelijk aandeel van de petroleumbitumen- en diesel-gasoilprodueten" dat
door de reehtsvoorganger de van de verweersters op sleehts 9.86 pet. wordt
geraamd;
2. hoewel deze raming door eiser wordt betwist, het bestaan van een belangrijke diserepantie met de reele kosten, mede bepaald door het reele aandeel van voormelde producten in de aanneming, niet eonereet wordt weerlegd;
3. in deze omstandigheden mag worden aangenomen dat de parameters
niet de reele kosten vertegenwoordigen;
Dat het arrest dat beslist dat de bedongen prijsherzieningsformule nietig is, geen van de aangewezen wetsbepalingen sehendt;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
13 september 2001 - 1 e kamer- Voorzitter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : mevr. Bourgeois - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Gerard en Butzler.
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2° RECHTBANKEN- BURGERLIJKE ZAKEN- ALGEMEEN- DOOR PARTIJEN AANGEVOERDE FElTEN EN REDENEN- BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER -AMBTSHALVE AANVULLEN DER REDENEN- WETTIGHEID- VOORWAARDEN- ALGEMEEN BEGINSEL VAN RET RECHT
VAN VERDEDIGING.

1 o en 2° De rechter moet de juridische aard van de door de partijen aangevoerde feiten onderzoeken en kan, ongeacht de omschrijving die zij daaraan hebben gegeven, de voor hem aangevoerde redenen ambtshalve aanvullen op voorwaarde dat hij
geen betwisting opwerpt waarvan partijen het bestaan hebben uitgesloten, dat hij enkel steunt op feiten die hem regelmatig ter beoordeling zijn overgelegd en dat hij noch
het voorwerp noch de oorzaak van de vordering wijzigt; hij moet daarbij het recht
van verdediging eerbiedigen (1). (Art. 1138, 2°, Ger.W.)
(P... E.A. T. C... E.A.)

ARREST

(vertaling)

(A.R. C.99.0195.F)
HET HOF;- Gelet op de bestreden arresten, op 12 december 1997 en 14
mei 1998 gewezen door het Hof van Beroep te Luik;
In zoverre de voorziening gericht is tegen M.D. en M.T.M.:
Overwegende dat de eisers afstand doen van hun voorziening;
Over de voorziening voor het overige :

Over het eerste middel : schending van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek en
miskenning van het algemeen beginsel van het recht van verdediging,
doordat het bestreden arrest van 12 december 1997 vaststelt "dat de buitentemperaturen in januari 1985 ver onder het vriespunt lagen (. .. ); dat de waterleiding van de 'residentie' en haar stilgelegde centrale verwarming vastgevroren zijn en
ernstige schade hebben gel eden (. .. ); dat de vraag gerezen is wie aansprakelijk is voor
de schade in de zogenaamde 'residentie' waar er waterlekken zijn geweest omdat de
installaties niet zorgvuldig waren afgetapt"; dat het vervolgens oordeelt dat "dat de
nalatigheid (van de eerste en tweede verweersters) (. .. ) duidelijk is en dat zij de oorzaak is van de schade die hieronder nader wordt omschreven" en "dat de (eisers), in
hun hoedanigheid van eigenaars niet langer belast waren met het toezicht op het goed,
aangezien de curatoren de sleutels hadden opgeeist (. .. ); dat de eerste (eiser) aangesteld was als bewaarder van de niet-verzegelde gei:nventariseerde goederen, maar zulks
daarom niet betekende dat hij aansprakelijk werd voor het onderhoud van het gehele complex van onroerende goederen, aangezien hij niet in het bezit was van de sleutels van de 'residentie' en dus goede redenen had om te geloven dat de curatoren op
passende wijze zorg zouden dragen voor de 'residentie'; dat de (eisers) overigens meenden dat het gebouw, ook al moesten zij nog de risico's dragen, verkocht was en zich dus
niet langer bevoegd achtten om daar nog maatregelen te nemen; dat hun geen enkele fout ofnalatigheid kan worden verweten"; dat het arrest ten slotte beslist "dat
de (eisers), aangezien het hun plicht was hun eigen schade zoveel mogelijk te beperken (. .. ) de herstellingen moesten laten uitvoeren", zulks op grond van alle redenen
die geacht worden hier integraal weergegeven te zijn, en meer bepaald op grond "dat
de (eisers), eigenaars van het goed, geen herstellingen hebben laten uitvoeren om de
kopers een goed aan te bieden dat beantwoordde aan het goed waarvoor zij, gelet op
de staat waarin het verkeerde, het voorkooprecht hadden uitgeoefend dat hun bij overeenkomst was toegekend; dat zij, indien zij het goed opnieuw in orde hadden gebracht, ofwel hadden kunnen beletten dat de (gedingvoerende partijen) D.-M. zich zouden terugtrekken, ofwel vlugger een andere koper hadden kunnen zoeken en misschien
opnieuw de belangstelling hadden kunnen wekken van de firma Vullo die zich op 25
(1) Cass., 19 juni 1998, A.R.C.97.0161.F, nr. 328 en zie Cass., 28 jan. 2001, A.R. C.98.0391.F, nr. 74.
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september 1984 bereid had verklaard te kopen voor 11.000.000 BEF ( ... ) en zich kennelijk ergerde na de voorkoop van de gedingvoerende partijen D. wier financiele mogelijkheden zij betwistte; dat de (eisers) bewijzen leveren van stappen die zij vanaf 1987
hebben gezet om het goed opnieuw te verkopen, maar dat er pas in 1990 een verkoop zal plaatsvinden voor een totaalbedrag van 10.288.000 BEF, zijnde 612.000 BEF
minder dan de prijs van 1984; ( ... ) dat de omvang van de schade die voor vergoeding in aanmerlring komt, op een meer genuanceerde wijze beoordeeld zou moeten worden",
terwijl, eerste onderdeel, de eerste en de tweede verweersters en hun verzekeringsmaatschappij in hun processtukken die v66r het arrest van 12 december 1997 zijn neergelegd, weliswaar hadden aangevoerd dat de eerste eiser een fout had begaan door geen
maatregelen te treffen tijdens de vorstperiode vanjanuari 1985, namelijk door de louter materiele daden tot bescherming van het gebouw tegen de vorst achterwege te laten, hoewel hij daarvoor de meest aangewezen persoon was, en dat de eisers, na afloop van de opdracht van de eerste en de tweede verweersters, een andere fout hadden
begaan door het gebouw te verwaarlozen en de deuren van het complex open te laten staan zodat het naderhand nog verloederde en aftakelde en de schade gaandeweg aanzienlijk verergerde, hoewel de getroffenen hun eigen schade dienen te beperken; geen van de partijen echter had aangevoerd dat de eisers verplicht waren de
door de schuld van de curatoren ontstane vorstschade te laten herstellen, zodat de partijen geen debat hebben gevoerd over dat punt, met name over de materiele en financiele mogelijkheden van de eisers om dergelijke herstellingen te laten uitvoeren; dat het bestreden arrest van 12 december 1997, dat ambtshalve dat middel opwerpt
zonder de partijen de gelegenheid te geven daarover uitleg te verschaffen, het recht
van verdediging van de eisers miskent (miskenning van het in het middel aangewezen beginsel);

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat de rechter de juridische aard van de door de partijen aangevoerde feiten moet onderzoeken en, ongeacht de omschrijving die zij daaraan hebben gegeven, de voor hem aangevoerde redenen ambtshalve kan aanvullen op voorwaarde dat hij geen betwisting opwerpt waarvan partijen het
bestaan hebben uitgesloten, dat hij enkel steunt op feiten die hem regelmatig ter beoordeling zijn overgelegd en dat hij noch het voorwerp noch de
oorzaak van de vordering wijzigt;
Dat hij daarbij het recht van verdediging moet eerbiedigen;
Overwegende dat het bestreden arrest van 12 december 1997 oordeelt "dat
de (eisers), eigenaars van het goed, geen herstellingen hebben laten uitvoeren om de kopers een goed aan te bieden dat beantwoordde aan het goed
waarvoor zij, gelet op de staat waarin het verkeerde, het voorkooprecht hadden uitgeoefend dat hun bij overeenkomst was toegekend; dat zij, indien zij
het goed opnieuw in orde hadden gebracht, ofwel hadden kunnen beletten
dat de (gedingvoerende partijen) D.-M. zich zouden terugtrekken, ofwel vlugger een andere koper hadden kunnen zoeken en misschien opnieuw de belangstelling hadden kunnen wekken van de firma Vullo die zich op 25 september 1984 bereid had verklaard te kopen voor elf miljoen" en "dat de
(eisers), aangezien het hun plicht was hun eigen schade zoveel mogelijk te
beperken (... ),de herstellingen moesten laten uitvoeren";
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan,
blijkt dat de eerste en tweede verweersters en de tot bindendverklaring van
het arrest opgeroepen partij weliswaar aangevoerd hebben dat de eisers aile
redelijke maatregelen dienden te nemen om hun schade te beperkten, maar
dat zij niet hebben aangevoerd dat die verplichting in casu inhield dat zij de
door de schuld van die verweersters ontstane vorstschade dienden telaten herstellen;
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Dat het bestreden arrest van 12 december 1977, aangezien het dat verzuim aanmerkt als een tekortkoming aan de op de eisers rustende verplichting, zonder hun de gelegenheid te geven daarover uitleg te verschaffen, het
recht van verdediging miskent;
Dat het onderdeel gegrond is;
Overwegende dat het bestreden arrest van 12 december 1997, nadat het
aldus uitspraak heeft gedaan over de verplichting van de eisers om de geeigende maatregelen te nemen teneinde schade te beperken, oordeelt "dat zij
ten minste de herstelling van de verwarmingsinstallatie inhoudt", op grond
daarvan "de eisers al" een voorlopig op vijfhonderdduizend BEF geraamde
vergoeding in hoofdsom toekent en de heropening van het debat beveelt "om
verder de omvang van de schade te bespreken";
Overwegende dat het bestreden arrest van 14 mei 1998, dat uitspraak doet
over het voorwerp van de heropening van het debat, eerst eraan herinnert
"dat het (bestreden) arrest (van 12 december 1997) eerst de fout van de (eerste twee verweersters) beschrijft, alsook de enige schade die in oorzakelijk
verband staat met die nalatigheid, de partijen uitnodigt (... ) debat te voeren over het bedrag van de herstelling" en vervolgens oordeelt "dat (... ), nu
een deskundigenverslag of zelfs een gedetailleerde vaststelling ontbreekt over
de toestand van de residentie in februari 1985, net nadat de verwarmingsinstallatie schade had opgelopen en de waterlekken het gebouw hadden doordrenkt, het moeilijk is het precieze bedrag te bepalen dat nodig zou geweest zijn voor het herstel van die schadeposten" en ten slotte beslist "dat
de herstelling definitief vastgelegd moet worden op een bedrag van
vijfhonderdduizend frank, dat een raming naar billijkheid is die steunt op
de algemeen bekende kosten voor een verwarmingsinstallateur die de installatie in een gebouw van een bepaalde omvang moet vernieuwen";
Overwegende dat, door het verband dat het hofvan beroep aldus legt tussen de bepalingen over de schade die in de twee bestreden arresten voorkomen, de vernietiging van het eerste arrest ertoe leidt dat het tweede wordt
tenietgedaan in zoverre het, door over dat voorwerp uitspraak te doen, het
vervolg daarvan is;
En overwegende dat de eisers belang erbij hebben dat dit arrest wordt bindend verklaard voor de partij die te dien einde voor het Hof is opgeroepen;
Om die redenen, beveelt de afstand van de voorziening, in zoverre zij ingesteld is tegen M.D. en M.-T.M.; zonder dater grond bestaat tot onderzoek van het tweede onderdeel van het eerste middel en tot onderzoek van
het tweede middel die niet tot ruimere cassatie kunnen leiden, Vernietigt het
bestreden arrest van 12 december 1977, behalve in zoverre het voor recht zegt
dat de eerste twee verweersters een fout hebben begaan bij het vervullen van
hun opdracht en dat zij de schade van de eisers dienen te herstellen, en het
uitspraak doet over het geding tussen de eisers en de derde en vierde verweersters, alsook over de kosten van de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij; doet het bestreden arrest van 14 mei 1998 teniet, behalve in zoverre het uitspraak doet over de kosten van de tot
bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij; verklaart dit arrest bindend voor de naamloze vennootschap AG 1824; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest en van het gedeeltelijk tenietgedane arrest; veroordeelt de eisers in de
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kosten van de betekening van de voorziening aan de derde en vierde verweersters; houdt de overige kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan
de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hofvan Beroep te Brussel.
14 september 2001- 1 e kamer- Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Storck - Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Draps, T'Kint en Kirkpatrick.

Nr. 464
1e KAMER- 14 september 2001

1 o ENERGIE- ELEKTRICITEIT- GAS- ONREGELMATIGE AFSLUITING- LEVERANCIER- cr.
VIELE BOETE - DRAAGWIJDTE.

2° ENERGIE -

ELEKTRICITEIT- GAS - AFSLUITING- REGELMATIGHEID- LEVERANCIER
- VERPLICHTING HET SECRETARIAAT VAN DE LOKALE ADVIESCOMMISSIE INZAKE AFSLUITING OP DE HOOGTE BRENGEN- GEVOLGEN.

3° ENERGIE- ELEKTRICITEIT- GAS- ONREGELMATIGE AFSLUITING- CIVIELE BOETE VERSCHULDIGD TOT HERSTEL TOEVOER- HERSTEL TOEVOER- DRAAGWIJDTE.

1o Art. 5 Deer. W.Gew. 21 feb. 1991 wil de leverancier die de voorschriften van het de-

creet betreffende de afsluiting van de toevoer niet in acht neemt, ertoe verplichten de
abonnee of de klant, als civiele straf, een civiele boete te betalen die los staat van de
schade die door de afsluiting is ontstaan en geen vergoedend karakter heeft. (Art. 5
Deer. W.Gew. 21 feb. 1991.)
2° Uit de omstandigheid dat de leverancier beschikt over een termijn van acht dagen te rekenen van de onderbreking van de toevoer, om het secretariaat van de plaatselijke adviescommissie inzake afsluiting op de hoogte te brengen, kan niet worden afgeleid dat die afsluiting, in geval van nalatigheid van de leverancier, van bij
haar oorsprong niet onregelmatig is. (Art. 5 Deer. W.Gew. 21 feb. 1991.)
3° De stroomtoevoer is niet hersteld wanneer de leverancier de door de afsluiting getroffen klant opnieuw een stroomtoevoer van 2 ampere levert, waartoe hij overeenkomstig de artt. 2 en 3 Deer. W.Gew. betreffende de levering van een minimum aan
stroomtoevoer voor huishoudelijk gebruik verplicht is. (Art. 5 Deer.W.Gew. 21 feb.
1991.)
(ELECTRABEL N.V: E.A. T. B... )
ARREST

(vertaling)

(A.R. C.00.0247.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 februari 1999 gewezen door het Hof van Beroep te Bergen;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 2, 3, 5 van het decreet van de Waalse Gewestraad van
21 februari 1991 houdende oprichting van lokale advieseommissies inzake gas- en
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elektriciteitsafsluiting, 10 en 11 van de Grondwet, en voor zoveel als nodig, 1231, 1382
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek,

doordat het arrest op verweersters vordering om eiseres te doen veroordelen tot betaling van een bedrag van 440.000 frank, met toepassing van artikel 5 van het decreet van 21 februari 1991, luidens hetwelk iedere elektriciteits- en gasafsluiting die
uitgevoerd of gehandhaafd is bij schending van de bepalingen van het decreet de leverancier zal verplichten per dag een civiele boete van 10.000 BEF, (ongeacht de) schadevergoeding die het slachto:ffer van een onregelmatige afsluiting zou kunnen rechtvaardigen, (aan de abonnee of aan de klant) te betalen tot de elektriciteits- of gastoevoer
hersteld is, vaststelt dat "(eiseres) op 9 september 1991, de stroomtoevoer in het door
(verweerster) betrokken pand voiledig heeft afgesloten", dat zij "op 18 september 1991
een 'stroomonderbreker van twee ampere' geplaatst heeft; dat (eiseres) op 23 oktober 1991, gevolg gevend aan een beschikking van de rechter in kart geding van 26 september 1991, de stroomtoevoer hersteld heeft" en "dat (verweerster) (eiseres) verwijt dat deze artikel 2 van het voornoemd decreet van 21 februari 1991 geschonden
heeft, luidens hetwelk iedere verdeler elke afsluiting bij een verbruiker binnen acht
dagen moet melden aan het secretariaat van de (lokale advies)commissie" inzake afsluiting, die opgericht is bij artikel 1 van dat decreet; dat het arrest, na erop gewezen te hebben "dat, in zoverre vierenveertig dagen verlopen zijn tussen de afsluiting van de elektriciteit en het herstel van de stroomtoevoer, en in zoverre (eiseres),
aangezien zij de lokale adviescommissie inzake afsluiting niet op de hoogte heeft gebracht, artikel 2 van het decreet van 21 februari 1991 heeft geschonden", met bevestiging van het beroepen vonnis, eiseres veroordeelt om aan verweerster het bedrag van 440.000 BEF te betalen,
terwijl artikel 2 van het decreet van 21 februari 1991 bepaalt dat in het Waalse Gewest iedere elektriciteitsof gasleverancier het secretariaat van de lokale adviescommissie inzake afsluiting binnen acht dagen op de hoogte dient te brengen van elke afsluiting uitgevoerd bij een verbruiker, welke commissie een advies dient uit te brengen
dat, overeenkomstig artikel 3, de verantwoordingen beoordeelt die tot die afsluiting
hebben geleid, waarbij de leverancier de toevoer slechts dient te hersteilen indien de
verbruiker zich verbindt tot naleving van het advies van de commissie, dat, indien het
tegen de afsluiting is, een voorstel bevat waarin de termijnen en de verdeling van de
door de verbruiker terug te betalen schuldvorderingen zijn vastgesteld; artikel 5 bepaalt dat iedere elektriciteits- of gasafsluiting uitgevoerd of gehandhaafd bij scherrding van de bepalingen van het decreet, de leverancier verplicht per dag een civiele
boete van 10.000 BEF, (ongeacht de) schadevergoeding die het slachto:ffer van een onregelmatige afsluiting zou kunnen rechtvaardigen, (aan de abonnee of de klant) te betalen tot de elektriciteits- of gastoevoer hersteld is; volgens die bepaling, de leverancier die de commissie inzake afsluiting niet op de hoogte brengt van de onderbreking
van de levering die het heeft uitgevoerd, automatisch en zonder uitzondering of nuance, als civiele straf, een dagelijks bedrag van 10.000 BEF verschuldigd is tot de toevoer hersteld is, ongeacht de aard van de aan de leverancier verweten tekortkoming en ongeacht de schade die de abonnee werkelijk heeft geleden door de schending
van de bepalingen van het decreet van 21 februari 1991, ook al was die schade niet
bestaande of heel beperkt; voorts niet aileen de in artikel 5 bedoelde strafsanctie van
toepassing is ongeacht de omvang van de fout en van de daardoor ontstane schade,
ook al was ze niet bestaande, maar voornoemd artikel 5 bovendien de rechter die heeft
kennisgenomen van de vordering van de verbruiker bij wie een afsluiting van de toevoer is gebeurd, geen enkele beoordelingsvrijheid laat, daar de sanctie in aile omstandigheden moet worden toegepast wanneer de leverancier met name heeft nagelaten de lokale adviescommissie inzake afsluiting op de hoogte te brengen; het arrest
dat vaststelt dat "(verweerster) ten gevolge van de litigieuze afsluiting, zich op 13 september 1991 ertoe verbonden heeft het bedrag van 32.813 BEF terug te betalen, naar
rata van 500 BEF per maand mits een stroombegrenzer van twee ampere wordt gebruikt" en toegeeft dat de stroomtoevoer hersteld is door de plaatsing van een stroombegrenzer van twee ampere op 18 september 1991, maar niettemin verweersters vordering toewijst louter en aileen omdat eiseres het in artikel 2 van het decreet van 21
februari 1991 bedoelde bericht niet heeft verstuurd, zodat de in artikel 5 bedoelde civiele boete aileszins betaald moet worden; daaruit volgt dat artikel 5 van het decreet van de Waalse Gewestraad van 21 februari 1991, door de leverancier die de in
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artikel 2 vastgelegde adviesprocedure niet heeft gevolgd, zonder onderscheid een civiele straf van 10.000 BEF per dag op te leggen, ongeacht de schade van de abonnee ook al is ze niet bestaand, en door de rechter die heeft kennisgenomen van de vordering van de verbruiker die ertoe strekt die civiele straf de doen opleggen, niet de
mogelijkheid te bieden de ernst van de tekortkoming en de omvang van de daaruit
voortvloeiende schade te beoordelen teneinde die straf, waarvan de toepassing louter mechanisch is, te verminderen, de elektriciteits- en gasleveranciers een civiele straf
oplegt die niet in verhouding staat tot het door de decreetgever wettig nagestreefde
doel, namelijk de bescherming van de abonnees en de klanten tegen de misbruiken
die hen zouden kunnen benadelen, waarbij die straf zelfs wordt opgelegd als de afsluiting gerechtvaardigd was; artikel 5, aangezien het de elektriciteits- of gasleverancier zonder onderscheid beboet, louter omdat hij zijn beslissing niet heeft gemeld aan de bij de artikelen 1 en 4 van voornoemd decreet opgerichte lokale
adviescommissie inzake gas- en elektriciteitsafsluiting, ongeacht de schade, ook al is
ze niet bestaande, die de abonnee of de klant werkelijk geleden heeft door die niet nagekomen meldingsplicht, een onderscheid in behandeling invoert tussen de leverancier die de in artikel 2 opgelegde wettelijke meldingsplicht niet nakomt en bijgevolg
een fout begaat in de zin van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, en iedere andere persoon die, wanneer hij een plicht ofverplichting die hem bij wet, decreet ofverordening is opgelegd, niet nakomt, een fout begaat in de zin van artikel 1382 van het
Burgerlijk Wetboek, maar jegens de getroffene enkel tot herstel van die fout gehouden is in zoverre hij door de niet-nakoming van de wettelijke verplichting schade heeft
geleden; het arrest, dat artikel 5 van het decreet van 21 februari 1991 toepast zonder rekening te houden met de omstandigheid dat de niet-nakoming van de meldingsplicht aan de lokale adviescommissie inzake afsluiting, verweerster geen zekere schade heeft berokkend, de aangewezen bepalingen schendt :

In zoverre het middel de schending van artikel1231 van het Burgerlijk Wethoek aanvoert :
Overwegende dat het middel niet omschrijft hoe het arrest artikel1231 van
het Burgerlijk Wetboek schendt, zodat het, in zoverre, niet ontvankelijk is;
In zoverre het middel de schending van de artikelen 2, 3 en 5 van het decreet van de Waalse Gewestraad van 21 februari 1991 houdende oprichting van lokale adviescommissies inzake gas- en elektriciteitsafsluiting aanvoert:
Overwegende dat ingevolge artikel 5 van het Waals decreet van 21 februari 1991, in het Waals Gewest iedere elektriciteits- of gasafsluiting die
uitgevoerd of gehandhaafd wordt met schending van de bepalingen van het
decreet, de leverancier zal verplichten per dag een civiele boete van tienduizend frank, (aan de abonnee of de klant) te betalen tot de elektriciteitsof gastoevoer hersteld is, ongeacht de schadevergoeding (in het Frans : "pour
prejudice") die het slachtoffer van een onregelmatige afsluiting zou kunnen rechtvaardigen;
Overwegende dat uit de opzet van die bepaling volgt dat, ondanks de onduidelijkheid van de bewoordingen "pour prejudice" waarvan zij gebruik
maakt, zij de leverancier die de voorschriften van het decreet betreffende de
afsluiting van de toevoer niet in acht neemt, ertoe verplicht aan de abonnee of de klant, als civiele straf, een civiele boete te betalen die los staat van
de schade die door de afsluiting is ontstaan en geen vergoedend karakter
heeft;
Dat het middel het arrest ten onrechte verwijt dat het eiseres tot betaling van die civiele boete heeft veroordeeld, ook al had verweerster geen
schade geleden;
In zoverre het middel de schending van de overige daarin aangewezen wetsbepalingen aanvoert :

------------
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Overwegende dat, voor het overige, het middel het arrest verwijt dat het
artikel 5 van het Waals decreet van 21 februari 1991 toepast, hoewel, in de
uitlegging dat de in die bepaling bedoelde civiele boete verschuldigd is, ook
al is er geen enkele schade, die boete de artikelen 10 en 11 van de Grandwet zou schenden door eiseres die straf op te leggen, terwijl degene die een
aquiliaanse fout heeft begaan, in de regel, slechts verplicht is de door de getroffen geleden schade te vergoeden;
Overwegende dat de leverancier, als hij de gas- of elektriciteitstoevoer afsluit zonder de bepalingen van het decreet van 21 februari 1991 in acht te
nemen, een inbreuk maakt op een wettelijke verplichting, maar daaruit niet
volgt dat zijn aansprakelijkheid noodzakelijkerwijs door die fout in het gedrang komt;
Dat, enerzijds, zoals eerder gezegd, de in artikel 5 van dat decreet bedoelde burgerlijke straf geen vergoedend karakter heeft;
Dat, anderzijds, de fout van de leverancier slechts hersteld dient te worden ingeval het slachtoffer van de onregelmatige afsluiting van een schade
doet blijken;
Dat het middel, in zoverre het ontvankelijk is, faalt naar recht;
Over het tweede middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 2 en 5 van het decreet van de Waalse Gewestraad van
21 februari 1991 houdende oprichting van lokale adviescommissies inzake gas- en
elektriciteitsafsl uiting,
doordat het arrest, op verweersters vordering om eiseres te doen veroordelen tot betaling van het bedrag van 440.000 BEF met toepassing van artikel 5 van het decreet van 21 februari 1991, luidens hetwelk iedere elektriciteits- en gasafsluiting uitgevoerd of gehandhaafd bij schending van de bepalingen van het onderhavige decreet
de leverancier ertoe zal verplichten per dag een civiele boete van 10.000 BEF, (ongeacht de) schadevergoeding die het slachtoffer van een onregelmatige afsluiting zou
kunnen rechtvaardigen, (aan de abonnee of aan de klant) te betalen tot de elektriciteitsof gastoevoer hersteld is, vaststelt dat "(eiseres) op 9 september 1991, de stroomtoevoer in het door (verweerster) betrokken pand volledig heeft afgesloten", dat zij "op
18 september 1991 een 'stroomonderbreker van twee ampere' geplaatst heeft; dat (eiseres) op 23 oktober 1991, gevolg gevend aan een beschikking van de rechter in kort
geding van 26 september 1991, de stroomtoevoer hersteld heeft" en "dat (verweerster) (eiseres) verwijt dat deze artikel 2 van het voornoemd decreet van 21 februari 1991 geschonden heeft, luidens hetwelk iedere leverancier elke afsluiting bij
een verbruiker binnen acht dagen moet melden aan het secretariaat van de (lokale advies)commissie" inzake afsluiting, die opgericht is bij artikel 1 van dat decreet; dat het
arrest, na erop gewezen te hebben "dat, in zoverre vierenveertig dagen verlopen zijn
tussen de afsluiting van de elektriciteit en het herstel van de stroomtoevoer, en in zoverre (eiseres), aangezien zij de lokale adviescommissie inzake afsluiting niet op de
hoogte heeft gebracht, artikel 2 van het decreet van 21 februari 1991 heeft geschonden" met bevestiging van het beroepen vonnis, eiseres veroordeelt om aan verweerster het bedrag van 440.000 BEF te betalen; dat uit de bovenstaande vaststellingen van het arrest volgt dat de uitgesproken veroordeling overeenstemt met de civiele
boete van 10.000 BEF per dag, bedoeld in artikel 5 van het decreet, gedurende de
vierenveertig dagen die verlopen zijn van 9 september 1991, het tijdstip waarop eiseres, luidens het arrest, "de stroomtoevoer volledig heeft afgesloten", tot 23 oktober 1991, het tijdstip waarop eiseres "de stroomtoevoer hersteld heeft",
terwijl de civiele boete van 10.000 BEF per dag waartoe de leverancier kan worden veroordeeld na een "elektriciteits- of gasafsluiting uitgevoerd bij schending van
de bepalingen" van het decreet van 21 februari 1991, met toepassing van artikel 5 van
dat decreet pas te rekenen vanaf de gelaakte schending en niet voor een vroegere periode te zijner laste kan uitgesproken worden; de leverancier, luidens artikel 2 van het
decreet, een termijn van acht dagen heeft om het secretariaat van de lokale adviescommissie op de hoogte te brengen van de afsluiting; de schending van die bepaling
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door de leverancier die nalaat de commissie op de hoogte te brengen, pas na het verstrijken van die termijn kan gebeuren; daaruit volgt dat het arrest dat eiseres, omdat zij nagelaten heeft de lokale adviescommissie op de hoogte te brengen, veroordeelt tot betaling van de in artikel 5 van het decreet bedoelde civiele boete van 10.000
BEF per dag te rekenen van het tijdstip van de afsluiting op 9 september 1991 en niet
van het verstrijken van de termijn van acht dagen waarover eiseres vanaf de afsluiting beschikte om de commissie QP de hoogte te brengen, de in het middel aangewezen wettelijke bepalingen heeft geschonden :

Overwegende dat luidens artikel2 van het decreet van 21 februari 1991,
in het Waalse Gewest, iedere leverancier het secretariaat van de lokale adviescommissie inzake afsluiting binnen acht dagen op de hoogte client te brengen van elke afsluiting uitgevoerd bij een verbruiker, behalve indien laatstgenoemde het uitdrukkelijk weigert;
Dat uit de omstandigheid dat de leverancier beschikt over een termijn van
acht dagen, te rekenen van de onderbreking van de toevoer, om die verplichting na te komen, niet kan worden afgeleid dat die onderbreking, die aanleiding geeft tot de betaling van de civiele boete waarin artikel 5 van het decreet in dat geval voorziet, in geval van nalatigheid van de leverancier, van
bij haar oorsprong niet onregelmatig is;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het derde middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 3 en 5 van het decreet van de Waalse Gewestraad van
21 februari 1991 houdende oprichting van lokale adviescommissies inzake gas- en
elektriciteitsafsluiting,
doordat het hof van beroep, op verweersters vordering om eiseres te doen veroordelen tot betaling van het bedrag van 440.000 BEF met toepassing van artikel 5 van het
decreet van 21 februari 1991, luidens hetwelk iedere elektriciteits- en gasafsluiting uitgevoerd of gehandhaafd bij schending van de bepalingen van het onderhavige decreet de
leverancier ertoe zal verplichten per dag een civiele boete van 10.000 BEF, (ongeacht de)
schadevergoeding die het slachtoffer van een onregelmatige afsluiting zou kunnen rechtvaardigen, (aan de abonnee of aan de klant te betalen) tot de elektriciteits- of gastoevoer hersteld is, vaststelt dat "(eiseres) op 9 september 1991, de stroomtoevoer in het
door (verweerster) betrokken pand volledig heeft afgesloten", dat zij "op 18 september 1991
een 'stroomonderbreker van twee ampere' geplaatst heeft; dat (eiseres) op 23 oktober 1991,
gevolg gevend aan een beschikking van de rechter in kort geding van 26 september 1991,
de stroomtoevoer hersteld heeft" en "dat (verweerster) (eiseres) verwijt dat deze artikel 2 van het voornoemd decreet van 21 februari 1991 geschonden heeft, luidens hetwelk iedere leverancier elke afsluiting bij een verbruiker binnen acht dagen moet melden aan het secretariaat van de (lokale advies)commissie" inzake afsluiting, die opgericht
is bij artikel1 van dat decreet; dat het arrest, na erop gewezen te hebben "dat, in zoverre vierenveertig dagen verlopen zijn tussen de afsluiting van de elektriciteit en het herstel van de stroomtoevoer, en in zoverre (eiseres), aangezien zij de lokale adviescommissie inzake afsluiting niet op de hoogte heeft gebracht, artikel 2 van het decreet van 21
februari 1991 heeft geschonden" met bevestiging van het beroepen vonnis, eiseres veroordeelt om aan verweerster het bedrag van 440.000 BEF te betalen en dat uit de bovenstaande vaststellingen van het arrest volgt dat de uitgesproken veroordeling overeenstemt met de civiele boete van 10.000 BEF per dag, bedoeld in artikel 5 van het decreet,
gedurende de vierenveertig dagen die verlopen zijn van 9 september 1991, het tijdstip
waarop eiseres, luidens het arrest, "de stroomtoevoer volledig heeft afgesloten", tot 23 oktober 1991, het tijdstip waarop eiseres "de stroomtoevoer hersteld heeft", en dat, als antwoord op het verweermiddel van eiseres die, luidens het arrest, staande hield "dat de lokale adviescommissie inzake elektriciteitsafsluiting niet op 9 september 1991 van de
afsluiting op de hoogte diende te worden gebracht, aangezien de stroomtoevoer nog voor
het verstrijken van de termijn van acht dagen en op verzoek van het O.C.M.W. hersteld werd door de plaatsing van een stroombegrenzer van twee ampere (op 18 september 1991)"; dat het hofvan beroep vervolgens erop wijst dat het decreet van de Waalse
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Gewestraad van 4 juli 1985 betreffende de levering van een minimum aan stroomtoevoer voor huishoudelijk gebruik "in hoofdzaak bepaalt dat de leveranciers van elektrische energie in ieder geval en onafgebroken een minimum aan stroomtoevoer van twee
ampere moeten waarborgen aan bepaalde categorieen kansarme natuurlijke personen"
en beslist "dat het onjuist is te beweren dat de plaatsing van een 'stroombegrenzer van
twee ampere' gelijk zou staan met het herstel van de stroomtoevoer in de zin van de artikelen 3 en 5 van het decreet van 21 februari 1991" en dat, "wanneer die artikelen gebruik maken van de bewoordingen 'de voorziening herstellen' en 'tot de voorziening hersteld is', ze op ondubbelzinnige wijze doelen op het herstel van een normale stroomtoevoer
en niet op de minimale toevoer die wordt gewaarborgd door het decreet van 4 juli 1985",
terwijl de civiele boete van 10.000 BEF per dag waartoe de leverancier kan worden veroordeeld we gens een "elektriciteits- of gasafsluiting uitgevoerd bij schending van de bepalingen" van het decreet van 21 februari 1991 slechts, met toepassing van artikel5 van
dat decreet, te zijner laste kan worden uitgesproken "tot de elektriciteits- of gasvoorziening hersteld is" en niet voor een peri ode daarna, en de bewoordingen "tot de voorziening hersteld is" die in dat artikel worden gebruikt, niet aileen het herstel van de normale toevoer beogen, maar ook, in voorkomend geval, het herstel van een beperkte toevoer,
zoals bijvoorbeeld de toevoer van twee ampere die de leverancier, met toepassing van de
artikelen 2 en 3 van het decreet van 4 juli 1985, aan bepaalde verbruikers moet waarborgen, en artikel 3 van het decreet van 21 februari 1991 niet afwijkt van die uitlegging van artikel 5 van dat decreet; die tekst bovendien, betreffende de gevolgen van de
aanhangigmaking bij de lokale adviescommissie, hier niet geldt, aangezien het arrest vaststelt dat die commissie niet op de hoogte is gebracht van de afsluiting; daaruit volgt dat
het arrest, dat eiseres veroordeelt om aan verweerster de in artikel 5 van het decreet bedoelde civiele boete van 10.000 BEF per dag te betalen tot 23 oktober 1991, dat wil zeggen voor een periode na 18 september 1991, het tijdstip waarop het vaststelt dat eiseres een "stroombegrenzer van twee ampere" geplaatst heeft in het door verweerster
betrokken pand, zijn beslissing niet naar recht verantwoordt :

Overwegende dat de civiele boete die krachtens artikel 5 van het decreet van 21 februari 1991 verschuldigd is in het geval van een onregelmatige gas- of elektriciteitsonderbreking, luidens die bepaling, verschuldigd is
tot de toevoer hersteld is;
Dat de stroomtoevoer niet hersteld is, in de zin van die bepaling, wanneer de leverancier de door de afsluiting getroffen klant opnieuw een stroomtoevoer van een sterkte van twee ampere levert, waartoe het overeenkomstig de artikelen 2 en 3 van het Waals decreet van 4 juli 1985 betreffende de
levering van een minimum aan stroomtoevoer voor huishoudelijk gebruik verplicht is;
Dat het middel faalt naar recht;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
14 september 2001 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Parmentier, waarnemend voorzitter - Verslaggeuer : mevr. Matray- Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. T'Kint en Mahieu.
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3e KAMER- 17 september 2001

1 o RAAD VAN STATE - AFDELING WETGEVING- REGLEMENTAIR BESLUIT- ADVIES HOOGDRINGENDHEID - BEOORDELING DOOR DE MINISTERS - GRENZEN.
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2° MACHTEN- RECHTERLIJKE MACHT- REGLEMENTAIR BESLUIT- RAAD VAN STATE- AFDELING WETGEVING- ADVIES - HOOGDRINGENDHEID - TOETSING VAN DE WETTIGHEID.

so

GRONDWET- GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE)- ARTIKEL 159- RECHTERLIJKE
MACHT- REGLEMENTAIR BESLUIT- RAAD VAN STATE- AFDELING WETGEVING- ADVIESHOOGDRINGENDHEID - TOETSING VAN DE WETTIGHEID.

4 o RAAD VAN STATE -

AFDELING WETGEVING- ADVIES - REGLEMENTAIR BESLUIT HOOGDRINGENDHEID - SOLIDARITEITSBIJDRAGE.

5o WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN- WETTIGHEID VAN BESLUITEN EN VERORDENINGEN- REGLEMENTAIR BESLUIT- RAAD VAN STATE -AFDELING WETGEVING- ADVIES - HOOGDRINGENDHEID.

6° PENSIOEN- WERKNEMERS- SOLIDARITEITSBIJDRAGE- .KB 28 OKTOBER 1994- WETTIGHEID - RAAD VAN STATE - AFDELING WETGEVING- ADVIES - HOOGDRINGENDHEID.

1o, 2° en so Onverminderd hun politieke verantwoordelijkheid staat het in de regel aan
de ministers de hoogdringendheid te beoordelen op grand waarvan zij aan de Raad
van State, afdeling wetgeving, geen beredeneerd advies behoeven te vragen over de
tekst, onder meer van ontwerpen van reglementaire besluiten; evenwel hebben de hoven en rechtbanken de macht en de plicht de wettigheid te toetsen van de besluiten
die zij toepassen (1). (Art. 159 Gw.; art. S Wet Raad van State.)
4°, 5° en 6° Het laten verlopen van twee maanden alvorens tot publicatie van het koninklijk besluit van 28 oktober 1994 tot uitvoering van artikel 68 van de wet van 30
maart 1994 houdende sociale bepalingen over te gaan wijst erop dat de aangevoerde hoogdringendheid, die toeliet het besluit niet te onderwerpen aan het advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State, niet bestond; voornoemd koninklijk besluit is aldus onwettig (2). (Art. S Wet Raad van State.)
(R.V.P. T. V. .. )

Conclusie van advocaat-generaal Th. Werquin :
Het eerste onderdeel van het middel kan niet aangenomen worden.
1. Inleiding.
a. De wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen (S), bepaalt in artikel 2S dat bepaalde wijzigingen worden aangebracht in artikel 68 van de wet van SO maart 1994 houdende sociale bepalingen, gewijzigd bij de
wet van 21 december 1994, zoals het luidde v66r de vervanging ervan door artikel1
van het koninklijk besluit van 16 december 1996, dat een solidariteitsafhouding op de
wettelijke pensioenen en de als zodanig geldende voordelen bedoeld als aanvulling ervan heeft ingesteld (4).
Artikel 24 van de wet van 12 augustus 2000 bepaalt dat artikel 2S uitwerking heeft
van 1 januari 1995 tot en met S1 december 1996.
Volgens de memorie van toelichting (5):
"HetArbitragehofheeft met het arrest nr. 86/98 van 15 juli 1998 de bepalingen vernietigd die stelden dat de solidariteitsafhoudingen die, met toepassing van artikel 68
(1) Zie concl. O.M.
(2) Zie concl. O.M.
(3) B.S. 31 aug. 2000, p. 29879.
(4) VANDEMEULEBROEKE, La cotisation de solidarite

2000, p. 433.
(5) Pari. St. Kamer, Doc 500756/001, p. 23.
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Nr. 465

HOF VAN CASSATIE

1453

van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen en van het koninklijk besluit van 28 oktober 1994 tot uitvoering van artikel 68 van de wet van 30 maart 1994
houdende sociale bepalingen, werden verricht tussen 1 januari 1995 en 31 december 1996, op geldige wijze werden verricht."
"Door het arrest van het Arbitragehof zijn de enige overblijvende grondslagen voor
de inning van de tussen 1 januari 1995 en 31 december 1996 uitgevoerde afhoudingen opnieuw artikel 68 van de wet van 30 maart 1994 zoals gewijzigd bij de wet van
21 december 1994 en het koninklijk besluit van 28 oktober 1994."
"Meer dan vijf jaar na de inwerkingtreding van deze bepalingen zijn de gedurende de periode van 1 januari 1995 tot 31 december 1996 verrichte afhoudingen momenteel evenwel nog steeds het voorwerp van talrijke gerechtelijke beslissingen."
"Bovendien is het niet uitgesloten dat de Raad van State het koninklijk besluit van
28 oktober 1994 omwille van vormfouten vernietigt omdat werd nagelaten het advies van de afdeling wetgeving te vragen."
"Het koninklijk besluit zou in dat geval integraal worden vernietigd, wat ertoe zou
leiden dat, alhoewel de wettelijke basis van de afhoudingen als zodanig niet kan worden betwist, bepaalde nadere regels inzake de inning van de solidariteitsafhoudingen die in 1995 en 1996 werden verricht, niet meer zouden zijn vastgesteld."
"Teneinde deze leemte op te vullen en een algehele juridische zekerheid te verzekeren bepaalt artikel 24 van de wet van 12 augustus 2000 onder meer wat moet worden verstaan onder wettelijk pensioen, onder alleenstaande begunstigde en onder begunstigde met gezinslast, in welke gevallen de afhouding aan het Fonds voor het
evenwicht van de pensioenstelsels wordt gestort, hoe een kapitaal moet worden omgezet in een fictieve rente en in welke volgorde deze afhouding op de verschillende pensioenen van eenzelfde begunstigde moet worden toegepast."
Volgens het advies van de Raad van State heeft artikel 22, luidens artikel 23 van
het ontwerp, uitwerking vanaf 1 januari 1995 tot en met 31 december 1996 (6). Artikel 22 heeft derhalve een uitsluitend retroactieve werking. Te dezen blijkt uit de memorie van toelichting dat de bepalingen van het ontwerp een onmiskenbare invloed
zullen hebben op de afloop van hangende rechtsgedingen en zelfs dat het be!nvloeden van die gedingen een van de hoofddoelstellingen van die bepalingen uitmaakt.
b. Volgens Simonart en Salmon moet het begrip wettelijke validatie worden beperkt tot het optreden van de wetgever dat tot doel en tot gevolg heeft dat het rechterlijk toezicht op de bestuurshandelingen of althans het wettigheidstoezicht waarmee de administratieve rechtscolleges, de gewone rechtscolleges en het Rekenhof zijn
belast, worden gedwarsboomd (7).
Voor de wettelijke validatie worden meestal vier procedes gevolgd die als de voornaamste technieken kunnen worden beschouwd : de validatie in de strikte zin van het
woord, de bekrachtiging, de substitutie door de wetgever en de machtiging (8).
De bekrachtiging is de verklaring waarbij de wetgever de inhoud van een administratieve rechtshandeling werkelijk overneemt - door die tot de zijne te maken - en
zulks, behoudens andersluidende vermelding, vanaf de oorsprong. Ook al stelt de wetgever zich niet in de plaats van de bestuurlijke overheid, daar hij de akte niet opnieuw verricht en de onregelmatigheid ervan niet opheft, toch geeft hij door het besluit van het bestuur over te nemen daaraan een bijzondere kracht en een bijzondere
waarde : die van wet. De onregelmatigheid ervan kan bijgevolg niet langer met goed
gevolg voor de rechter worden opgeworpen (9).
De validatie in de strikte zin van het woord is de gewone verklaring van de wetgever waarbij de nietigheid van een administratieve rechtshandeling wordt weggenomen. Daarbij dient te worden opgemerkt dat de wetgever door die handelwijze niet
(6) Pari. St. Kamer, Doc 500756/001, p. 205.
(7) SJMONART et SALMON, Les validations legislatives et le controle de la Cour d'arbitrage, J. T.
1994, p. 197, nr. 3.

(8) Zie noot 7, p. 198, nr. 6.
(9) Zie noot 7, p. 199, nr. 10.
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in de plaats wil treden van de steller van die akte en evenmin uit enigerlei hoofde de
inhoud ervan wil overnemen. Die akte blijft dus van administratiefrechtelijke aard.
Daaruit volgt dat de bestuurlijke overheid bevoegd blijft om die akte op te heffen of
eventueel te wijzigen. Aileen kan de akte niet langer worden bestreden, daar de onregelmatigheid ervan niet langer voor de rechter kan worden opgeworpen.
Wanneer de wetgever beweert de nietigheid weg te nemen van de administratieve rechtshandeling, is het evenmin zijn bedoeling de akte van elke onregelmatigheid te zuiveren. Die verrichting moet immers worden beschouwd als de uiting van
de wil van de wetgever dat de akte ondanks de onwettigheid ervan, ja zelfs onclanks de door de rechter uitgesproken nietigheid, niettemin rechtsgevolgen zou hebben. Een dergelijke validatie werkt bovendien krachtens haar aard terug. De gevolgen van de dekking door de validatie gaan in de tijd terug tot de dag waarop de
gevalideerde akte van kracht is geworden.
De techniek van de validatie in de strikte betekenis van het woord wordt gewoonlijk aangewend voor individuele rechtshandelingen (10).
De substitutie is het procede waarbij de wetgever in de plaats treedt van de bestuurlijke overheid door alle of sommige bepalingen die voordien in een besluit vervat waren, op te nemen in een wet met terugwerkende kracht. De reden voor een dergelijk optreden is uiteraard dat de wettigheid van het besluit van het bestuur in de
plaats waarvan de wetgever wil optreden ter discussie staat of die akte door de rechter onwettig is verklaard (11).
In sommige gevallen valideert de wetgever uit voorzorg ook alle individuele rechtshandelingen die voor de substitutie door de wetgever zijn verricht. In andere gevallen acht hij het niet nodig die substitutie vergezeld te doen gaan van een validatie in
de strikte betekenis van het woord (12).
Bij arrest gewezen op 8 september 1986 (13) heeft uw Hof geoordeeld dat wanneer, na een arrest dat een koninklijk besluit onwettig heeft verklaard, een wet tijdens het cassatiegeding in werking treedt die retroactief dat koninklijk besluit bekrachtigt, het Hof de nieuwe wet in aanmerking neemt.
Anders is het, als de wet niet verklaart met terugwerkende kracht de bepaling geldig te verklaren die door de bodemrechter voor onwettig werd gehouden (14).
Bij arrest gewezen op 13 november 1944 (15) heeft uw Hof geoordeeld dat "daar de
bodemrechter geen wet heeft kunnen schenden die niet van kracht was de dag waarop
hij uitspraak deed, het Hof bij het toezicht op de wettigheid van de bestreden beslissing, geen rekening houdt met een wet die dagtekent van na die beslissing, tenzij het
een interpretatieve wet is, aangezien die met de ge'interpreteerde wet een geheel vormt".
(l6)
Wanneer het een wet betreft waarbij de door de bestuurlijke overheid verrichte individuele rechtshandelingen werden geldig verklaard, heeft uw Hof bij arrest gewezen op 21 januari 1935 (17) geoordeeld dat, wanneer na de voorlegging aan het Hof
van Cassatie van een arrest waarbij een aanslag in de directe belasting onwettig verklaard wordt, die aanslag bij wet geldig verklaard wordt, het Hof geen acht slaat op
die wet, daar ze dagtekent van na het bestreden arrest.
(10) Zie noot 7, pp. 198-199, nrs. 7-8.
(11) Zie noot 7, p. 200, nr. 15.
(12) Zie noot 7, p. 200, nr. 16
(13) A. C., 1986-1987, nr. 14.
(14) Noot Cass., 22 maart 1954, Bull., p. 635.
(15) Bull. 1944, p. 24.
(16) Raadpl. concl. eerste adv.-gen. Jean-Francais Leclercq, Cass., 18 okt. 1999 (A. C. 1999, nr.
540).
(17) Bull. 1935, p. 122.
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In zijn conclusie voor dit arrest had procureur-generaal Cornil, toen advocaatgeneraal, in hoofdzaak, het volgende gezegd :
Heeft de wet houdende geldigverklaring tot gevolg dat de geldigverklaarde handelingen reeds van bij de aanvang geldig en regelmatig waren? De vraag stellen is ze
beantwoorden. Waarom zou die wet worden uitgevaardigd als de handelingen geldig en regelmatig waren? Als die wet er komt, dan is en kan de enige reden daarvoor maar zijn dat de geldigheid en de regelmatigheid van de akten op zijn minst werden betwijfeld. Hier is geen sprake van een fictie waardoor de akten met terugwerkende
kracht geldig worden verklaard; de wet houdende geldigverklaring heeft tot gevolg dat
de voordien verrichte handelingen waarvan de geldigheid kan worden betwist, voortaan
als geldig zullen worden beschouwd. Als de wet tot geldigverklaring van belastingaanslagen er komt v66r de uitspraak van de bodemrechter over de geldigheid van een
van die aanslagen, dan is die wet bindend voor hem. Maar hoe moeten wij ons indenken dat zij bindend is van U als ze er komt na de uitspraak van de bodemrechter? lngeval de aanslag onregelmatig was v66r de wet tot geldigverklaring ervan, dan moest de bodemrechter, die uitspraak moest doen v66r die wet, ze als
onregelmatig te beschouwen. U zou alleen maar kunnen beslissen dat hij een verkeerde uitspraak gedaan heeft indien U zich zou baseren op de latere wet tot geldigverklaring. U zou de beslissing alleen maar kunnen vernietigen wegens scherrding van de latere wet tot geldigverklaring. U zou de bodemrechter alleen schuldig
kunnen achten aan wetsschending, als U hem ervan beschuldigde dat hij een wet niet
had nageleefd die hij niet kende en ook onmogelijk kon kennen daar ze niet bestand. U dient dus de bepalingen van de wet houdende geldigverklaring niet te onderzoeken, daar ze dagtekenen van na het bestreden arrest.
Het eerste onderdeel van het middel verwijt het bestreden arrest te hebben beslist dat het koninklijk besluit van 28 oktober 1994 bet:r;effende de afhoudingen van
de solidariteitsbijdragen op het wettelijk pensioen met betrekking tot de periode van
1 januari 1995 tot 31 december 1996, onwettig is wegens de schending van artikel3
van de gecotirdineerde wetten op de Raad van State van 12 januari 1973.
De wet van 12 augustus 2000 die de vroegere bepalingen van het koninklijk besluit van 28 oktober 1994 heeft overgenomen en terugwerkende kracht had, heeft gebruik gemaakt van de techniek van de substitutie die elk belang ontnomen heeft aan
de kritiek op de wettigheid van het koninklijk besluit van 28 oktober 1994, daar die
verordenende akte niet geacht wordt als grondslag te dienen voor de afhoudingen van
de solidariteitsbijdragen met betrekking tot de periode van 1 januari 1995 tot 31 december 1996.
Moet het Hof acht slaan op een dergelijke wet, die in werking getreden is tijdens
het cassatiegeding? Om de redenen die procureur-generaal L. Comil vermeldde in zijn
conclusie, dient geen acht te worden geslagen op de substitutiewet van 12 augustus
2000, die er slechts gekomen is nadat de bodemrechter uitspraak had gedaan, aangezien de bodemrechter v66r die wet de regelmatigheid van de afhoudingen van de
solidariteitsbijdragen met betrekking tot de periode van 1 januari 1995 tot 31 december 1996 enkel mocht toetsen aan het koninklijk besluit van 28 oktober 1994. Er
anders over beslissen zou tot gevolg hebben dat het Hof de wettigheid van het bestreden arrest niet meer zou kunnen nagaan en dat eiser beroofd zou worden van het
recht om het buitengewone rechtsmiddel dat het cassatieberoep is, aan te wenden.
Enkel als uw Hof de bestreden beslissing zou vemietigen, zou het geding, dat met
het arrest van de bodemrechter beeindigd was, herleven en zou de wet van 12 augustus 2000 bindend zijn voor de bodemrechter.
2. Ten gronde.
"La consultation de la section de legislation du Conseil d'Etat est l'une de ces formalites substantielles que le gouvernement se doit de respecter (18).
"Lorsqu'elle est appelee a se prononcer sur le bien-fonde du moyen pris de l'absence
de consultation de la section de legislation, la section d'administration verifie tout
(18) VANDER 8TICHELEN, La notion d'urgence en droit public, 1986, p. 22; Zie ook ANDERSEN,
L'urgence et la section de legislation du Conseil d'Etat, TB.P. 2000, p. 7.
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d'abord si le preambule de l'arrete a cru pouvoir se dispenser de l'avis de la section
de legislation et, dans !'affirmative, si les motifs allegues sont exacts et si tout retard aurait nui a la mise en oeuvre de regles qu'il contient ou a la realisation du but
qu'il vise. Le debat doit etre circonscrit aux motifs enonces dans le preambule de l'acte
attaque (19)."
In een arrest van 23 oktober 1985 (20) heeft de Raad van State beslist dat de bijzondere motivering welke wordt opgelegd door artikel 3, § 1, van de gecoordineerde
wetten van 12 januari 1973, gewijzigd bij de wet van 9 augustus 1980, van dezelfde
substantiele aard is als het vereiste betreffende de raadpleging van de afdeling wetgeving. Hieruit volgt, enerzijds, dat de Raad van State bevoegd is om de correctheid en de relevantie ervan te beoordelen en, anderzijds, dat hij op basis van de gegevens uit het dossier en inzonderheid van de motieven die in de procedurestukken
geopperd worden, de eventuele lacunes in de bijzondere motivering van de dringende noodzakelijkheid die in de aanhefvan het besluit voorkomt, niet mag goedmaken.
In een arrest van 17 juni 1998 (21) heeft de Raad van State beslist dat hij zijn adviesverlenende taak ontleent aan artikel 160 van de Grondwet, dat het inwinnen van het
advies van de Raad van State, in zoverre dat betrekking heeft op het onderzoek van
wetten en verordeningen, een van de middelen is waarmee de Grondwetgever de rechtsstaat, de wetgevingstechnische kwaliteit van wetten en verordeningen en aldus de
rechtszekerheid wil waarborgen, dat het inwinnen van het advies van de afdeling wetgeving, zoals dat ter uitvoering van de Grondwet door de gecoordineerde wetten op de
Raad van State wordt geregeld, derhalve een vormvoorschrift is dat, aangezien het mede
openbare orde te maken heeft, substantieel is, dat de regels die zijn vastgesteld opdat dit vormvereiste naar behoren wordt vervuld, eveneens substantieel zijn en niet
aileen bedoeld zijn om de werkzaamheden van de Raad van State vlot te laten verlopen, dat daaruit volgt dat, wanneer de wet bepaalt dat de bevoegde overheid het advies van de afdeling wetgeving onder bepaalde voorwaarden niet hoeft in te winnen
of dat volgens een spoedprocedure kan doen, die voorwaarden restrictief moeten worden opgevat, dat elke onregelmatigheid daaromtrent kan worden aangevoerd en zo nodig zelfs ambtshalve moet worden opgeworpen, dat de afdeling administratie van de
Raad van State, wanneer bij haar een beroep tot nietigverklaring is ingesteld tegen
een besluit waarvan de dringende noodzakelijkheid wordt betwist, dus niet aileen moet
nagaan of die dringende noodzakelijkheid relevant is, maar of ze reeel is en dat de motivering van de dringende noodzakelijkheid, wil ze reeel zijn, niet in tegenspraak mag
zijn met de feiten.
In algemene zin mag worden gesteld dat, om te voldoen aan de bijzondere
motiveringsplicht van de hoogdringendheid, uit de formeel tot uitdrukking gebrachte motieven en uit de omstandigheden van de zaak moet kunnen worden afgeleid dat, rekening houdend met hun aard, de te nemen maatregelen in werking moeten treden binnen een termijn die het de overheid onmogelijk maakt de afdeling
wetgeving, zelfs binnen de drie dagen, te raadplegen, zonder de doelmatigheid van die
maatregelen of de verwezenlijking van het ermee beoogde doel in gevaar te brengen.
Het feit dat voor de overheid steeds de weg openstaat van een spoedeisende adviesaanvraag "binnen een termijn van ten hoogste drie dagen" voorzien in artikel 84, R.v.St.wet, wordt door de afdeling administratie van de Raad van State steeds vaker mee in
ogenschouw genomen bij de beoordeling van de gegrondheid van de ingeroepen hoogdringendheid, wat er in essentie op neerkomt dat aan de door de overheid naar voren gebrachte motieven strengere eisen worden gesteld (22).
(19) SALMON, Le Conseil d'Etat, 1994, p. 94.
(20) Verz. Arr. R.v.St., 1985, p. 114.
(21) Nr. 74.342, Kakou A. e.a. t. Belgische Staat, Min. v. Sociale Zaken.
(22) VANDAMME, Raad van State, Afdeling Wetgeving, 1998, p. 145.
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In een arrest van 25 september 1985 heeft uw Hofbeslist dat (23) onverminderd hun
politieke verantwoordelijkheid staat het weliswaar aan de ministers de dringende noodzakelijkheid te beoordelen op grond waarvan zij aan de Raad van State, afdeling wetgeving, geen beredeneerd advies behoeven te vragen over de tekst van een ontwerp
van verordening, maar de hoven en rechtbanken hebben de bevoegdheid om na te gaan
of een minister, als hij aan de Raad van State geen advies heeft gevraagd, zijn macht
niet heeft overschreden of afgewend doordat hij het wettelijk begrip "dringende noodzakelijkheid" heeft miskend.
De hoogdringendheid is een vaag en functioneel begrip dat door de wetgever niet
is omschreven. Daarom beschikt de afdeling administratie over een ruime beoordelingsbevoegdheid bij de controle op het bestaan en de pertinentie van de gronden die de regering aanvoert om zich ontslagen te achten van de verplichting om het advies in te
winnen van de afdeling wetgeving.
Het motiveringsvereiste bedoeld in artikel3, § 1, eerste lid, R.v.St.-Wet, wordt met
de voeten getreden ingeval in de aanhefvan het betrokken besluit geen redenen voor
de ingeroepen spoed worden vermeld.
Met een gebrek aan formele motivering kan worden gelijkgesteld het geval waarin
de motivering op een tautologie neerkomt.
Is bijvoorbeeld als een tautologische motivering beschouwd geworden de motivering die er zich toe beperkt te stellen dat het dringend is de bestemmelingen van de
normen daarvan op de hoogte te brengen of dat het dringend is de betrokken regeling tot stand te brengen (24).
Opdat daarenboven de motivering van de dringende noodzakelijkheid voor pertinent zou kunnen doorgaan is vereist dat de motieven ervan doen blijken dat de desbetreffende maatregelen onverwijld in werking dienden te treden op gevaar af anders de efficientie van de regeling of de verwezenlijking van het ermee beoogde doel
te hypothekeren.
Het vereiste inzake de pertinentie impliceert derhalve dat de motivering refereert aan het veilig stellen van de doelmatigheid van de betrokken maatregelen (25).
De in de aanhefvan het besluit aangehaalde motieven zullen in voorkomend geval worden tegengesproken door bepaalde gegevens of omstandigheden die er de Raad
van State kunnen toe aanzetten tot de ongegrondheid van de ingeroepen hoogdringendheid te besluiten.
De motieven die in de aanhefvan het besluit worden ingeroepen om er de dringende noodzakelijkheid mee te rechtvaardigen kunnen worden tegengesproken door
het tijdsverloop dat bestaat tussen de ondertekening van het besluit en de bekendmaking ervan (26).
Terzake dient de Raad van State aan de hand van de concrete omstandigheden van
de zaak te bepalen welke tijdsperiode die is verstreken tussen de datum van ondertekening van het besluit en de bekendmaking ervan, het bestaan van de dringende
noodzakelijkheid weerlegt.
Alhoewel terzake moelijk kan worden veralgemeend, wordt een termijn van meer
dan twee maanden tussen de datum van de ondertekening van een besluit en de bekendmaking ervan, in de rechtspraak doorgaans beschouwd als zijnde niet verenigbaar met de ingeroepen spoed, de bijzondere gegevens van de zaak niet te na gesproken (27).
(23) A.C., 1985-1986, nr. 46.
(24) Zie noot 22, pp. 141-142.
(25) Zie noot 22, p. 144.
(26) R.v.St., nr. 83.329 van 4 nov. 1999, R. W 1999-2000, 1056.
(27) VANDER STICHELE, op.cit., p. 31.
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In zijn verslag voor een arrest van 13 oktober 1997 van de Raad van State (28) preciseert de auditeur dat gewoonlijk de overschrijding van de termijn van een maand
na de ondertekening van de bestreden akte die is voorgeschreven bij art. 56, § 2, derde
lid van de op 18 juli 1966 gecoordineerde wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, in de rechtspraak van de Raad van State als buitensporig en in strijd met de
aangevoerde hoogdringendheid wordt beschouwd (29).
Derhalve heeft het bestreden arrest na te hebben vastgesteld dat het koninklijk besluit van 28 oktober 1994 pas gepubliceerd werd op 29 december 1994, en in werking trad op 1 januari 1995, wettig beslist dat de ingeroepen hoogdringendheid, namelijk het feit dat het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering en de
overheidsinstellingen die met het beheer van de diverse pensioenstelsels zijn belast, tijdig alle nodige schikkingen moeten kunnen treffen om in onderling overleg, vanaf
1 januari 1995 uitvoering te verlenen aan de door artikel 68 van de Wet van 30 maart
1994 houdende sociale bepalingen ingestelde maatregelen, tegengesproken wordt door
de publicatietermijn van het koninklijk besluit en geen afdoende reden vormt om het
besluit niet te onderwerpen aan het advies van de afdeling wetgeving van de Raad van
State.
Het tweede onderdeel van het middel kan niet aangenomen worden.
Nu het bestreden arrest beslist heeft dat het koninklijk besluit van 28 oktober 1994
onwettig is wegens schending van artikel 3 van de gecoordineerde wetten op de Raad
van State van 12 januari 1973 en krachtens artikel159 van de Grondwet niet kan toegepast worden, behoefde het niet te antwoorden op de in het middel weergegeven conclusie van eiser, die aanvoerde dat de Koning de hem toegekende bevoegdheid, door
artikel 68 van de wet van 30 maart 1994, niet had overschreden.
Besluit: verwerping.
ARREST

CA.R. S.99.0198.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 september 1999 gewezen door het Arbeidshof te Gent, afdeling Brugge;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 149 en 159 van de gecoordineerde Grondwet, artikel 3
van de gecoordineerde wetten op de Raad van State en het koninklijk besluit van 28
oktober 1994 tot uitvoering van artikel 68 van de wet van 30 maart 1994 houdende
sociale bepalingen,
doordat het bestreden arrest overweegt :
"Het incidenteel beroep van (verweerder), bij conclusie van 20 maart 1996 strekt ertoe het vonnis te vernietigen in zoverre het vonnis de onwettigheid van het koninklijk besluit van 28 oktober 1994 niet vaststelt.
(Verweerder) vroeg, in hoofdorde:
- te horen zeggen voor recht dat de afhouding op het wettelijk pensioen gedaan door
(eiser) onwettig is,
- te horen zeggen voor recht dat het koninklijk besluit van 28 oktober 1994 onwettig is en derhalve niet kan worden toegepast overeenkomstig artikel150 van de
Grondwet,
- de Rijksdienst voor Pensioenen te veroordelen tot het betalen aan (verweerder) van de afhoudingen die reeds werden gedaan op het wettelijk pensioen sinds de
maand januari (1995) en elke daaropvolgende maand (292 BEF voor de maanden januari en februari, 3.210 BEF vanaf de maand maart 1995 en 3.007 BEF vanaf de
maand juli 1995) vermeerderd met de moratoire en de gerechtelijke intresten.
(28) J. T. 1998, 163.
(29) Zie ook R.v.St., nr. 69.395 van 4 nov. 1997; R.v.St. nr. 62.863 van 30 okt. 1996, Soc.Kron.,
1997, 507.
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In zijn conclusie, neergelegd ter openbare terechtzitting van 13 juni 1997, heeft (verweerder), gelet op het koninklijk besluit van 16 december 1996, (en onder voorbehoud), zijn vordering aangepast ratione temporis. (Verweerder) vordert de veroordeling van de Rijksdienst voor Pensioenen tot het betalen van de afhoudingen gedaan
op het wettelijk pensioen sinds de maand januari (1995) en elke daaropvolgende maand
tot 11 augustus 1996. (Verweerder) behield zich het recht voor de grondwettelijkheid
van het koninklijk besluit van 16 december 1996 aan te vechten.
In zijn conclusie, neergelegd ter openbare terechtzitting van 12 maart 1999, heeft
(verweerder) zijn vordering gewijzigd en uitgebreid overeenkomstig artikel807 van
het Gerechtelijk Wetboek juncto artikel 159 van de Grondwet. Hij vordert de Rijksdienst voor Pensioenen te veroordelen tot het terugbetalen van alle solidariteitsbijdragen gedaan op basis van het koninklijk besluit van 28 oktober 1994, vermeerderd met de moratoire en de gerechtelijke intresten.
In zijn synthesebesluit dat alle voorgaande besluiten vervangt van 22 maart 1999,
past (verweerder), gelet op de wijzigingen in het wettelijk kader van de huidige procedure, en gelet op de evolutie van de rechtspraak sinds het arrest van het Arbitragehofvan 15 juli 1998 zijn incidenteel beroep opnieuw aan. (Verweerder) verwijst naar
zijn conclusie van 20 maart 1996 en vraagt (eiser), de Rijksdienst voor Pensioenen te
veroordelen tot het terugbetalen van alle solidariteitsinhoudingen gebaseerd op het
koninklijk besluit van 28 oktober 1994, - vermeerderd met de moratoire en de gerechtelijke intresten. Volgens (verweerder) betreft het geen uitbreiding van zijn vordering voor het eerst in hager beroep, gezien de rechter zelfs ambtshalve had moeten vaststellen dat het koninklijk besluit van 28 oktober 1994 onwettig is en niet kan
toegepast worden, zodat alle solidariteitsbijdragen gebaseerd op het koninklijk besluit van 28 oktober 1994, moeten terugbetaald worden.
Terwijl de rechter inderdaad ambtshalve moet vaststellen wanneer een koninklijk besluit niet kan worden toegepast omdat het in strijd is met de wet (artikel 159
Grondwet), kan de rechter niet meer toekennen dan wordt gevorderd. De rechter kan
niet ambtshalve beslissen tot terugbetaling van ten onrechte verrichte inhoudingen
wanneer de betrokkene de terugbetaling niet vordert.
In zijn oorspronkelijk verzoekschrift vorderde (verweerder), (eiser) te veroordelen
om het teveel gei:nde terug te betalen, en dit van de bijdragen ingehouden op zijn wettelijk pensioen voor de maand maart (lees : januari) en voor elke volgende maand waarvoor een onwettige bijdrage zou zijn ingehouden.
Overeenkomstig artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek kan een vordering die voor
de rechter aanhangig is uitgebreid of gewijzigd worden, indien de nieuwe, op tegenspraak genomen conclusies, berusten op een feit of een akte in de dagvaarding aangevoerd, zelfs indien hun juridische omschrijving verschillend is. Artikel1042 van het
Gerechtelijk Wetboek maakt die bepaling toepasselijk in hager beroep.
De uitgebreide vordering van (verweerder), berust op een in het verzoekschrift aangevoerde handeling. (Verweerder) vordert thans zonder beperking alle bijdragen onwettig ingehouden op zijn wettelijk pensioen.
Het is dus de vraag of alle solidariteitsbijdragen werden gei:nd op grand van het koninklijk besluit van 28 oktober 1994, dat nochtans niet mag toegepast worden omdat het onwettig zou zijn.
Alleszins zijn de inhoudingen die zijn gebeurd vanaf 1 januari 1997 gegrond op de
bepalingen van de wet van 30 maart 1994, zoals zij vanaf 1 januari 1997 werden gewijzigd door het koninklijk besluit van 16 december 1996, bekrachtigd door de wet van
13 juni 1997. Het Arbitragehof heeft in zijn arrest nr. 86/98 van 15 juli 1998, artikel 11, lid 2, van de wet van 13 juni 1997 slechts vernietigd, in zoverre dat artikel 2
van het koninklijk besluit van 16 december 1996 bekrachtigt.
Betreffende de periode januari 1995 tot december 1996 stelt (verweerder) terecht
dat bij het koninklijk besluit van 28 oktober 1994 de noodzakelijke uitvoering werd
gegeven aan artikel 68 van de wet van 30 maart 1994. Het artikel 68 van de wet van
30 maart 1994, bevat geen uitvoeringsbepalingen. Alle bijdragen in de periode vanjanuari 1995 tot december 1996 werden slechts terecht ingehouden in de mate het koninklijk besluit van 28 oktober 1994 geldig kan worden toegepast (artikel 159 Grandwet).
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Gezien de terugbetaling van de afhoudingen op de v66r 1 januari 1995 in de vorm
van kapitaal uitbetaalde voordelen op grond van het koninklijk besluit van 21 oktober 1998, is het niet meer relevant of artikel 4, § 2, van het koninklijk besluit van 28
oktober 1994 kan worden toegepast met betrekking tot de voordelen in kapitaal betaald v66r 1 januari 1995. Ook al had het artikel 4, § 2, van het koninklijk besluit van
28 oktober 1994, zoals gei:nterpreteerd en toegepast door (eiser), geen voldoende wettelijke grondslag in artikel 68 van de wet van 30 maart 1994, verhindert dit niet dat
het koninklijk besluit van 28 oktober 1994, dat niet vernietigd is door de Raad van State
- de procedure is nog steeds hangende - , voor het overige moet toegepast worden,
uiteraard in zoverre het voor het overige wel in overeenstemming is met de wetten en
de Grondwet.
(Verweerder) roept tevens de onwettigheid in van het koninklijk besluit van 28 oktober 1994 wegens schending van artikel 3, § 1, van de gecoordineerde wetten op de
Raad van State, omdat het werd genomen in strijd met de op straffe van nietigheid
voorgeschreven substantiele vormvereiste van artikel 3, § 1, van de gecoordineerde wetten op de Raad van State, gezien het ontbreken van voorafgaandelijk advies van de
afdeling wetgeving van de Raad van State.
Krachtens artikel 3, § 1, van de gecoordineerde wetten op de Raad van State van
12 januari 1973, moeten, buiten het met bijzondere redenen omklede geval van hoogdringendheid, de ontwerpen van reglementaire besluiten onderworpen worden aan het
advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State.
Het koninklijk besluit van 28 oktober 1994 werd niet onderworpen aan het advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State 'gelet op de dringende noodzakelijkheid, gemotiveerd door het feit dat het Rijksinstituut voor Ziekte- en
Invaliditeitsverzekering en de overheidsinstellingen die met het beheer van de diverse pensioenstelsels zijn belast, tijdig alle nodige schikkingen moeten kunnen treffen om in onder ling over leg, vanaf 1 januari 1995 uitvoering te verlenen aan de door
artikel 68 van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen ingestelde maatregel'.
De auditeur van de raad van de State concludeert in zijn verslag tot de vernietiging van het koninklijk besluit van 28 oktober 1994, gezien de beweerde hoogdringendheid wordt tegengesproken door de publicatietermijn van het koninklijk besluit, die niet geldig wordt gerechtvaardigd (stuk 5 verweerder). Het koninklijk besluit
van 28 oktober 1994 werd pas gepubliceerd op 29 december 1994 om in werking te treden op 1 januari 1995. De ingeroepen hoogdringendheid verantwoordt niet afdoende dat het besluit niet werd onderworpen aan het advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State, gezien de publicatietermijn van twee maanden. De
motivering in het koninklijk besluit verantwoordt de dringende publicatie van het koninklijk besluit op 29 december 1994 gezien zijn inwerkingtreding op 1 januari 1995,
doch verantwoordt geenszins waarom is afgeweken van de vormvereiste van artikel
3 van de gecoordineerde wetten op de Raad van State, gezien de publicatietermijn van
twee maanden.
Het koninklijk besluit van 28 oktober 1994 is onwettig wegens schending van artikel 3 van de gecoordineerde wetten op de Raad van State van 12 januari 1973 en kan
krachtens artikel 159 van de Grondwet niet toegepast worden. Alle inhoudingen die
in de periode van 1 januari 1995 tot 31 december 1996 zijn gebeurd op grond van het
koninklijk besluit van 28 oktober 1994 zijn onwettig gebeurd en dienen te worden terugbetaald.
Het incidenteel beroep is ongegrond (lees : gegrond)."
en het arrest eiser veroordeelt tot het terugbetalen van alle solidariteitsinhoudingen met betrekking tot de periode van 1 januari 1995 tot 31 december 1996 gedaan op basis van het koninklijk besluit van 28 oktober 1994, vermeerderd met de gerechtelijke intresten vanaf 10 mei 1995 tot op het ogenblik van de volledige betaling,
terwijl, eerste onderdeel, in de regel de ministers verplicht zijn om, onder voorbehoud van hun politieke verantwoordelijkheid, de dringende noodzaak te beoordelen
op grond waarvan zij aan de Raad van State - afdeling wetgeving - geen beredeneerd advies behoeven te vragen voor de tekst van ontwerp van verordenende besluiten; de hoven en de rechtbanken, op basis van artikel 159 van de gecoordineerde Grondwet de bevoegdheid hebben om toezicht te houden op de wettigheid van
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de besluiten die zij toepassen en zij derhalve moeten nagaan of de minister, wanneer hij het advies van de Raad van State niet heeft gevraagd, zijn macht niet heeft
overschreden of heeft afgewend, doordat hij het wettig be grip hoogdringendheid he eft
miskend; het bestreden arrest oordeelt dat het koninklijk besluit van 28 oktober 1994
onwettig is wegens de schending van artikel 3 van de gecoordineerde wetten op de Raad
van State omdat de beweerde hoogdringendheid wordt tegengesproken door de
publicatietermijn van het koninklijk besluit die niet geldig werd gerechtvaardigd omdat het besluit pas werd gepubliceerd op 29 december 1994 om in werking te treden op 1 januari 1995 en de ingeroepen hoogdringendheid aldus niet afdoende verantwoordt dat het besluit niet werd onderworpen aan de afdeling wetgeving op de Raad
van State; en terwijl het arrest op basis van deze enkele considerans niet wettig kon
beslissen dat het koninklijk besluit van 28 oktober 1994 onwettig zou zijn en vandaar niet kan toegepast worden (schending van artikel 159 van de gecoordineerde
Grondwet, van artikel 3 van de gecoordineerde wetten op de Raad van State en het
koninklijk besluit van 28 oktober 1994);
tweede onderdeel noch de hierboven hernomen overwegingen, noch welke andere ook
van het bestreden arrest een antwoord geven op het omstandig middel door eiser in
zijn appelconclusie voorgebracht (op pagina 5 : de beweerde onwettigheid van het koninklijk besluit van 28 oktober 1994) waarbij uiteengezet werd waarom het litigieuze besluit niet vroeger kon worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad dan
de datum vastgesteld in het bestreden arrest, namelijk omdat de betrokken instellingen onder meer RVP en RIZlV zonder verwijl moesten worden ingelicht omtrent de
inhoud van de nieuwe reglementering en toepassingsmodaliteiten, het koninklijk besluit van 28 oktober 1994 werd aangenomen in uitvoering van artikel 68, doch dat er
geen enkele uitvoering geweest was vooraleer artikel 68 van de wet werd gewijzigd
hetgeen gebeurde op 21 december 1994 en het gebrek aan antwoord op dit middel maakt
dat het arrest niet naar behoren met redenen is omkleed (schending van artikel 149
van de gecoordineerde Grondwet) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het in de regel aan de ministers staat, onverminderd hun
politieke verantwoordelijkheid, te oordelen over de "hoogdringendheid" die
krachtens artikel 3 van de Wet Raad van State hen ervan ontslaat het beredeneerd advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State in te winnen over de tekst, onder meer van ontwerpen van reglementaire besluiten;
Dat evenwel de hoven en de rechtbanken de macht en de plicht hebben,
overeenkomstig artikel 159 van de Grondwet, de wettigheid te toetsen van
de besluiten die zij toepassen;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat het koninklijk besluit van 28 oktober 1994 niet onderworpen werd aan het advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State, "gelet op de dringende noodzakelijkheid, gemotiveerd door het feit dat het Rijksinstituut voor Ziekte- en
Invaliditeitsverzekering en de overheidsinstellingen die met het beheer van
de diverse pensioenstelsels zijn belast, tijdig alle nodige schikkingen moeten kunnen treffen om in onderling overleg, vanaf 1 januari 1995 uitvoering te verlenen aan de door artikel 68 van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen ingestelde maatregel";
Dat het arrest vaststelt dat het koninklijk besluit van 28 oktober 1994
slechts gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad op 29 december 1994
om op 1 januari 1995 in werking te treden en oordeelt dat de ingeroepen hoogdringendheid het niet onderwerpen van het besluit aan het advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State niet verantwoordt, gelet op de
publicatietermijn van twee maanden; dat het arrest aldus te kennen geeft
dat het laten verlopen van twee maanden alvorens tot publicatie ervan over
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te gaan te dezen erop wijst dat de aangevoerde hoogdringendheid die toeliet af te wijken van de vormvereiste van artikel 3 van de Wet Raad van State,
niet bestond;
Dat het arrest aldus zijn beslissing tot onwettigheid van het koninklijk besluit van 28 oktober 1994 naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het niet beantwoorde verweer betrekking heeft op de verantwoording van de afwezigheid van een advies van de Raad van State omwille van de noodzakelijke dringende publicatie van de regeling, eens die regeling was tot stand gekomen;
Dat, nu het arrest oordeelt dat het bedoelde koninklijk besluit slechts na
twee maanden werd gepubliceerd en dat dit erop wijst dat er voldoende tijd
was om v66r het besluit het advies van de Raad van State in te winnen, dit
verweer geen belang meer vertoonde en door de appelrechters niet meer
diende te worden beantwoord;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
17 september 2001- 3e kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Boes, afdelingsvoorzitter- Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal- Advocaten : mrs. Gerard en Geinger.
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2e KAMER - 18 september 2001

VERJARING- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- TERMIJNEN- NIEUWE WET- TOEPASSING.

Een wet die de verjaring van de strafuordering wijzigt, is van toepassing op alle strafvorderingen die v66r de inwerkingtreding van die wet zijn ontstaan, maar op dit moment nog niet zijn verjaard krachtens de oude wet. Zolang de verjaring niet is ingetreden, is de verjaring onderworpen aan alle opeenvolgende wetten die de termijn
ervan wijzigen. Dit geldt ook voor de wet van 11 december 1998 tot wijziging, wat de
verjaring betreft, van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafuordering, zodat de nieuwe regeling die deze wet invoert, van toepassing is op de misdrijven die
op de dag van het vonnis niet zijn verjaard (1). (VT.Sv. artt. 22 en 24, 1°.)
(1) Cass., 16 sept. 1998, A.R. A.94.000l.F, R.D.P, 1999, 106, nr. 14.
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(G ... )

ARREST

(A.R. P.99.1806.N)

RET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 20 oktober 1999 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Tongeren;
Gelet op de memorie die aan dit arrest is gehecht en daarvan deel uitmaakt;
Over het middel :
Overwegende dat een wet die de verjaring van de strafvordering wijzigt,
van toepassing is op aile strafvorderingen die v66r de inwerkingtreding van
die wet zijn ontstaan, maar op dit moment nog niet zijn verjaard krachtens de oude wet; dat zolang de ve:rjaring niet is ingetreden, de ve:rjaring onderworpen is aan aile opeenvolgende wetten die de termijn ervan wijzigen; dat dit, meer bepaald, ook geldt voor de wet van 11 december 1998 tot
wijziging, wat de verjaring betreft, van de Voorafgaande Titel van het Wethoek van Strafvordering, zodat de nieuwe regeling die deze wet invoert, van
toepassing is op de misdrijven die op de dag van het vonnis niet zijn verjaard;
Overwegende dat krachtens artikel24, 1°, Voorafgaande titel Wetboek van
Strafvordering, ingevoegd bij wet van 11 december 1998, in werking getreden op 16 december 1998, de verjaring van de strafvordering opnieuw begint te lopen vanaf de dag van de beslissing van het vonnisgerecht, ambtshalve of op verzoek van het openbaar ministerie, om de behandeling van de
zaak onbepaald uit te stellen, tot op de dag waarop deze wordt hervat;
Dat tot 16 december 1998 de vroegere tekst van de artikelen 22 en 24, 1°,
Voorafgaande titel Wetboek van Strafvordering toepasselijk bleef; dat het toenmalige artikel 22 bepaalde dat de verjaring van de strafvordering slechts
wordt gestuit door daden van onderzoek ofvan vervolging, verricht binnen de oorspronkelijk bepaalde termijn en dat met die daden een nieuwe termijn van gelijke duur begint te lopen, zelfs ten aanzien van personen die daarbij niet betrokken zijn;
Dat artikel 68 Wegverkeerswet de verjaringstermijn van de strafvordering die het gevolg is van deze wet of van de ter uitvoering ervan vastgestelde besluiten, bepaalt op een jaar te rekenen van de dag waarop de overtreding is begaan, uitgenomen wat de overtredingen van artikel 30, § 1, 33,
24, § 2, en 35 betreft waarvoor de verjaringstermijn drie jaar bedraagt;
Overwegende dat eiseres wordt veroordeeld om te Aiken op 6 februari 1997
een zware overtreding van artikel 12.4 Wegverkeersreglement te hebben gepleegd;
Dat uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat, onder de vroegere wet,
de ve:rjaring binnen de oorspronkelijke termijn van eenjaar werd gestuit door
de akte van hoger beroep van het openbaar ministerie van 20 januari 1998;
Overwegende dat derhalve de ve:rjaring na de nieuwe ve:rjaringstermijn van
een jaar slechts zou zijn bereikt op 20 januari 1999, dit is na de inwerkingtreding van de nieuwe wet;
Overwegende dat hieruit volgt dat, onder de nieuwe wet, de ve:rjaring van
de strafvordering geschorst werd vanaf 16 december 1997, datum van de inleiding van de zaak voor de eerste rechter, tot 25 maart 1999, met name na
een jaar van de inleiding van de zaak voor de appelrechters; dat vanaf die
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datum de verjaring opnieuw is beginnen lopen en op 20 oktober 1999, datum van het bestreden vonnis, nog niet was bereikt;
Dat de bestreden beslissing op grond van de door het Hof aangenomen redenen derhalve naar recht verantwoord is;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
18 september 2001- 2e kamer- Voorzitter: de h. Dhaeyer, waarnemend voorzitter- Verslaggever: de h. Huybrechts- Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, procureur-generaal - Advocaat : mr. Berx, Hasselt.

Nr. 467
2e KAMER - 18 september 2001

HOGER BEROEP- STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER- BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER- EERSTE RECHTER DIE ZICH
ONBEVOEGD VERKLAART- HOGER BEROEP HETZIJ VAN HET OPENBAAR MINISTERIE, HETZIJ VAN
DE BURGERLIJKE PARTIJ- UITSPRAAK BIJ WIJZE VAN EVOCATIE.

Wanneer de eerste rechter zich onbevoegd heeft verklaard om uitspraak te doen over de
strafvordering of over de burgerlijke rechtsvordering of deze vorderingen niet ontvankelijk heeft verklaard, moet de rechter, die op het hager beroep hetzij van het openbaar ministerie, hetzij van de burgerlijke partij deze beslissingen teniet doet, over de
grand zowel van de strafvordering als van de burgerlijke rechtsvordering beslissen (1). (Art. 215 Sv.)
(B ... T. D ... E.A.)

ARREST

(A.R. P.99.1841.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 november 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:
(1) Cass., 16 maart 1976, A. C., 1976, 825.
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Over het eerste middel :
Overwegende dat wanneer de eerste rechter zich alleen onbevoegd heeft
verklaard om uitspraak te doen over de strafvordering of over de burgerlijke rechtsvordering of deze vorderingen niet ontvankelijk heeft verklaard, moet de rechter, die op het hoger beroep van hetzij het openbaar ministerie hetzij de burgerlijke partij deze beslissingen te niet doet, over de grond
van zowel de strafvordering als de burgerlijke rechtsvordering beslissen;
Overwegende dat de appelrechters oordelen dat de eerste rechter zich ten
onrechte onbevoegd heeft verklaard om kennis te nemen van de strafvordering en van de burgerlijke rechtsvordering met betrekking tot de telastleggingen B en D in de zaak met notitienummer 43.36.29/96 en de telastleggingen A, Ben C in de zaak met notitienummer 43.99.8907/RD/96; dat de
rechters bij wijze van evocatie uitspraak doen over deze zaken zelf;
Overwegende dat het middel dat aanvoert dat, omdat aileen het openbaar ministerie en eiser als beklaagde hoger beroep hebben ingesteld, de
appelrechters de bedoelde zaken op strafrechtelijk, noch op burgerrechtelijk vlak samen konden voegen, noch aan zich konden trekken bij middel van
evocatie, faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
18 september 2001 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Dhaeyer, waarnemend voorzitter- Verslaggever: de h. Frere- Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin,
procureur-generaal-Advocaten: mrs. E. Carnewal, Gent; J. De Ridder, Brussel;
W. Van Oosterwijck, Brugge.

Nr. 468

2e

KAMER -

18 september 2001

1° MACHTEN- UITVOERENDE MACHT- VERORDENENDE BEVOEGDHEID VAN DE KONING.
2° GRONDWET- GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE)- ARTIKEL 108- VERORDENENDE BEVOEGDHEID VAN DE KONING.

1o en 2° Wanneer een wet voorziet dat de Koning voor haar uitvoering de bijzondere

modaliteiten van het overleg tussen de bevoegde gerechtelijk politionele en administratieve overheden bepaalt, blijkt dat de Koning beschikt, niet over een volstrekte verordenende bevoegdheid in de zin van artikel105 Grondwet, maar enkel over een loutere uitvoerende verordenende bevoegdheid als bedoeld in artikel108 Grondwet (1).
(Art. 105 en 108 Gw.) (Art. 105 en 108 Gw.)
(1) Zie de verwijzing in de conclusie van de procureur-generaal.
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(D ... )

Conclusie van procureur-generaal J. du Jardin :
Eiser werd bekeurd voor een verkeersovertreding vastgesteld door een onbemand
automatisch werkend toestel. Artikel 62, lid 3 en lid 7 Wegverkeerswet voorziet sinds
de Wet van 4 augustus 1996 (B.S 12 september 1996) in de mogelijkheid om overtredingen op deze wijze vast te stellen.
"De plaatsing en de gebruiksomstandigheden van toestellen bestemd om onbemand te worden gebruikt, worden bepaald tijdens overleg, georganiseerd door de bevoegde gerechtelijke, politionele en administratieve overheden, waaronder de wegbeheerders. De Koning bepaalt de bijzondere modaliteiten van dit overleg" (artikel 62,
lid 7 Wegverkeerswet). Hij heeft dat gedaan in het K.B. 11 oktober 1997 betreffende de goedkeuring en homologatie van de automatisch werkende toestellen gebruikt om toezicht te houden op de naleving van de wet betreffende de politie over het
wegverkeer en haar uitvoeringsbesluiten (B.S 24 oktober 1997).
Eiser voert een schending aan van de artikelen 33, 105, 108 en 159 Gw. Hij betwist de wettigheid van de bekeuring, omdat de Koning zijn verordenende bevoegdheid in het K.B. 11 oktober 1997 zou hebben overschreden.
Eiser meent de verordenende bevoegdheid van de Koning te dezen te kunnen kaderen in artikel 105 Gw. Hij ziet in artikel 62 lid 7 Wegverkeerswet een gewone opdrachtwet. Het bestreden vonnis heeft de geldigheid van het K.B. 11 oktober 1997 daarentegen aangehouden op grond van artikel 108 Gw.
Naar luid van artikel105 Gw. heeft de Koning geen andere macht dan die welke de
Grondwet en de bijzondere wetten, krachtens de Grondwet zelfuitgevaardigd, hem
uitdrukkelijk toekennen.
De wetgever kan op grond van deze bepaling de uitoefening van delen van zijn residuaire bevoegdheid opdragen aan de Koning. De verordenende bevoegdheid die de
Koning aan zo'n opdrachtwet (2) ontleent, noemt men de volstrekte oftoegekende verordenende bevoegdheid (3). Uiteraard moet de Koning zich daarbij beperken tot de uitvoering van de opdracht.
Aan een opdrachtwet is evenwel slechts nood als de wetgever de Koning verdergaande bevoegdheden wil toekennen dan degene die hij rechtstreeks put uit de Grandwet en waarvoor hij uiteraard geen wettelijke machtiging meer behoeft. Een van die
bevoegdheden is de uitvoerende verordenende bevoegdheid op grond van artikel 108
Gw. : "De Koning maakt de verordeningen en de besluiten die voor de uitvoering van
de wetten nodig zijn, zonder ooit de wet zelf te mogen schorsen of vrijstelling van hun
uitvoering te mogen verlenen".
(2) De rechtsleer onderscheidt verscheidende soorten opdrachtwetten naargelang van de omvang van de bevoegdheid die aan de Koning wordt toegekend. De gewone opdrachtwet kent de Koning de regelingsbevoegdheid toe van een bepaalde residuaire bevoegdheid van de wetgever. Men
spreekt van een kaderwet als de Koninklijke regelingsbevoegdheid gebonden is aan bepaalde krachtlijnen of doelstellingen die de wetgever bepaalt.
In de regel heeft de Koning bij de uitvoering van zijn opdracht niet de bevoegdheid om bestaande wetgeving op te heffen, aan te vullen, te wijzigen ofte vervangen. Die bevoegdheid heeft
hij wel als zijn opdracht vervat ligt in een bijzondere machtenwet. In zeer uitzonderlijke gevallen - zoals oorlogsomstandigheden - kan die (materieel) wetgevende bevoegdheid nag ruimer
worden bepaald in een buitengewone machtenwet.
Hierover A. MAST en J. DuJARDIN, Belgisch grondwettelijk recht, Gent, Story-Scientia, 1983, nr.
266; K. RIMANQUE, De regel is niet altijd recht, Antwerpen, Kluwer, 190, nrs. 181, 184-85 en 188;
A. ALEN, Handboek van het Belgisch staatsrecht, Antwerpen, Kluwer, 1995, nrs. 90, 215-18 en 246;
M. UYTTENDAELE, Regards sur un systeme institutionnel paradoxa/, Brussel, Bruylant, 1997, 387
en 391-97; J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het publiek recht, Brugge, Die Keure, 1997, nrs. 215224, 239 en 886.
(3) Cass., 8 dec. 1997, A. C., 1997, nr. 539. Voorts Conclusie toenmalig advocaat-generaal Leclercq onder Cass., 4 sept. 1995, Bull. en Pas. 1995, I, nr. 360, p. 754; M. UYTTENDAELE, o.c., nrs.
387 en 391.
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Gezien de complexiteit van de regelgeving in ons staatsbestel moet de uitvoerende verordenende bevoegdheid worden gei:nterpreteerd op een wijze die de Koning een voldoende ruime beoordelingsbevoegdheid laat (4). Reeds in 1924 heeft het
Hofin dit verband geoordeeld dat de Uitvoerende Macht, zo zij bij het vervullen van
de haar bij artikel [108] van de Grondwet opgedragen taak de draagwijdte van de wet
noch mag uitbreiden noch beperken, uit de beginselen van de wet en uit haar algemene economie de gevolgtrekkingen mag maken die er logisch uit voortvloeien naar
de geest die eraan ten grondslag ligt en naar de doelstellingen die zij beoogt (5).
Zo zou de Koning de bevoegdheid hebben om, bijvoorbeeld, de toepassingsvoorwaarden
van een wetsbepaling vast te leggen of de samenstelling van een adviesorgaan bepalen (6).
De wetgever heeft de bevoegdheid die hij de Koning in artikel 62 lid 7 Wegverkeerswet heeft toegekend duidelijk opgevat als een louter uitvoerende verordenende bevoegdheid in de zin van artikel 108 Gw. en niet als een toegekende verordenende bevoegdheid in de zin van artikel 105 Gw. Hij heeft daarvoor ook de term
uitvoeringsbesluiten gebruikt (7).
Uit de tekst van de opdracht die de wetgever de Koning heeft gegeven, blijkt evenmin dat die een volstrekte verordenende bevoegdheid zou inhouden en de bevoegdheid waarover de Koning op grond van artikel108 Gw. beschikt, overschrijdt (8).
De Koning heeft zich bovendien strikt gehouden aan de uitvoering van de wet, zoals die in de hierboven beschreven ruime betekenis moet worden opgevat. De wetgever heeft zich namelijk beperkt tot het principe van overleg. De aanduiding van de
overlegorganen en het voorwerp van het overleg behoort immers tot de bepaling van
de modaliteiten daarvan (9).
Eisers middel faalt daarom naar recht.
Besluit : verwerping.
ARREST

(A.R. P.99.1860.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 15 november 1999 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brugge;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 33, 105, 108 en 159 Grondwet, 62, zevende lid, Wegverkeerswet van 16 maart 1968 en van de bewijsregels in strafzaken,
doordat het vonnis eiseres in cassatie als voorzegd veroordeelt op volgende granden: dat het koninklijk besluit van 11 oktober 1997 betreffende de bijzondere modaliteiten van vaste, automatisch werkende toestellen in afwezigheid van een bevoegd persoon, bestemd om op de openbare weg toezicht te houden op de naleving van
de wet betreffende de politie over het wegverkeer en haar uitvoeringsbesluiten, een
grondwetsconforme uitvoering inhoudt door de Koning van artikel 62, zevende lid, Wegverkeerswet van 16 maart 1968, gewijzigd door de wet 4 augustus 1996, want tot stand
(4) A. MAST en J. DuJARDIN, o.c., nr. 265; K.
89 en 245; J. VANDE LANOTTE, o.c., nr. 895.

RIMANQUE,

o.c., nrs. 181 en 182; A.

ALEN,

o.c., nrs.

(5) Cass., 18 nov. 1924, Pas. 1925, I, 25, bevestigd in Cass., 27 feb. 1990, A. C., 1989-90, nr. 392.
(6) M.

UYTTENDAELE,

o.c., nr. 387, p. 462.

(7) Parl. St. Kamer 1995-96, nr. 577/1, p. 5, onder alinea 7.
(8) Cass., 8 dec. 1997, A. C., 1997, nr. 539.
(9) Zie oak het Verslag aan de Koning bij het K.B. van 11 okt. 1997, B.S. 24 oktober 1997, p.
28313 e.v.
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gekomen op grand van de door artikel 108 Grondwet aan de Koning gegeven
verordeningsbevoegdheid, zodat het proces-verbaal van vaststelling van 19 oktober 1998
en de erop volgende bekentenis op wettige wijze tegen eiser in cassatie als bewijsmiddel kunnen aangevoerd worden,

terwijl de Koning in het besluit van 11 oktober 1997 de Hem door de wet van 4 augustus 1996 gegeven opdracht te buiten is gegaan, en mitsdien de Hem door artikel
105 Grondwet gegeven verordeningsbevoegdheid heeft overschreden, waaruit volgt dat
het proces-verbaal van 19 oktober 1998, tot stand gekomen op grand van het koninklijk besluit van 11 oktober 1997 voormeld, eveneens onwettig is en mitsdien niet als
wettig bewijsmiddel tegen de eiser in cassatie kon aangevoerd worden, en terwijl de
door eiser in cassatie gedane bekentenis geheel op dit onwettig proces-verbaal is gesteund en mitsdien door dezelfde onwettigheid is aangetast, terwijl er voor het overige in het dossier geen op wettige wijze tot stand gekomen bewijsmiddelen aan te treffen zijn,
zodat het vonnis de aangehaalde constitutionele en wettelijke regels en de bewijsregeling in strafzaken heeft miskend :

Overwegende dat artikel 62, zevende lid, eerste en tweede zin, Wegverkeerswet, bepaalt : ''Wanneer de toestellen bestemd zijn om te worden gebruikt als vaste uitrusting op de openbare weg, in afwezigheid van een bevoegd persoon, worden de plaatsing en de gebruiksomstandigheden bepaald
tijdens overleg, georganiseerd door de bevoegde gerechtelijke, politionele en
administratieve overheden, waaronder de wegbeheerders. De Koning bepaalt de bijzondere modaliteiten van dit overleg.";
Overwegende dat uit de tekst van die bepalingen blijkt dat de Koning beschikt, niet over een volstrekte verordenende bevoegdheid in de zin van artikel 105 Grondwet, maar enkel over een loutere uitvoerende verordenende bevoegdheid als bedoeld in artikel108 Grondwet;
Dat het middel dat geheel uitgaat van de tegenovergestelde stelling, faalt
naar recht;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
18 september 2001 - ze kamer - Voorzitter : de h. Dhaeyer, waarnemend voorzitter- Verslaggever: de h. Maffei- Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin,
procureur-generaal - Advocaat : mr. A. Lust, Brugge.

Nr. 469

ze KAMER -

18 september 2001

RECHTERLIJKE ORGANISATIE- STRAFZAKEN- ALGEMEEN- SAMENSTELLING VAN DE
ZETEL- BESLISSING OM BEHANDELING VAN DE ZAAK UIT TE STELLEN- LATERE BESLISSING OVER DE GROND.
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Artikel 779 Gerechtelijk Wetboek bepaalt niet dat de rechters die alleen beslissen over
het uitstel van de behandeling van een zaak of die bij afzonderlijke beslissing uitspraak doen over de ontvankelijkheid van het hoger beroep en van de strafvordering, dezelfden moeten zijn als deze die nadien over de grond van de zaak uitspraak doen (1). (Art. 779 Ger.W.)
(D ... )

ARREST

(A.R. P.99.1878.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 november 1999 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
Gelet op de memorie die aan dit arrest is gehecht en daarvan deel uitmaakt;
Over het middel :
Overwegende dat artikel 779 Gerechtelijk Wetboek niet bepaalt dat de rechters die aileen beslissen over het uitstel van de behandeling van een zaak
of die bij afzonderlijke beslissing uitspraak doen over de ontvankelijkheid van
het hoger beroep en van de strafvordering, dezelfden moeten zijn als deze die
nadien over de grond van de zaak uitspraak doen;
Dat het middel in zoverre faalt naar :recht;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
18 september 2001---'- 2e kamer- Voorzitter: de h. Dhaeyer, waarnemend voorzitter- Verslaggever: de h. Frere- Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin,
procureur-generaal - Advocaten : mrs. T. Vandevelde en F. Gijssels, Gent.

Nr. 470
2e KAMER -18 september 2001

ONDERZOEKSGERECHTEN- GEZAG VAN GEWIJSDE -KRACHT VAN GEWIJSDE- VOORWAARDE.

Beslissingen van onderzoeksgerechten hebben slechts gezag van gewijsde en kunnen in
kracht van gewijsde gaan in geval de wet ze het recht verleent om over de grond van
de zaak uitspraak te doen zoals een vonnisgerecht (1).
Noot arrest nr. 469 :
(1) Zie Cass., 20 mei 1998, A.R. P.97.1487.F, nr. 264.

Noot arrest nr. 470:
(1) Cass., 18 juli 1995, P.95.0889.N, A. C., 1995, nr. 350 (709).
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(S ... T. B ... E.A.)

ARREST

(A.R. P.Ol.0913.N)

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 17 mei 2001 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling;
Gelet op eisers memorie die aan dit arrest is gehecht en daarvan deel uitmaakt;
Over het eerste middel :
Overwegende dat beslissingen van onderzoeksgerechten slechts gezag van
gewijsde hebben en in kracht van gewijsde kunnen gaan in geval de wet ze
het recht verleent om over de grond van de zaak uitspraak te doen zoals een
vonnisgerecht;
Dat het middel in zoverre faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
18 september 2001- 2e kamer- Voorzitter en verslaggever: de h. Huybrechts,
afdelingsvoorzitter- Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, procureurgeneraal - Advocaat : mr. L. Ral, Brussel.

Nr. 471

2e

KAMER-

18 september 2001

HOF VAN ASSISEN- RECHTSPLEGING TOT DE VERWIJZING NAAR HET HOF- INBESCHULDIGINGSTELLING.

De niet-naleving van de termijn van vijf dagen van artikel 217, eerste lid, Wetboek van
Strafvordering waarover de procureur-generaal bij het hofvan beroep beschikt om
uiterlijk verslag te doen, leidt niet tot enige nietigheid en de in artikel127, vijfde lid,
Wetboek van Strafvordering tot drie dagen teruggebrachte termijn houdt geen discriminatie in daar deze termijn precies in het be lang van de aangehouden inverdenkinggestelde werd bepaald (1). (Artt. 127, vijfde lid, en 217, eerste lid, Sv.)
(1) Zie Cass., 29 sept. 1982, A.R. 2563, A. C., 1982-83, p. 160.
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(V .. )

ARREST

(A.R. P.Ol.1265.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 31 augustus 2001 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 eerste middel :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest oordeelt dat de niet-naleving van de termijn van vijf dagen van artikel 217, eerste lid, Wetboek van Strafvordering waarover de procureur-generaal bij het hof van beroep beschikt om uiterlijk verslag te doen, niet leidt tot enige nietigheid en dat de in artikel 127,
vijfde lid, Wetboek van Strafvordering tot drie dagen teruggebrachte termijn geen discriminatie inhoudt daar deze termijn precies in het belang van
de aangehouden inverdenkinggestelde werd bepaald;
Dat het arrest hierdoor het door eiser geyoerde verweer betreffende het nietverlengbaar karakter van de termijn bepaald in artikel 217 Wetboek van
Strafvordering en de analogie met de termijn bepaald in artikel 127, vijfde
lid, beantwoordt en zijn beslissing naar recht verantwoordt;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat door de niet-naleving van de termijn van vijf dagen van artikel 217, eerste lid, Wetboek van Strafvordering waarover de procureur-generaal bij het hofvan beroep beschikt om uiterlijk verslag te doen, de redelijke termijn van artikel 5.3 E.V.R.M. niet
overschreden wordt, gelet op, enerzijds, het feit dat sedert de aanhouding van
de verdachte het onderzoek nooit heeft stilgelegen en zijn redelijke vooruitgang heeft gehad, anderzijds, onder meer het complexe karakter van het
dossier;
Dat het arrest hierdoor de feitelijke gegevens vermeldt die de nietnaleving van de termijn van vijf dagen bepaald in artikel 217 Wetboek van
Strafvordering verantwoorden, zodoende de door eiser aangevoerde strijdige of andere feitelijke gegevens verwerpt, en daardoor zijn verweer betreffende het overschrijden van de redelijke termijn door het niet-uitbrengen
van verslag binnen de termijn van vijf dagen bepaald in artikel 217 Wethoek van Strafvordering, beantwoordt en zijn beslissing naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel217, eerste lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt : "De procureur-generaal bij het hof van beroep is gehouden de zaak in
gereedheid te brengen binnen vijf dagen na ontvangst van de stukken die hem
zijn toegezonden ter voldoening aan artikel133 of aan artikel135, en uiterlijk binnen de volgende vijf dagen verslag te doen";
Overwegende dat de termijn van vijf dagen om verslag te doen niet voorgeschreven is op straffe van nietigheid;
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Overwegende dat, anders dan het onderdeel aanvoert, enerzijds, het feit
dat sedert de aanhouding van de verdachte het onderzoek nooit heeft stilgelegen en zijn redelijke vooruitgang heeft gehad, anderzijds, het complexe karakter van het dossier, in aanmerking mogen worden genomen om
te oordelen of door de tijd die de procureur-generaal neemt om de zaak in staat
te stellen de redelijke termijn van artikel 5.3 E.V.R.M. overschreden wordt;
Dat het onderdeel faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
18 september 2001- 2e kamer- Voorzitter: de h. Dhaeyer, waarnemend voorzitter- Verslaggever: de h. Huybrechts- Gelijkluidende conclusie van de h. ,du Jardin, procureur-generaal - Advocaat : mr. Verbist.

Nr. 472

2e

KAMER -

19 september 2001

1 o RECHTERLIJK GEWIJSDE- GEZAG VAN

GEWIJSDE- STRAFZAKEN- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- VRIJSPREKEND VONNIS- HOGER BEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ- GEVOLGEN.

2° HOGER BEROEP- STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER- GEVOLGEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- VRIJSPRAAK- HOGER BEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ- DEVOLUTIEVE KRACHT.

1o lfet gezag van gewijsde van de beslissing die, op de strafvordering, de beklaagde vrij-

spreekt, strekt zich niet uit tot de burgerlijke rechtsvordering die door de burgerlijke partij voor de appelrechter is gebracht (1).

2° Op het ontvankelijk hager beroep van de burgerlijke partij tegen een vrijsprekend
vonnis, dient de rechter in hager beroep, m.b.t. de burgerlijke rechtsvordering, nate
gaan of het aan die vordering ten grands lag liggend feit bewezen is en of het aan de
burgerlijke partij schade heeft berokkend (2). (Art. 202 Sv.)
(H ... E.A. T. S... )
ARREST

(vertaling)

CAR. P.Ol.0535.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 28 februari 2001 in het
Duits en in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Eupen, en gelet op de in die taal ingestelde voorziening;
(1) Zie Cass., 7 dec. 1982, A.R. 7539, nr. 219.
(2) Cass., 20 maart 1996, A.R. P.95.1172.F, nr. 100.

l__~---·--,--~

Nr. 472

HOF VAN CASSATIE

1473

Gelet op de beschikking van 5 april2001 van de eerste voorzitter van het
Hof, waarin beslist wordt dat de rechtspleging vanaf de terechtzitting in het
Frans zal worden gevoerd;
Gelet op het verzoekschrift, waarvan een eensluidend verklaarde vertaling aan dit arrest is gehecht;
A. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissing die, op de
door verweerder ingestelde burgerlijke rechtsvordering, uitspraak doet over
het beginsel van aansprakelijkheid :
Over beide middelen samen :
Overwegende dat de eisers aanvoeren dat de door de eerste rechter bevolen vrijspraak, bij gebrek aan hager beroep van het openbaar ministerie, in gezag van gewijsde is gegaan, zodat de appelrechters, die aileen kennisgenomen hadden van de jegens eiser ingestelde burgerlijke rechtsvordering,
geen enkele fout jegens de vrijgesproken beklaagde nog bewezen konden verklaren;
Maar overwegende dat het gezag van gewijsde van de beslissing die, op de
strafvordering, de beklaagde vrijspreekt, zich niet uitstrekt tot de burgerlijke rechtsvordering die door de burgerlijke partij voor de appelrechter wordt
gebracht;
Dat de appelrechter, op het ontvankelijk hager beroep van die partij tegen een vrijsprekend vonnis, ingevolge de devolutieve kracht van het hager beroep, met betrekking tot de burgerlijke rechtsvordering kan en moet
nagaan of het aan die vordering ten grands lag liggend feit bewezen is en of
het aan die partij schade heeft berokkend;
Dat het vonnis bijgevolg wettig beslist dat de vrijspraak van de beklaagde, wegens het regelmatig hager beroep van de burgerlijke partij, haar
niet kan worden tegengeworpen;
Dat de middelen niet kunnen worden aangenomen;
B. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissing die, op de
burgerlijke rechtsvordering van verweerder, uitspraak doet over de omvang van de schade :
Overwegende dat het vonnis een vergoeding aan verweerder toekent en de
uitspraak over de overige punten van de vordering aanhoudt; dat een dergelijke beslissing geen eindbeslissing is in de zin van artikel416 van het Wethoek van Strafvordering en geen uitspraak doet over een geschil inzake bevoegdheid;
Dat de voorzieningen niet ontvankelijk zijn;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt elke eiser in de
kosten van zijn voorziening.
19 september 2001 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. de Codt - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaatgeneraal.
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2e KAMER - 19 september 2001

1° DADING- BEGRIP.
2° VERZEKERING- LANDVERZEKERING- KWITANTIE TER AFREKENING- WETSBEPALINGEN- DADING- 'IDEPASSING.

1 o Een dading is een wederkerige overeenkomst tussen partijen die wederzijds toege-

vingen doen om een geschil te beeindigen of te voorkomen (1). (Artt. 2044 tot 2058
B.W.)
2° De wetsbepalingen betreffende de kwitantie ter gedeeltelijke of finale afrekening zijn

niet van toepassing in geval van dading (2). (Art. 84 wet 25 juni 1992; artt. 2044 tot
2058 B.W.)
(V .. T. B. .. )

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.Ol.0617 .F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 27 maart 2001 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank teN.;
Overwegende dat eiseres afstand doet van haar voorziening, in zoverre het ·
vonnis, na uitspraak te hebben gedaan over het beginsel van aansprakelijkheid voor het ongeval, de beslissing van de eerste rechter bevestigt, die
aan verweerder een provisionele vergoeding, plus interesten en kosten, had
toegekend, zijn uitspraak over de overige punten had aangehouden en de zaak
sine die had verwezen;
Overwegende dat die gedeeltelijke afstand, gevorderd op grond dat die beslissing geen eindbeslissing is in de zin van artikel416 van het Wetboek van
Strafvordering, is aangetast door dwaling, aangezien verweerder, van de rechtbank in hoger beroep alles heeft verkregen wat hij vorderde, met name die
provisionele vergoeding, plus de interest; dater bijgevolg geen grond bestaat om akte van die afstand te verlenen;
Over het tweede middel : schending van de artikelen 3, 84 van de wet van 25 juni
1992 op de landverzekeringsovereenkomst, 1319, 1320, 1322, 1382, 1383, 2044, 2048
en 2052 van het Burgerlijk Wetboek, alsook miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van het zogenaamde beschikkingsbeginsel,
doordat eiseres in conclusie had aangevoerd "dat de eerste rechter (verweerder) onterecht een provisioneel bedrag van 1 frank heeft toegekend tot vergoeding van zijn
schade; dat (verweerder) op 6 oktober 1999 immers een dading is aangegaan met de
maatschappij AGF L'Escaut, W.A.M.-verzekeraar van de heer H. (echtgenoot van eiseres); dat hij aldus een forfaitair bedrag van 100.000 frank heeft verkregen in ruil
voor de definitieve regeling van het geschil; dat (verweerder) dus niet meer het recht
heeft de terugbetaling van zijn schade te vorderen" (hoofdconclusie, blz. 4); "dat (verweerder) betoogt dat de door hem aangegane dading niet zou beantwoorden aan de vereisten van artikel 84 van de wet van 25 juni 1992; dat het voormelde artikel echter
(1) Zie Cass., 18 mei 1995, A.R C.93.0270.N, nr. 245.
(2) Zie Cass., 20 juni 2001, A.R P.OL0114.F, nr. 382.
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aileen van toepassing is op de kwitantie voor een gedeeltelijke afrekening of ter finale afrekening; dat het te dezen om een dading gaat, d.w.z. een akkoord dat het geschil beeindigt door wederzijdse toegevingen; dat de verzekeringsmaatschappij (verweerder) immers een bedrag van 100.000 frank heeft betaald in ruil voor zijn belofte
om van elke huidige en toekomstige rechtsvordering tegen haar af te zien, waarbij die
afstand zich zelfs uitstrekt tot een mogelijke verslechtering van de gezondheidstoestand van het slachtoffer; dat de maatschappij, als tegenprestatie, met een zelfde afstand ten aanzien van het slachtoffer heeft ingestemd in geval van verbetering van
zijn gezondheidstoestand; (. .. ) dat (verweerder) dus geen ontvankelijke vordering meer
kan instellen tot terugbetaling van zijn schade" (aanvullende conclusie, blz. 2); dat de
rechtbank, bij wege van het beroepen vonnis, de beslissing van de eerste rechter in
al zijn beschikkingen bevestigt, die "(eiseres) veroordeelt om (aan verweerder) een provisionele frank te betalen, plus de compensatoire interest vanaf 5 april 1999, de moratoire interest en de kosten, de uitspraak over de overige punten aanhoudt en de zaak,
wat dat betreft, sine die verdaagt"; dat het bestreden vonnis eiseres veroordeelt in de
appelkosten, op grond "dat (verweerders) klacht tegen eiseres ontvankelijk en gegrond is"; dat (aan verweerder) een provisionele frank moet worden toegekend; dat een
andere beslissing elke betekenis aan het dwingend karakter van artikel 84 van de wet
van 25 juni 1992 zou ontnemen; dat de op 6 oktober 1999 ondertekende kwitantie immers, zoals (verweerder) erop wijst, geenszins een dading is, aangezien de overeenkomst, in tegenstelling tot wat het voormelde artikel 84 voorschrijft, geen enkele nauwkeurige en gedetailleerde opsomming bevat van de elementen van de schade waarover
een dading is aangegaan; dat de door de burgerlijke partij ondertekende kwitantie aileen kan worden aangemerkt als een provisionele kwitantie",

terwijl, eerste onderdeel, artikel 84 van de wet van 25 juni 1992 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"; die bepaling aileen betrekking heeft op de kwitanties voor finale afrekening en ertoe strekt te vermijden dat de W.A.M.-verzekeraar de uitbetaling aan de benadeelde derde van het onbetwistbaar verschuldigde bedrag onderwerpt aan de uitvaardiging van een kwitantie
ter finale afrekening, die de benadeelde derde zou verbieden daarna nog enig bedrag te vorderen; voormeld artikel 84, in weerwil van zijn dwingend karakter (artikel 3 van de wet van 25 juni 1992), niet verbiedt dadingen aan te gaan zoals zij in de
artikelen 2044 en volgende van het Burgerlijk Wetboek worden geregeld; de dading
krachtens de artikelen 2044 en 2048 van dat wetboek een overeenkomst is waarbij partijen een gerezen geschil beeindigen of een toekomstig geschil voorkomen door wederzijdse toegevingen; de dadingen, krachtens artikel 2052 van het Burgerlijk Wethoek, tussen partijen kracht van gewijsde hebben in laatste aanleg; een dading geen
nauwkeurige opsomming moet geven van de elementen waarover zij is aangegaan om
geldig te zijn; dat zulks het geval is wanneer de dading is overeengekomen tussen een
W.A.M.-verzekeraar en de benadeelde derde; het bestreden vonnis, te dezen, niet outkent dat, zoals eiseres in conclusie aanvoerde, de W.A.M.-verzekeraar van haar echtgenoot (die de burgerlijke aansprakelijkheid van eiseres dekte) en verweerder een overeenkomst zijn aangegaan waarin zij wederzijdse toegevingen hebben gedaan en waarbij
de ene aan verweerder een forfaitair bedrag van 100.000 frank heeft betaald ter vergoeding van zijn uit het ongeval voortvloeiende schade, en waarbij de andere, als tegenprestatie voor die betaling, heeft afgezien van elke huidige of toekomstige rechtsvordering tegen de eerstgenoemde, en dit teneinde het gerezen oftoekomstig geschil
over de door het ongeval veroorzaakte schade te beeindigen of te voorkomen; uit het
bestreden arrest, meer bepaald, niet blijkt dat het bedrag van 100.000 frank dat door
de W.A.M.-verzekeraar van eiseres aan verweerder is gestort, slechts zou overeenstemmen met het onbetwistbaar verschuldigde bedrag, en dat dit bedrag dus geen toegeving zou inhouden aan de zijde van die verzekeraar; het bestreden vonnis, door aan
verweerder niettemin een provisionele frank toe te kennen, op grond "dat een andere beslissing elke betekenis aan het dwingend karakter van artikel 84 van de wet
van 25 juni 1992 zou ontnemen" en dat "de overeenkomst geen enkele nauwkeurige
en gedetailleerde opsomming bevat van de elementen van de schade waarover een dading is aangegaan", artikel 84 van de wet onwettig toepast op een dading die geregeld wordt door de artikelen 2044 en volgende van het Burgerlijk Wetboek (scherrding van de artikelen 3 en 84 van de wet van 25 juni 1992); het bestreden vonnis
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weigert om gezag van gewijsde te verlenen aan de dading die tussen verweerder en
de W.A.M.-verzekeraar van eiseres is aangegaan, en bijgevolg daarenboven de artikelen 2044, 2048 en 2052 van het Burgerlijk Wetboek schendt;
tweede onderdeel, verweerder in zijn appelconclusie weliswaar aanvoerde dat het bedrag van 100.000 frank dat de W.A.M.-verzekeraar van eiseres hem had gestort "aileen als voorschot in rekening kon worden genomen", omdat "de dadingsovereenkomst
geen enkele nauwkeurige en gedetailleerde opsomming bevat van de elementen van
de schade waarover een dading is aangegaan"; verweerder echter niet betwist dat hij
een overeenkomst heeft ondertekend met de W.A.M.-verzekeraar van eiseres en niet
beweert slechts een kwitantie te hebben gegeven (zie zijn conclusie, blz. 4); het bestreden vonnis, als het zo gefnterpreteerd moet worden dat verweerder geen overeenkomst heeft gesloten met de W.A.M.-verzekeraar van eiseres maar hem slechts een
kwitantie heeft gegeven, een geschil opwerpt dat geen verband houdt met de openbare orde, waarvan de conclusies van de partijen het bestaan uitsloten, en bijgevolg
het algemeen rechtsbeginsel van het zogenaamde beschikkingsbeginsel miskent;
derde onderdeel, de akte die eiseres aan de rechter heeft voorgelegd om zich te verzetten tegen eisers vordering om 1 provisionele frank te verkrijgen bovenop het bedrag van 100.000 frank, dat hij erkende ontvangen te hebben van de W.A.M.verzekeraar van eiseres, de titel "dadingsovereenkomst" droeg, tussen de
verzekeringsmaatschappij AGF L'Escaut en de heer B. gesloten was, en door twee partijen was ondertekend, waaronder de heer B.; het bestreden vonnis, als het zo gefnterpreteerd moet worden dat verweerder geen overeenkomst heeft gesloten met de
W.A.M.-verzekeraar van eiseres maar hem alleen een kwitantie heeft gegeven, een interpretatie van die akte geeft die niet verenigbaar is met de bewoordingen ervan en
de bewijskracht ervan miskent (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van
het Burgerlijk Wetboek);
vierde onderdeel, het slachtoffer van de door een fout veroorzaakte schade geen vergoeding kan verkrijgen die hoger is dan de werkelijk geleden schade; verweerder in
zijn appelconclusie erkent dat hij een bedrag van 100.000 frank van de W.A.M.verzekeraar van eiseres heeft ontvangen, dat volgens hem als een voorschot beschouwd moet worden (conclusie, blz. 4); het bestreden vonnis geenszins vaststelt dat
verweerder, ten gevolge van het door eiseres veroorzaakte ongeval, schade heeft geleden die dit reeds ontvangen bedrag te hoven gaat; het bestreden vonnis, door aan
verweerder niettemin een provisionele frank toe te kennen, de vergoeding toekent van
een schade waarvan het het bestaan niet vaststelt; dat het bijgevolg de artikelen 1382
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek schendt :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, krachtens artikel 84 van de wet van 25 juni 1992 op de
landverzekeringsovereenkomst, een kwitantie ter finale afrekening voor de
benadeelde niet betekent dat hij van zijn rechten afziet, en de elementen van
de schade moet vermelden waarop die afrekening slaat;
Overwegende dat die bepaling niet van toepassing is in geval van dading, die een wederkerige overeenkomst is tussen partijen die wederzijds toegevingen doen om een geschil te beeindigen of te voorkomen, en die geregeld wordt door de artikelen 2044 tot 2058 van het Burgerlijk Wetboek;
Overwegende dat het bestreden vonnis, zonder te ontkennen dat de verzekeraar van eiseres en verweerder een overeenkomst hebben gesloten waarin
zij elkaar wederzijds toegevingen hebben gedaan teneinde elk gerezen of toekomstig geschil over de door het ongeval veroorzaakte schade te beeindigen ofvoorkomen, beslist dater aan verweerder een vergoeding moet worden toegekend, op grond "dat een andere beslissing elke betekenis aan het
dwingend karakter van artikel 84 van de wet van 25 juni 1992 zou ontnemen" en dat "de op 6 oktober 1999 ondertekende kwitantie geenszins een
dadingsovereenkomst is, aangezien de overeenkomst, in tegenstelling tot wat
het voormelde artikel 84 voorschrijft, geen enkele nauwkeurige en gedetailleerde opsomming bevat van de elementen van de schade waarover een

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

HOF VAN CASSATIE

Nr. 474

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

1477

dading is aangegaan; dat de door (verweerder) ondertekende kwitantie aileen kan worden aangemerkt als een provisionele kwitantie"; dat de appEllrechters, door aldus artikel 84 toe te passen op een dading die geregeld wordt
door de artikelen 2044 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, hun beslissing niet naar recht verantwoorden;
Dat het onderdeel, wat dat betreft, gegrond is;
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
de kant van het gedeeltelijk vernietigd vonnis; veroordeelt verweerder in de
kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te
D., uitspraak doende in hager beroep.
19 september 2001 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Fischer - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaatgeneraal.
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KAMER -

19 september 2001

1o HOGER BEROEP- STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP- OPENBAAR MINISTERIE - VORDERING- INHOUD.

2° OPENBAAR MINISTERIE -

STRAFZAKEN- HOGER BEROEP- RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - VORDERING- INHOUD.

3° STRAFVORDERJNG- OPENBAAR MINISTERIE- HOGER BEROEP- RECHTSPLEGING IN
HOGER BEROEP- VORDERING- INHOUD.

10, 2° en 3° Wanneer de appelrechter kennisneemt van de strafvordering, is het horen van het O.M. in zijn vorderingen een vormvereiste dat, op straffe van nietigheid, vastgesteld moet worden in de beslissing of in het proces-verbaal van de terechtzitting; geen enkele wettelijke bepaling verplicht het O.M. om in hager beroep
een samenvatting van de zaak te geven (1). (Artt. 210 en 234 Sv.)
(P... T. B. .. )

ARREST

CAR. P.01.1143.F)
HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 juni 2001 gewezen door
het Hof van Beroep te Bergen;
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de strafvordering:
(1) Zie Cass., 12 april 1998, nr. 488.
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Over het tweede middel :
Overwegende dat het openbaar ministerie, in geval van hoger beroep tegen de beslissing op de strafvordering, krachtens artikel210 van het Wethoek van Strafvordering gehoord moet worden in zijn vorderingen; dat de naleving van die substantii:He vormvereiste op straffe van nietigheid moet worden
vastgesteld; dat die vaststelling te dezen zowel in het proces-verbaal van de
terechtzitting van het hof van beroep als in het bestreden arrest voorkomt;
Overwegende dat geen enkele wettelijke bepaling het openbaar ministerie verplicht om in hoger beroep een samenvatting van de zaak te geven;
Dat het middel bijgevolg niet kan worden aangenomen;
Over het derde middel :
Overwegende dat het middel, dat in werkelijkheid kritiek uitoefent op de
feitelijke beoordeling van de gegevens van de zaak of van hun bewijswaarde door de bodemrechters of waarvan het onderzoek een onderzoek vereist van feiten waarvoor het Hof niet bevoegd is, niet ontvankelijk is;
Over het vierde middel :
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hofvermag acht te slaan, niet
blijkt dat eiser dat verweer voor de appelrechters heeft aangevoerd;
Dat het middel, dat niet voor het eerst voor het Hof kan worden aangevoerd, niet ontvankelijk is;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing die eisers onmiddellijke aanhouding weigert :
Overwegende dat de voorziening, bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk is;
C. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen die, op de burgerlijke rechtsvordering van verweerster, uitspraak doen over
1. het beginsel van eisers aansprakelijkheid :
Over het eerste middel :
Overwegende dat het middel, in zoverre het de schending aanvoert van
"substantiele, op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen", onduidelijk en derhalve niet ontvankelijk is;
Overwegende dat het arrest, voor het overige, inzonderheid vermeldt dat
"(eisers) voornemen om het slachtoffer", met name verweerster, "te verkrachten", "niet aileen volgt uit de verklaringen van de betrokkene maar ook
uit de omstandigheid dat hij gepoogd heeft haar uit te kleden", en dat "de
opzet om haar te doden bewezen is door het aantal, de zwaarwichtigheid en
de plaats van de letsels die aan het slachtoffer zijn toegebracht met een bijzonder scherp voorwerp, voornamelijk in de halsstreek, en eveneens door de
verbetenheid waarmee (eiser) tekeer is gegaan";
Dat de appelrechters, op die gronden, vaststellen dat er een verband bestaat tussen de misdrijven die zij jegens eiser bewezen verklaren en de door
verweerster geleden schade;
Dat het middel, wat dat betreft, feitelijke grondslag mist;

= --

HOF VAN CASSATIE

Nr. 475

~-=-=~-=--=-cc-=--:_:_-:_cc--

1479

2. de omvang van de schade :
Overwegende dat het arrest, met bevestiging van het beroepen vonnis, een
provisionele schadevergoeding aan verweerster toekent, een deskundige aanwijst om haar te onderzoeken en de uitspraak over de overige punten van de
vordering aanhoudt; dat een dergelijke beslissing geen eindbeslissing is in
de zin van artikel 416, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering, en
evenmin uitspraak doet over een geschil inzake bevoegdheid;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
Om die redenen, zonder acht te slaan op het tweede middel, in zoverre het
kritiek uitoefent op de beslissing die de onmiddellijke aanhouding weigert, aangezien het vreemd is aan de ontvankelijkheid van de tegen die beslissing ingestelde voorziening, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in
de kosten.
19 september 2001 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Plas - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. J.-M. Arnauld, Bergen.
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2e

KAMER-

19 september 2001

1o HOF VAN ASSISEN- RECRTSPLEGING TOT DE VERWIJZING NAAR RET ROF- ARREST GEWEZEN VOOR DE INWERKINGTREDING VAN DE WET 12 MAART 1998 - CASSATIEBEROEP VAN DE
BESCRULDIGDE BINNEN DE VIJFTIEN VRIJE DAGEN NA BETEKENING VAN RET VERWIJZINGSARREST- CONTROLE DOOR RET ROF.

2° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKENING- STRAFVORDERING- DUUR, BEGIN EN EINDE - CASSATIEBEROEP VAN DE BESCHULDIGDE -KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- BESCRIKKING TOT GEVANGENNEMINGBIJ VERSTEK GEWEZEN BESCRIKKING.

1o Het cassatieberoep dat de beschuldigde tegen het v66r 2 okt. 1998 gewezen (1)

verwijzingsarrest instelt v66r het verstrijken van de termijn van vijftien vrije dagen na de betekening van dat arrest en van de in art. 296 Sv. bedoelde termijn, zoals dat artikel van kracht was op het ogenblik waarop het bestreden arrest is gewezen, onderwerpt alleen de schending van de wetten betreffende de bevoegdheid van
de onderzoeksgerechten en van het hofvan assisen aan het toezicht van het Hof, evenals het onderzoek van de nietigheden die vermeld worden in het oude art. 299 Sv. of
die voortvloeien uit het niet-naleven van de wetten die een debat op tegenspraak instellen voor de hamer van inbeschuldigingstelling en er het taalgebruik regelen. Het
middel dat geen enkele onwettigheid aanvoert die aan het toezicht van het Hof kan
worden onderworpen in die stand van de rechtspleging, is niet ontvankelijk (2). (Artt.
299 en 416, oud, Sv.)
(1) De wet 12 maart 1998 tot verbetering van de strafrechtspleging in het stadium van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek is in werking getreden op 2 okt. 1998.

(2) Zie Cass., 16 sept. 1986, A.R. 768, nr. 27
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2° De termijn waarover de beschuldigde beschikt om cassatieberoep in te stellen te-

gen het arrest waarbij de kamer van inbeschuldigingstelling een beschikking tot gevangenneming uitvaardigt, bedraagt vijftien vrije dagen; indien de beslissing bij verstek is gewezen, begint die termijn pas te lopen vanaf de betekening van dat arrest
(3). (Art. 373 Sv.)
(B ... )

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.01.1253.F)

HET HOF; - Gelet op bet bestreden arrest, op 4 februari 1993 gewezen
door bet Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling;
Overwegende dat bet arrest, dat jegens eiser bij verstek uitspraak doet,
hem naar bet Hof van Assisen van de provincie Brabant verwijst en tegen
hem een beschikking tot gevangenneming uitvaardigt, maar zegt dat er geen
grond bestaat de onmiddellijke tenuitvoerlegging ervan te bevelen; dat dit
arrest op 31 juli 2001 aan eiser in persoon is betekend, en dat hij die zelfde
dag door de voorzitter van bet hofvan assisen is ondervraagd met toepassing van artikel 293 van bet Wetboek van Strafvordering; dat de beschikking tot gevangenneming, die op bladzijde 123 van bet verwijzingsarrest staat,
op 12 oktober 2000 door de directeur van de gevangenis van Vorst aan eiser in persoon is betekend;
Overwegende dat er bij bet Hof twee opeenvolgende verklaringen van
cassatieberoep aanhangig zijn gemaakt; dat uit de processtukken evenwel
niet kan worden uitgemaakt in welke chronologische volgorde beide verklaringen, die op dezelfde dag zijn gedaan, zijn ontvangen;
I. Op de voorziening die bij verklaring van 16 augustus 2001 op de griffie van bet Hof van Beroep te Brussel is ingesteld :
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing van bet arrest tot verwijzing van eiser naar bet hof van assisen :
Over bet eerste, derde, vierde, vijfde en zesde middel :
Overwegende dat bet eerste middel betoogt dat bet gebrek aan verhaalmiddelen, zoals bet verzet, tegen een bij verstek gewezen beschikking tot verwijzing, artikel 6.1 van bet Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden scbendt; dat bet derde middel aanvoert dat bet bestreden arrest tegenstrijdig is, in zoverre bet de ve:rjaring vaststelt van een van de in de strafvordering vermelde misdaden, waarvoor bet
de verwijzing beveelt; dat bet vierde middel uit de verschillende, door een
andere bescbuldigde tegen een magistraat van de zetel ingeleide wrakingsprocedures afleidt dat die magistraat mogelijks niet aan de vereiste voorwaarden van onpartijdigbeid heeft voldaan toen bij jegens eiser uitspraak
beeft gedaan; dat bet vijfde middel een onderzoeksrechter, die in de zaak is
tussengekomen, een cumulatie van ambten verwijt, waaruit bet een miskenning van bet recht op een eerlijk proces afleidt; dat bet eerste onderdee! van bet zesde middel de schending aanvoert van artikel 135 van bet Wethoek van Strafvordering, in zoverre de kamer van inbeschuldigingstelling bet
(3) Zie Cass., 20 juni 1990, A.R. 8358, nr. 612, en de noot;
tive, Larcier, 1992, blz. 320

DEJEMEPPE,

B., La detention preven-
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hoger beroep van de procureur des Konings tegen een beschikking tot verdaging van de uitspraak ontvangen heeft; dat het tweede onderdeel van het
zesde middel hieraan toevoegt dat artikel 235 van het Wetboek van Strafvordering, nu het de appelrechters toestaat vervolgingen te bevelen, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet en 14.5 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten schendt;
Overwegende dat de voorziening die de beschuldigde tegen het verwijzingsarrest instelt v66r het verstrijken van de termijn van vijftien vrije dagen na
de betekening van dat arrest en van de termijn bedoeld in artikel 296 van
het Wetboek van Strafvordering, zoals het van kracht was op het ogenblik
waarop het bestreden arrest is gewezen, aileen de schending van de wetten betreffende de bevoegdheid van de onderzoeksgerechten en van het hof
van assisen aan het toezicht van het Hof onderwerpt, evenals het onderzoek van de nietigheden die vermeld worden in het oude artikel 299 van het
Wetboek van Strafvordering of die voortvloeien uit het niet-naleven van de
wetten die een debat op tegenspraak instellen voor de kamer van inbeschuldigingstelling en er het taalgebruik regelen;
Overwegende' dat eiser, te dezen, niet heeft aangevoerd dat de kamer van
inbeschuldigingstelling niet bevoegd was om uitspraak te doen over de regeling van de rechtspleging of dat het hofvan assisen niet bevoegd was om
uitspraak te doen over de in het verwijzingsarrest omschreven misdaden;
Overwegende dat geen van de grieven die aangevoerd worden in het eerste, derde, vierde, vijfde en zesde middel, verband houden met de nietigheden bedoeld in artikel 299 van het Wetboek van Strafvordering, zoals het van
kracht was op het ogenblik waarop het bestreden arrest is uitgesproken, en
dat arrest evenmin verwijten artikel 233 van het Wetboek van Strafvordering of de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken
te hebben geschonden;
Dat die middelen, die aan het Hof zijn voorgelegd v66r de eindbeslissing, niet ontvankelijk zijn;
En overwegende dat de door eiser voorgestelde prejudiciele vragen niet aan
het Arbitragehof hoeven te worden gesteld, aangezien zij betrekking hebben op middelen waarvan het Hof de gegrondheid niet kan onderzoeken om
procedureredenen die verband houden met bepalingen die zelf niet het voorwerp uitmaken van prejudiciele vragen;
Over het tweede middel :
Overwegende dat, enerzijds, uit de processtukken niet blijkt dat het adres
in het bij eisers memorie gevoegde stuk, het adres was van zijn woonplaats ofvan zijn verblijfplaats in het buitenland toen hij, zoals het arrest
vaststelt, samen met zijn raadsman, bij de ter post aangetekende brieven is
gedagvaard voor de kamer van inbeschuldigingstelling;
Overwegende dat, anderzijds, artikel 40, eerste lid, van het Gerechtelijk
Wetboek, waarvan eiser de schending aanvoert, van toepassing is op degenen die in Belgie geen gekende woonplaats, verblijfplaats of gekozen woonplaats hebben; dat die bepaling dus niet op eiser van toepassing was, aangezien hij, overeenkomstig artikel12 van de wet van 20 april1874 betreffende
de voorlopige hechtenis, op 30 april 1986 een woonplaats gekozen had in het
gerechtelijk arrondissement Brussel;
Overwegende, voor het overige, dat eiser niet betoogt dat hij, na zijn keuze
van woonplaats van 30 april 1986, een bericht van adreswijziging naar het
openbaar ministerie heeft verstuurd;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
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En overwegende dat het arrest geen enkele wetsschending bevat noch is
aangetast door een van de nietigheden die, in de huidige stand van het geding, aan het toezicht van het Hof worden onderworpen;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing van het arrest met betrekking tot de gevangenneming :
Overwegende dat, krachtens artikel 373 van het Wetboek van Strafvordering, de termijn om cassatieberoep in te stellen tegen het arrest op grond
waarvan de kamer van inbeschuldigingstelling een beschikking tot gevangenneming uitvaardigt, vijftien vrije dagen bedraagt; dat, indien de beslissing, zoals te dezen, bij verstek is gewezen, de termijn van cassatieberoep pas
begint te lopen vanaf de betekening;
Overwegende dat de in het arrest vervatte beschikking tot gevangenneming aan eiser is betekend op 12 oktober 2000;
Dat de op 16 augustus 2001 ingestelde voorziening laattijdig en derhalve niet ontvankelijk is;
II. Op de voorziening die is ingesteld bij verklaring van 16 augustus 2001
aan de gri:ffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel;
Overwegende dat, krachtens artikel 417 van het Wetboek van Strafvordering, de verklaring van cassatieberoep moet worden gedaan op de gri:ffie
van het gerecht dat de bestreden beslissing heeft gewezen;
Overwegende dat die vormvereiste substantieel is;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt eiser in de kosten van zijn voorzieningen.
19 september 2001 - 2e kamer- Voorzitter en uerslaggeuer : de h. Lahousse,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal Aduocaten : mrs. P. Chome en 0. Bastyns, Brussel.

Nr. 476
2e KAMER- 19 september 2001

1° VOORLOPIGE HECHTENIS- HANDHAVING-

ONDERZOEKSGERECHT- BESLIS-

SING- GRONDSLAG- VOLLEDIG DOSSIER- BEGRIP.

2° ONDERZOEKSGERECHTEN- VOORLOPIGE HECHTENIS- HANDHAVING- BESLISSING- GRONDSLAG- VOLLEDIG DOSSIER - BEGRIP.

3° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 5 - ARTIKEL 5.4- VOORLOPIGE HECHTENIS- HANDHAVING- CASSATIEMIDDEL- ONVOLLEDIG DOSSIER- GEEN VOEGING VAN DE STUKKEN.

4° RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN- VOORLOPIGE HECHTENIS- HANDHAVING- CASSATIEMIDDEL- ONVOLLEDIG DOSSIER- GEEN VOEGING VAN DE STUKKEN ..
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5° VOORLOPIGE HECHTENIS- HANDHAVING- CASSATIEMIDDEL- ONVOLLEDIG DOSSIER- GEEN VOEGING VAN DE STUKKEN- ARTIKEL 5.4 E.V.R.M.- RECHT VAN VERDEDIGING.

1 o en 2° Het volledige dossier waarover het onderzoeksgerecht, in de regel, moet beschikken om te kunnen beslissen over de handhaving van de voorlopige hechtenis,
bestaat uit het geheel van de onderzoeksstukken (1). (Artt. 21, 22, 26, § 3, 27 en 30,
Wet Voorlopige Hechtenis.)

3°, 4o en 5° De verdachte wiens voorlopige hechtenis is gehandhaafd door de kamer van
inbeschuldigingstelling, kan geen schending van art. 5.4 E. VR.M. of een miskenning van zijn recht van verdediging aanvoeren wegens het vermeende ontbreken van
stukken in het hem en zijn raadsman ter beschikking gestelde dossier, wanneer uit
de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet blijkt dat de verdachte voor
de kamer van inbeschuldigingstelling de volledigheid en onpartijdigheid van het mondeling verslag van de onderzoeksrechter aan de raadkamer heeft betwist, noch dat
hi} hetzij het verhoor van die magistraat met betrekking tot de stukken die zouden
ontbreken, hetzij de voeging van die stukken, hetzij de verdaging van de zaak met
het oog op de voeging en het onderzoek van die stukken heeft gevorderd (2). (Art. 5.4
E.V.R.M.; artt. 21, § 3, en 30 Wet Voorlopige Hechtenis.)
(S .. .)

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.Ol.1274.F)

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 4 september 2001 gewezen door de kamer van inbeschuldigingstelling teL.;
Overwegende dat eiser beweert dat er verschillende stukken bestaan die
volgens hem in het onderzoeksdossier aanwezig hadden moeten zijn, zodat hij meent dat de appelrechters, zonder die stukken, niet wettig uitspraak hebben kunnen doen;
Overwegende dat het middel, in zoverre het gegrond is op de schending van
artikel 21, § 3, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, een bepaling die niet van toepassing is op de desbetreffende appelprocedure, faalt naar recht;
Overwegende, voor het overige, dat het volledige dossier waarover het
onderzoeksgerecht, in de regel, moet beschikken om te kunnen beslissen over
de handhaving van de voorlopige hechtenis, uit het geheel van de onderzoeksstukken bestaat;
Overwegende dat het arrest niet vaststelt dat dergelijke stukken niet in
het aan het hof van beroep voorgelegde dossier zouden voorkomen, maar daarentegen vermeldt "dat (eiser) niet betwist dat hij toegang heeft gekregen tot
het aan het hof voorgelegde dossier, en dat hij vergeefs speculeert over de inhoud van de stukken die er geen deel van uitmaken";
Overwegende dat de appelrechters, door die feitelijke overweging, eisers
verweer hebben verworpen waarin hij aanvoert dat er nog stukken bestaan die niet in het dossier voorkomen maar er wel deel van uitmaken;
(1) Zie Cass., 30 dec. 1997, A.R. P.97.1650.F, nr. 581.
(2) Zie noot 1.

--
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Overwegende, voor het overige, dat uit de stukken waarop het Hof acht kan
slaan, niet blijkt dat eiser voor de kamer van inbeschuldigingstelling devolledigheid en onpartijdigheid van het mondeling verslag van de onderzoeksrechter aan de raadkamer heeft betwist, noch dat hij hetzij het verhoor van
die magistraat met betrekking tot de beschikking en de processen-verbaal
die zouden ontbreken, hetzij de voeging van die stukken, hetzij de verdaging van de zaak met het oog op de voeging en het onderzoek van die stukken heeft gevorderd;
Dat, bijgevolg, uit de rechtspleging niet blijkt dat eiser, die verschenen is
en conclusie heeft genomen, geen recht heeft gehad op een rechtspleging op
tegenspraak, zoals vereist bij artikel5.4 van het Verdrag tot Bescherming
van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden of dat zijn recht
van verdediging is miskend;
Dat het middel, wat dat betreft, 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.
19 september 2001- 2e kamer- Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. de Codt - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. J. Hordies, Charleroi.

Nr. 477
1e KAMER - 20 september 2001

1 o HOGER BEROEP- BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN- INCIDENTEEL BEROEP- HOGER BEROEP TEGEN EEN EINDVONNIS EN VONNIS ALVORENS RECHT TE DOEN- BEPERKING.

2° HOGER BEROEP- BURGERLIJKE

ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN)- INCIDENTEEL BEROEP ~HOGER BEROEP TEGEN EEN VONNIS ALVORENS RECHT TE
DOEN.

3° VONNISSEN EN ARRESTEN- BURGERLIJKE ZAKEN- ALLERLEI- AKKOORD VAN PARTIJEN ALVORENS UITSPRAAK TEN GRONDE - GEVOLG.

4° HOGER BEROEP- BURGERLIJKE

ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN)- BESLISSINGEN EN PARTIJEN- VONNIS DAT ONDERZOEKSMAATREGEL BEVEELTAKKOORD VAN PARTIJEN- BESLISSING VATBAAR VOOR HOGER BEROEP.

1 o De verplichting tegelijkertijd hager beroep in te stellen tegen het eindvonnis en het

vonnis alvorens recht te doen slaat op diegene die een hoofdberoep instelt maar niet
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op wie een incidenteel beroep instelt dat noodzakelijk beperkt blijft tot de beslissing die in een hoofdberoep wordt bestreden (1). (Art. 1055 Ger.W.)
2° Een partij die een incidenteel beroep instelt kan na dat incidenteel beroep nog hager beroep instellen tegen een vonnis alvorens recht te doen. (Art. 1055 Ger.W.)
3° Het akkoord van partijen om, alvorens uitspraak te horen doen ten grande, een des-

kundige te laten aanstellen gelast met een door de rechter te bepalen opdracht is geen
overeenkomst gesloten ter oplossing van het geschil dat bij de rechter regelmatig aanhangig is gemaakt. (Art. 1043, eerste lid, Ger.W.)
4° Het vonnis waarbij een onderzoeksmaatregel wordt bevolen, overeenkomstig het ak-

koord van partijen is geen beslissing waartegen geen rechtsmiddel kan worden aangevoerd (2). (Art. 1043, eerste lid, Ger.W.)
(D ... T. RAPS EN CO GEWURTSWERK)
ARREST

(A.R. C.98.045l.N)

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 30 januari 1998 gewezen door het Hof van Beroep te Gent;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 149 van de Grondwet, 19, 1043 en 1055 van het Gerechtelijk Wetboek en, voor zoveel als nodig, van artikel1648 van het Burgerlijk Wethoek,
doordat het Hof van Beroep te Gent in het bestreden arrest het door verweerster
bij verzoekschrift van 30 juli 1993 ingestelde hoger beroep tegen het tussenvonnis van
4 maart 1985 ontvankelijk verklaart, vervolgens het vonnis van 4 maart 1985 en bijgevolg ook het vonnis van 11 juni 1990 vernietigt, en opnieuw recht doende, de tegenvordering van eiser onontvankelijk verklaart, om redenen dat :
"Het principaal beroep tegen het vonnis van 4 maart 1985.
Bij verzoekschrift van 30 juli 1993 stelde (verweerster) hoger beroep in tegen het
vonnis van 4 maart 1985 van de tweede kamer van de Rechtbank van Koophandel te
Gent, waarbij de hoofdeis van (verweerster) en de tegeneis van (eiser) ontvankelijk werden verklaard en professor V.H. werd aangesteld als deskundige.
Na uitvoering van zijn opdracht legt deze deskundige zijn verslag neer op 21 januari 1986. Op 11 juni 1990 volgt een eindvonnis, waartegen (eiser) reeds op 17 augustus 1990 beroep instelde en waartegen (verweerster) incidenteel beroep instelde
op 21 mei 1993.
De ontvankelijkheid van het hoger beroep tegen het vonnis van 4 maart 1985 is ten
onrechte betwist. Door de eerste rechter werd gesteld : "I'er zitting van 18 februari 1985
verklaarden partijen zich akkoord nopens de aanstelling van een deskundige met opdracht, zoals hierna bepaald in het dispositief'. Om nog beroep te kunnen instellen tegen dat vonnis, dat geen vonnis is in de zin van artikel 1043 Ger.W. omdat door dat
vonnis geen oplossing is gegeven aan het geschil tussen partijen, dient (verweerster)
een belang te hebben. Dat belang bestaat want zij heeft het na dat vonnis nuttig geoordeeld een vervaltermijn in te roepen en dat nieuw argument vereist dat de uitspraak van de eerste rechter, waarbij de tegenvordering werd ontvankelijk verklaard, wordt teniet gedaan.
(1) Zie Cass., 6 dec. 1974,A.C. 1975, 408; VAN REEPINGHEN, Verslag over de gerechtelijke hervorming, uitgave Belgisch Staatsblad, 1964, p. 416.

(2) Zie Cass., 19 okt. 1989, A.R. 8465, nr. 103.
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Het principaal beroep tegen het vonnis van 4 maart 1985 gaat niet uit van de partij die reeds beroep instelde tegen het eindvonnis van 11 juni 1990. Artikel1055 Ger.W.
is terzake niet toepasselijk.
Zoals reeds gezegd stelde (verweerster) incidenteel beroep in tegen het vonnis van
11 juni 1990. Dat incidenteel beroep is voor deze partij niet zonder belang : het laat
in gegeven omstandigheden toe om desgevallend het vonnis van 11 juni 1990 teniet
te doen waar het in herhaling van de uitspraak van 4 maart 1985 zegt dat de tegenvordering ontvankelijk is (bestreden arrest, bladzijden 2 en 3 onder nummer 2)" (. .. ),
terwijl, eerste onderdeel, het tegenstrijdig is enerzijds vast te stellen dat verweerster bij conclusie van 21 mei 1993 incidenteel beroep heeft ingesteld tegen het eindvonnis van 11 juni 1990 en vervolgens te oordelen dat het principaal hager beroep dat
verweerster bij verzoekschrift van 30 juli 1993 instelde tegen het tussenvonnis van
4 maart 1985 niet uitgaat van de partij die reeds beroep instelde tegen het eindvonnis van 11 juni 1990;
deze tegenstrijdigheid hierin bestaat dat de appelrechters enerzijds vaststellen en
oordelen dat verweerster reeds bij conclusie op 21 mei 1993 incidenteel beroep instelde tegen het eindvonnis van 11 juni 1990 en anderzijds oordelen dat verweerster
bij het instellen van haar principaal beroep tegen het tussenvonnis van 4 maart 1985
bij verzoekschrift van 30 juli 1993 nog geen beroep had ingesteld tegen het eindvonnis van 11 juni 1990,
deze tegenstrijdigheid in de motivering gelijk staat met een afwezigheid van de motivering en het arrest derhalve niet voldoet aan het vormvereiste van artikel149 van
de Grondwet;
tweede onderdeel, overeenkomstig artikel 1055 van het Gerechtelijk Wetboek tegen ieder vonnis alvorens recht te doen, zelfs al is het zonder voorbehoud ten uitvoer gelegd, hager beroep kan worden ingesteld tegelijkertijd als tegen het eindvonnis;
de appelrechters nu zij voorafvaststellen dat verweerster reeds op 21 mei 1993 bij
conclusie incidenteel beroep had ingesteld tegen het eindvonnis van 11 juni 1990, vervolgens niet zonder schending van artikel1055 Ger.W. vermochten het hager beroep van verweerster tegen het tussenvonnis alvorens recht te doen van 4 maart 1985
ingesteld bij verzoekschrift van 30 juli 1993, dit wil zeggen nadat verweerster reeds
hager beroep had ingesteld tegen het eindvonnis, ontvankelijk te verklaren (scherrding van artikel1055 Ger.W.);
derde onderdeel, overeenkomstig artikel 1648 van het Burgerlijk Wetboek, de rechtsvordering op grand van koopvernietigende gebreken door de koper binnen een korte
tijd moet ingesteld worden; de korte termijn van artikel 1648 van het Burgerlijk Wethoek een wettelijke vervaltermijn is die de ontvankelijkheid van de vordering betreft;
de door verweerster oorspronkelijk op 20 maart 1984 ingestelde vordering strekte
tot de betaling van drie facturen voor levering van de producten Biostart plus en Rotblock M; eiser bij tegenvordering de ontbinding van de verkoopovereenkomst en de vergoeding van de door hem geleden schade vroeg om reden dat deze producten door verborgen gebreken aangetast waren;
bij vonnis van 4 maart 1985 de Rechtbank van Koophandel te Gent, de hoofd- en
tegeneis ontvankelijk heeft verklaard en een deskundige aangesteld heeft na te hebben vastgesteld "Ter zitting van 18 februari 1985 verklaarden partijen zich akkoord
nopens de aanstelling van een deskundige met opdracht, zoals hierna bepaald in het
dispositief'; de opdracht van de deskundige in deze termen in het dispositiefwas geschreven:
" - het materiaal dat door (verweerster) aan (eiser) werd geleverd te onderzoeken en te beschrijven;
- te zeggen of dit materiaal al dan niet geschikt was om te worden aangewend tot
realisatie van de productie die (eiser) beoogde daarmede op te zetten;
- te zeggen of de producten die vervaardigd werden mede aan de hand van het materiaal door (verweerster) aan (eiser) geleverd, geschikt was om in de handel te worden gebracht en te worden bestemd voor de consumptie voor de mens(. .. )";
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de deskundige zodoende ermee werd belast te zeggen of de door verweerster geleverde producten door een verborgen gebrek aangetast waren;
overeenkomstig artikel1043 van het Gerechtelijk Wetboek, de partijen de rechter
kunnen verzoeken akte te nemen van de overeenkomst die zij gesloten hebben ter oplossing van het geschil dat bij hem regelmatig aanhangig is gemaakt; tegen dit vonnis voor de gedingvoerende partijen geen voorziening open staat; dat een akkoordvonnis in de zin van deze wettelijke bepaling (zich niet) noodzakelijk over het gehele
geschil moet uitstrekken;
het vonnis van 4 maart 1985 een akkoordvonnis is, nu een oplossing werd gegeven aan het geschil met betrekking tot de aanstelling van een deskundige; de opdracht van de deskundige, zoals omschreven in het dispositief van het vonnis van 4
maart 1985 ertoe strekte om na te gaan of de grieven wegens verborgen gebreken gegrond zijn en dus op de gegrondheid van de tegenvordering betrekking had zodat het
akkoord over de aanstelling van een deskundige het voorafgaande akkoord van partijen over de ontvankelijkheid van de tegenvordering impliceert,
de appelrechters derhalve door te beslissen dat het hoofdberoep van verweerster tegen het vonnis van 4 maart 1985 waarbij uitspraak werd gedaan over de ontvankelijkheid van de tegenvordering, ontvankelijk was, artikel1043 van het Gerechtelijk
Wetboek schenden alsook, voor zoveel als nodig, artikel 1648 van het Burgerlijk Wetboek;
vierde onderdeel, eiser in conclusie deed gelden :
"wanneer (verweerster) vervolgens akkoord ging met de aanstelling van een deskundige, heeft zij er zich noodzakelijkerwijze toe verbonden zich niet meer te beroepen op de laattijdigheid van de beweerde gebreken in de leveringen van (verweerster).
Het gaat uiteraard niet op en het zou volkomen tegenstrijdig zijn om in eerste instantie akkoord te gaan met de aanstelling van een deskundige met de opdracht om
na te gaan of de klachten wegens verborgen gebreken gegrond zijn om vervolgens na
afloop van het deskundigenonderzoek te stellen dat de klachten laattijdig zijn waardoor de resultaten van het deskundigenonderzoek bijgevolg waardeloos zouden worden( ... ); door akkoord te gaan met de aanstelling van een deskundige, is (verweerster) dan ook vervallen van het recht om de exceptie van laattijdigheid te doen
gelden" (aanvullende conclusie van 29 maart 1994, blz. 2),
de appelrechters noch met bovenstaande redengeving, noch met enige andere redengeving antwoorden op dit middel dat door eiser regelmatig bij conclusie werd aangevoerd,
het arrest derhalve niet regelmatig is gemotiveerd (schending van artikel149 van
de Grondwet) :

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat overeenkomstig artikel 1055 van het Gerechtelijk Wethoek tegen ieder vonnis alvorens recht te doen of tegen ieder vonnis inzake bevoegdheid zelfs al is het zonder voorbehoud ten uitvoer gelegd, hoger beroep kan worden ingesteld tegelijkertijd als tegen het eindvonnis;
Dat de verplichting tegelijkertijd hoger beroep in te stellen tegen het eindvonnis en het vonnis alvorens recht te doen slaat op diegene die een hoofdberoep instelt maar niet op wie een incidenteel beroep instelt dat noodzakelijk beperkt blijft tot de beslissing die in het hoofdberoep wordt bestreden;
Dat het genoemde artikel niet belet dat een partij die een incidenteel beroep instelt, na dat incidenteel beroep nog hoger beroep instelt tegen een vonnis alvorens recht te doen;
Overwegende dat het arrest het hoger beroep ingesteld door verweerster
tegen het vonnis alvorens recht te doen van 4 maart 1985 ontvankelijk verklaart op grond dat dit hoger beroep niet uitgaat van eiser die reeds voordien een hoofdberoep instelde tegen het eindvonnis van 11 juni 1990;
Dat het zodoende artikel1055 van het Gerechtelijk Wetboek niet schendt;
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Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat, overeenkomstig artikel1043, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, de partijen de rechter kunnen verzoeken akte te nemen van de overeenkomst die zij gesloten hebben ter oplossing van het geschil dat bij hem regelmatig aanhangig is gemaakt;
Dat, krachtens artikel 1043, tweede lid, van hetzelfde wetboek, tegen het
vonnis dat de rechter aldus verleent, in beginsel, geen voorziening openstaat;
Overwegende dat in het beroepen vonnis van 4 maart 1985 wordt vastgesteld dat "ter zitting van 18 februari 1985 de partijen zich akkoord (verklaarden) nopens de aanstelling van een deskundige met opdracht, zoals
hierna bepaald in het dispositief';
Dat het beroepen vonnis vervolgens, enerzijds, de hoofd- en de tegeneis ontvankelijk verklaart, anderzijds, "vooraleer ten gronde te beslissen" een deskundigenonderzoek beveelt;
Overwegende dat het akkoord van de partijen om, alvorens uitspraak te
horen doen ten gronde, een deskundige te laten aanstellen gelast met een door
de rechter te bepalen opdracht, geen overeenkomst is gesloten ter oplossing van het geschil dat bij de rechter regelmatig aanhangig is gemaakt;
Dat het vonnis waarbij de onderzoeksmaatregel wordt bevolen, overeenkomstig het akkoord van partijen, derhalve geen beslissing is in de zin van
artikel 1043, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek waartegen geen rechtsmiddel kan aangewend worden;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat de appelrechters oordelen dat verweerster belang heeft
om hoger beroep in te stellen tegen het vonnis van 4 maart 1985 op grond
van de overweging dat "dat belang bestaat want (verweerster) heeft het na
dat vonnis nuttig geoordeeld een vervaltermijn in te roepen en dat nieuw argument vereist dat de uitspraak van de eerste rechter, waarbij de tegenvordering werd ontvankelijk verklaard, wordt teniet gedaan";
Overwegende dat de appelrechters met de vermelde motivering het verweer van eiser dat verweerster door akkoord te gaan met de aanstelling van
een deskundige afstand heeft gedaan van de exceptie van laattijdigheid geput uit artikel 1648 van het Burgerlijk Wetboek, beantwoorden en verwerpen;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
20 september 2001 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter - "\krslaggever : de h. Londers - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Verbist.
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Nr. 478
1e KAMER- 20 september 2001

1° DESKUNDIGENONDERZOEK- NIETIG VERSLAG- NIEUW ONDERZOEK DOOR DEZELFDE DESKUNDIGE - EENZELFDE OPDRACHT -RECHT VAN VERDEDIGING.

2° RECHT VAN VERDEDIGING- BURGERLIJKE ZAKEN- DESKUNDIGENONDERZOEKNIETIG VERSLAG - NIEUW ONDERZOEK DOOR DEZELFDE DESKUNDIGE - EENZELFDE OPDRACHT.

so

VONNISSEN EN ARRESTEN- BURGERLIJKE ZAKEN -ALGEMEEN- RECHTSMACHT
- BEHOUD- DESKUNDIGENONDERZOEK- NIETIG VERSLAG- NIEUW ONDERZOEK DOOR DEZELFDE DESKUNDIGE - EENZELFDE OPDRACHT.

1o en 2° Uit het enkele feit dat een deskundige die een deskundig verslag neerlegt dat
wegens gebrek aan tegenspraak nietig is verklaard, opnieuw als deskundige wordt
aangesteld met dezelfde opdracht als die welke aanleiding gaf tot het nietige verslag, volgt niet dat het recht van verdediging van de partijen is miskend (1). (Algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging.)

so

De rechter die een deskundigenonderzoek beveelt, put daardoor zijn rechtsmacht niet
uit om over de zaak te oordelen en om dezelfde deskundige in een nieuw onderzoek
met eenzelfde opdracht te gelasten. (Art. 19, eerste lid, Ger.W.)
(VOLKSWONINGEN VAN DUFFEL C.V. T. H ... E.A.)
ARREST

(A.R. C.98.0529.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 3 maart 1998 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen;
Over het tweede middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 6, lid 1, van het Europees Verdrag tot Bescherming van
de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, gesloten te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van 1S mei 1955, 19, eerste lid, en 1042 van het
Gerechtelijk Wetboek, en van het algemeen rechtsbeginsel van de eerbied voor de rechten van de verdediging,
doordat het bestreden vonnis beslist dat niet alle voorgeschreven werken om te verhelpen aan het probleem van vocht, condensatie en schimmelvorming in de waning
werden uitgevoerd, voor recht zegt dat het deskundigenverslag neergelegd ter griffie op 9 december 1996 regelmatig is en door geen enkele nietigheid aangetast is en
B.C. aanstelt als deskundige metals opdracht: op basis van de bevindingen in zijn
verslagen van 24 januari 1995 en 9 december 1996, na partijen regelmatig te hebben opgeroepen, hun opmerkingen te hebben gehoord en beantwoord en bij gebreke
partijen te kunnen verzoenen, de kostprijs van de eventueel niet-uitgevoerde werken te ramen, tevens de restschade te begroten en van dit alles een beedigd deskundig verslag ter griffie neer te leggen, op de volgende gronden : In aanvulling van zijn
beedigd verslag van 27 febuari 1997 en ter griffie neergelegd op 4 maart 1997 stelt de
deskundige dat :
- de decoratiewerken na verwijdering van de schimmelvorming belopen op 185.000
BEF meer 6 pet. BTW
(1) Zie Cass., 6 juni 1995, A.R. P.95.0543.N, nr. 278.
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- de schade aan meubilair en inboedel dient bepaald op 38.500 BEF meer 21 pet.
BTW
- de minder gebruik schade wandkast beloopt op 15.000 BEF
- een forfaitaire vergoeding van 25.000 BEF dient weerhouden te worden voor
mindergenot en mindergebruik tot aan de uitvoering der werken; daarin is tevens de
kost begrepen voor opkuis en verhuiswerken. Vooreerst laat eiseres in limine litis van
haar besluiten van 22 augustus 1997 gelden dat zowel het deskundig verslag van 9
december 1996 als het aanvullend verslag van 27 februari 1997 nietig zijn of minstens niet tegensprekelijk wegens miskimning van de rechten van de verdediging (... ).
Eiseres heeft (... ) zeker geen enkele schade geleden en het verslag van 9 december 1996
is wettig opgesteld en haar tegenwerpelijk daar alle partijen regelmatig waren opgeroepen. Evenwel is het anders voor het aanvullend deel van zijn verslag dat de deskundige na neerlegging van zijn verslag nog op 27 februari 1997 opstelde en onder ede
bevestigd nog neerlegde ter griffie op 4 maart 1997. Een deskundige die zijn verslag heeft neergelegd heeft zijn opdracht aldus beeindigd. Een tweede verslag van die
deskundige nadien neergelegd zoals in casu, dient als niet-bestaande beschouwd te worden. Het gemengd vonnis van 21 mei 1996 had aan de deskundige ook opdracht gegeven "de niet uitgevoerde werken te beschrijven, hun kostprijs te ramen alsmede de
uiteindelijke schade en de restschade". Dit veronderstelt een cijfermatige begroting
van schadeposten, waartoe de deskundige niet was overgegaan in zijn verslag van 9
december 1996. Bij brief van 24 december 1996 heeft de raadsman van verweerders
de deskundige daarop attent gemaakt doch spijts verzet van de raadsman van eiseres heeft de deskundige zonder meer een tweede beedigd verslag neergelegd als aanvulling omvattende de pagina's 33-34 en waarin cijfermatig de schadeposten worden geraamd zonder dat desbetreffend enig voorverslag werd opgesteld zodat partijen
ook niet de gelegenheid hadden te repliceren zoals voorzien in artikel978 Ger.W. Aldus zijn manifest de rechten van de verdediging geschonden daar eiseres aldus niet
de gelegenheid werd geboden zich daadwerkelijk te verdedigen terzake de voorgestelde cijfers der schadevergoeding. Die onregelmatigheid kan evenwel worden rechtgezet door de aanvullende expertisemaatregel die huidig vonnis beveelt zoals hierna
bepaald (artikel 987 Ger.W.),
terwijl, eerste onderdeel, de appelrechters in hun eerste vonnis van 21 mei 1996 aan
de gerechtsdeskundige ook de opdracht gegeven hadden de niet-uitgevoerde werken
te beschrijven, hun kostprijs te ramen alsmede de uiteindelijke schade en de restschade; dat de gerechtsdeskundige, na neerlegging van het deskundigenverslag van
9 december 1996, een tweede beedigd verslag neergelegd heeft waarin die Schadeposten cijfermatig werden geraamd zonder dat desbetreffend enig voorverslag werd
opgesteld zodat partijen ook niet de gelegenheid hadden te repliceren; dat de appelrechters vaststellen dat de rechten van de verdediging van eiseres aldus manifest geschonden werden; dat de appelrechters echter ten onrechte beslisten dat die onregelmatigheid kan worden rechtgezet door dezelfde gerechtsdeskundige opnieuw aan
te stellen met opdracht "de kostprijs van de eventueel niet-uitgevoerde werken te ramen, tevens de restschade te begroten en van dit alles een beedigd verslag ter griffie neer te leggen"; dat wanneer een in de zaak reeds aangestelde deskundige een verslag neerlegt waardoor de rechten van de verdediging van eiseres manifest geschonden
werden, dan worden die rechten immers opnieuw geschonden wanneer dezelfde deskundige in dezelfde zaak gelast wordt dezelfde opdracht uit te voeren als deze waardoor hij de rechten van de verdediging van eiseres reeds geschonden had (scherrding van artikel 6, lid 1, E.V.R.M. en van het algemeen rechtsbeginsel van de eerbied
voor de rechten van de verdediging);
tweede onderdeel, de appelrechters in hun eerste vonnis van 21 mei 1996 de deskundige B.C. aangesteld hadden met de opdracht om de eventueel (niet-) uitgevoerde werken te beschrijven, hun kostprijs te ramen en de uiteindelijke schade te begroten; dat de appelrechters aldus hun rechtsmacht om die deskundige met die opdracht
in de zaak tussen partijen aan te stellen, hadden uitgeput; dat de appelrechters hun
rechtsmacht dan ook overschreden door in hun vonnis van 3 maart 1998 B.C. opnieuw als deskundige aan te stellen in dezelfde zaak, tussen dezelfde partijen en met
dezelfde opdracht, namelijk om de kostprijs van de eventueel niet uitgevoerde werken te ramen en tevens de restschade te begroten (schending van artikel 19, eerste
lid, en 1042 Ger.W.), ·
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zodat het bestreden vonnis de in het middel aangewezen bepalingen geschonden
heeft:

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat uit het enkele feit dat een deskundige die een
deskundigenverslag neerlegt dat wegens gebrek aan tegenspraak nietig is
verklaard, opnieuw als deskundige wordt aangesteld met dezelfde opdracht als die welke aanleiding gaf tot het nietige verslag, niet volgt dat het
recht van verdediging van de partijen is miskend;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de rechter die een deskundigenonderzoek beveelt, daardoor zijn rechtsmacht niet uitput om over de zaak te oordelen en om een
nieuw deskundigenonderzoek met dezelfde opdracht te bevelen;
·
Dat het onderdeel faalt naar recht;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
20 september 2001 - 1e kamer- Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter - verslaggever : de h. Wauters - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Houtekier.

Nr. 479
1e KAMER - 20 september 2001

1o RECHTBANKEN- BURGERLIJKE ZAKEN- ALLERLEI- OVEREENKOMST- CONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID - WANPRESTATIE - SCHADEVERGOEDING- RAMING EX AEQUO ET BONO- WETTIGHEID- VOORWAARDEN.

2° OVEREENKOMST- RECHTEN VAN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN- TUSSEN PARTIJEN- CONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID- WANPRESTATIE- SCHADEVERGOEDING- RAMING EX AEQUO ET BONO- WETTIGHEID- VOORWAARDEN.

1o en 2° In geval van contractuele wanprestatie mag de rechter het bedrag van de schade
ex aequo et bono vaststellen wanneer geen van de partijen elementen voor een juiste
vaststelling ervan verschaft of kan verschaffen, maar hij mag zulks niet doen wanneer de partij die beweert benadeeld te zijn, weigert de gegevens bij te brengen waarover zij beschikt en waardoor het bedrag van de schade juist kan worden vastgesteld (1). (Art. 1149 B.W.)
(1) Zie Cass., 9 okt. 1997, A.R. C.95.0158.N - C.95.0287.N, nr. 395.
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(8 ... E.A. T. W. .. E.A.)

ARREST

(A.R. C.99.0057.N)

RET HOF; - Gelet op de bestreden vonnissen, op 7 juni 1995 en 23 juni
1998 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 6.1, van het Europese Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, gesloten te Rome op 4 november 1950, goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955, 16 en 149 van de Grondwet, 1149
en 1315 van het Burgerlijk Wetboek, 870 van het Gerechtelijk Wetboek, 45,1 en 2, van
de wet van 4 november 1969 tot wijziging van de pachtwetgeving en van de wetgeving betreffende het recht van voorkoop ten gunste van huurders van landeigendommen, gewijzigd bij de wet van 7 november 1988, en van de algemene rechtsbeginselen "actori incumbit probatio" en van de eerbied voor de rechten van de verdediging,
doordat het bestreden vonnis van 23 juni 1998 de eisers veroordeelt tot betaling aan
verweerders sub no 1 van een bedragvan van 189.170 BEF en aan verweerder sub no
2 van een bedrag van 136.806 BEF op volgende gronden : dat, wat het bedrag van de
verliezen door de verweerders sub no 1 en 2 geleden, de rechtbank geen precieze gegevens worden voorgelegd, laat staan bewezen wordt welke precieze verliezen deze verweerders door deze onbruikbaarheid geleden hebben; dat deze verweerders minstens hun exploitatieresultaten van v66r de onbruikbaarheid zouden kunnen voorgelegd
hebben, in plaats van louter te poneren- zoals verweerder A. - dat al naargelang
een type van uitbating, een are 70 kg. graan oplevert aan een eenheidsprijs van 8
BEF/kg of 4 a 5 aren 7 "koten" witloof of 420 kg. aan een gemiddelde prijs van 30 BEF/
kg; dat de rechtbank geen enkel houvast heeft om op ernstige wijze de schade te bepalen en wellicht verplicht is de schade ex aequo et bono te ramen; dat de verweerders sub no 1 een vergoeding vorderen van 250.000 BEF terwijl verweerder sub no 2
een jaarlijkse vergoeding vordert van 50.000 BEF en dit gedurende een periode van
5 jaar; dat, gelet op de omstandigheden, het in feite van weinig belang is te weten welke
vruchten er precies op die gronden worden geteeld; dat de verweerders sub no 1 een
oppervlakte van 47a 65ca niet hebben kunnen bewerken terwijl verweerder sub no 2
een oppervlakte van 34a 46ca niet kon laten rendabiliseren; dat inzake onteigeningen de vergoedingen aan pachters als volgt worden berekend : vetten en navetten :
20.000 BEF/ha; winstderving: 39.400 BEF/ha; gedurende 3 jaar: 118.200 BEF/ha,
138.200 BEF/ha - vergoeding chapeau : 100.000 BEF; dat op grond van een vergoeding van 238.200 BEF per ha en dit voor een periode van 3 jaar impliceert dat er voor
5 jaar een vergoeding van 397.000 BEF wordt toegekend (per ha); dater voor de verweerders sub no 1 dan ook een vergoeding van 189.170 BEF wordt toegekend terwijl verweerder sub no 2 recht heeft op een vergoeding van 136.806 BEF; dat de toegestane vergoeding zich uitstrekt over een periode van 28 december 1990 tot aan de
uitspraak van onderhavig vonnis, doch dat de derving beperkt blijft tot 5 jaar na 28
december 1990,
terwijl, eerste onderdeel, de rechtbank, die geen enkel houvast had om op ernstige
wijze de schade te bepalen die de verweerders sub no 1 en 2 als pachters wegens onbruikbaarheid van hun gronden geleden hadden, door het feit dat deze verweerders
zelfs nagelaten hadden hun exploitatieresultaten voor te leggen, in die omstandigheden ten onrechte de door de verweerders geleden schadevergoeding ex aequo et bono
vastgesteld heeft; dat immers daardoor de last van het bewijs van de hoegrootheid hunner schade, die op deze verweerders rust, miskend werd (schending van de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek, 870 van het Gerechtelijk Wetboek en van het
algemeen rechtsbeginsel "actori incumbit probatio"); dat daardoor eveneens de rechten van de verdediging van de eisers geschonden werden, die niet in de mogelijkheid waren de bewijsstukken desaangaande, die de verweerders sub no 1 en 2 nochtans dienden voor te leggen, te onderzoeken en zich daarop te verdedigen (schending
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van artikel 6.1, van het Verdrag van 4 november 1950 en van het algemeen rechtsbeginsel van de eerbied voor de rechten van de verdediging); dat evenmin het bedrag der door de verweerders sub no 1 en 2 geleden schade ex aequo et bono door de
rechter mag vastgesteld worden wanneer partijen nagelaten hebben de stukken (neer
te leggen), die zouden toelaten de schade volgens de regels van de wet te bepalen, zijnde
enerzijds het verlies dat zij hebben geleden en de winst die zij hebben moeten derven (schending van artikel1149 van het Burgerlijk Wetboek), en anderzijds voor wat
de vetten en navetten betreft, hun werkelijke waarde zonder dat deze de door de pachter gemaakte kosten mogen overtreffen (schending van de artikelen 45, 1 en 2, van
de wet van 4 november 1969);
tweede onderdeel, het bestreden vonnis, dat de aan de verweerders sub no 1 en 2 toegekende vergoedingen berekent als in zake onteigening, gesteund is op duistere en dubbelzinnige motieven, daar het niet uit te maken is of bedoeld wordt de onteigening ten
algemene nutte of de onteigening na uitwinning, zodat het vonnis onregelmatig gemotiveerd is (schending van artikel 149, van de Grondwet);
derde onderdeel, indien zou aangenomen worden dat het bestreden vonnis de aan
de verweerders sub no 1 en 2 toegekende vergoedingen we gens gebruiksderving ex aequo et bono bepaald heeft volgens de regels van de onteigening ten algemene nutte,
deze alsdan op onwettelijke wijze werden vastgesteld; dat immers het bepalen der vergoedingen inzake onteigening ten algemenen nutte gebeurt rekening houdend o.m. met
vergelijkingspunten t.o.v. andere pachters, met de duur van de pacht, de ouderdom der
pachters en hun toekomstmogelijkheden, en deze criteria indruisen tegen het vaststellen, ook en ex aequo et bono, van de contractueel door de verweerders sub no 1 en
2 geleden schade die bestaat uit het geleden verlies en de gederfde schade (lees : winst)
(schending van artikel 1149 van het Burgerlijk Wetboek) en welke criteria en de vergoeding der vetten en navetten beperken tot hun waarde en tot de gemaakte kosten (schending van de artikelen 16 van de Grondwet en 45, 1 en 2, van de wet van 4
november 1969); dat de motieven van het bestreden vonnis daarbij duister en dubbelzinnig zijn, daar niet is uit te maken waarop de vergoedingvoor "chapeau", die eveneens vermeld wordt, slaat (schending van artikel 149 van de Grondwet) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 1149 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de
aan de schuldeiser verschuldigde vergoeding bestaat, in het algemeen, in het
verlies dat hij heeft geleden en in de winst die hij heeft moeten derven;
Dat de rechter het bedrag van de schade ex aequo et bono mag vaststellen wanneer geen van de partijen elementen voor een juiste vasts telling ervan verschaft of kan verschaffen, maar dat hij zulks niet mag doen wanneer de partij die beweert benadeeld te zijn, weigert de gegevens bij te brengen
waarover zij beschikt en waardoor het bedrag van de schade juist kan worden vastgesteld;
Overwegende dat het bestreden vonnis van 23 juni 1998, wat betreft de
schade van de verweerders sub 1 en 2 :

1. vaststelt dat aan de rechtbank geen precieze gegevens werden overgelegd;
2. oordeelt dat niet wordt bewezen welke precieze schade die verweerders door de onbruikbaarheid van de bedoelde goederen hebben geleden;
3. oordeelt dat die verweerders minstens hun exploitatieresultaten voor onbruikbaarheid zouden kunnen voorgelegd hebben;
Dat het bestreden vonnis van 23 juni 1998 op die grand beslist dat de rechtbank geen enkel houvast heeft om op ernstige wijze de schade te bepalen en
wellicht verplicht is de schade ex aequo et bono te ramen en dienvolgens die
schade ex aequo et bono bepaalt aan de hand van de vergoedingen voor onteigeningen;
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Dat het bestreden vonnis van 23 juni 1998 aldus artikell149 van het Burgerlijk Wetboek schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Overwegende dat de overige grieven niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis van 23 juni 1998, in zoverre dit de eisers veroordeelt tot betaling aan de verweerders sub 1 en 2 van
een schadevergoeding van respectievelijk 189.170 BEF en 136.806 BEF met
rente en uitspraak doet over de kosten; verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde vonnis van 23 juni 1998; veroordeelt de eisers in
twee derden van de kosten; houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent an de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak
naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven, zitting houdende in hager beroep.
20 september 2001- 1e kamer- Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter- Thrslaggever : de h. Wauters - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Houtekier en Nelissen Grade.

Nr. 480
1e KAMER- 20 september 2001

1 o HUUR VAN GOEDEREN -

HANDELSHUUR -

BEGRIP. AARD VAN WETGEVING -

UITZETTINGSVERGOEDING- DOEL.

2° HUUR VAN GOEDEREN- HANDELSHUUR- EINDE (OPZEGGING. HUURHERNIEUWING.
ENZ)- HUURHERNIEUWING- WEIGERING- HUURDER NIET EIGENAAR VAN HANDELSZAAKUITWINNINGSVERGOEDING- BEDING IN HANDELSHUUROVEREENKOMST- GELDIGHEID VOORWAARDEN.

3° HUUR VAN GOEDEREN- HANDELSHUUR- EINDE (OPZEGGING. HUURHERNIEUWING.
ENZ)- HUURHERNIEUWING- WEIGERING- UITWINNINGSVERGOEDING- BEDING IN HANDELSHUUROVEREENKOMST- HUURDER NIET EIGENAAR VAN HANDELSZAAK- VERPLICHTING VAN
VERHUURDER- VOORWAARDEN.

1 o De Handelshuurwet heeft tot doel de handelszaak te beschermen; de uitzettings-

vergoeding, zoals zij door die wet is geregeld, beoogt de huurder te vergoeden voor
het verlies van de handelszaak als gevolg van de uitzetting; in de gevallen waarin
de wet ook de niet-eigenaars van de handelszaak toelaat een rechtsvordering tot het
verkrijgen van een uitzettingsvergoeding in te stellen, is het nog om de rechten van
de eigenaar van de handelszaak te behouden en hem in de mogelijkheid te stellen voor
het verlies van zijn handelszaak vergoed te worden (1). (Handelshuurwet.)
(1) Cass., 12 nov. 1982, A.R. 3474 (A.C. 1982-83, nr. 160).
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2° De bedingen in het huurcontract die de rechten van de uitgewonnen huurder tot een
door de wet geregelde uitzettingsvergoeding uitbreiden, zijn niet nietig behalve in zoverre zij de rechten van de onderverhuurder op een uitwinningsvergoeding beperken (2). (Art. 25, eerste lid, 2°, en derde lid, Handelshuurwet.)
3° De bedingen in het huurcontract die de verhuurder verplichten tot betaling van een
door de wet geregelde uitwinningsvergoeding aan de uitgewonnen huurder die geen
eigenaar is van de handelszaak, zijn slechts nietig in zoverre zij voor gevolg hebben dat het recht op een uitwinningsvergoeding van de onderhuurder die eigenaar
is van de handelszaak, wordt verminderd of uitgesloten. (Art. 25, eerste lid, 2°, en
derde lid, Handelshuurwet.)
(C ... T. BROUWERIJ HAACHT)
ARREST

(A.R. C.99.0068.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 7 oktober 1998 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 25, eerste lid, 2°, en 26 van de wet van 30 april1951 op
de Handelshuurovereenkomsten, die afdeling Ilbis van hoofdstuk 2 van titel 8 van boek
3 van het Burgerlijk Wetboek vormt,
doordat de rechtbank van eerste aanleg eiseres hoger beroep ongegrond verklaart o.m. op volgende gronden :
"2. Beoordeling
De eerste rechter kende de gevorderde uitwinningsvergoeding toe op basis van artikel 9 van de oorspronkelijke huurovereenkomst de dato 9 januari 1978, luidend als
volgt:
"Het is uitdrukkelijk overeengekomen tussen partijen dat de maatschappijhuurster geniet en in de toekomst zal genieten, zelfs ingeval van volledige onderverhuring en zelfs indien zij niet eigenares is van het handelsfonds uitgebaat in het
verhuurde goed, van aile voordelen toegekend aan de huurders uit hoofde van de wet
van 30 april1951 en van zijn latere wijzigingen, waarvan de bepalingen integraal deel
uitmaken van huidige overeenkomst."
2.2
De wet op de handelshuur is niet van openbare orde. Bepaalde voorschriften ervan zijn weliswaar dwingend, andere suppletief (zie LaHaye, M. en Vankerckhove,
J. Les Baux Commerciaux, Les Novelles, t. VI, vol. II, nr. 1372 e.v.).
Artikel 25 kan evenwel niet als dwingend in zijn geheel worden beschouwd in de zin
dat geen vergoeding wegens uitzetting zou kunnen bedongen worden buiten de daarin
vermelde gevallen. Bovendien wordt in artikel 25 het onderscheid niet gemaakt naargelang de huurder eigenaar is of niet van het handelsfonds. Integendeel, in principe wordt de vergoeding toegekend aan elke huurder, hoofdhuurder of onderhuurder, van het handelspand, aan wie de hernieuwing geweigerd wordt. De voorwaarde
dat de huurder die aanspraak maakt op een vergoeding wegens uitzetting tevens eigenaar dient te zijn van het handelsfonds wordt evenwel aanvaard in een constante rechtspraak van het Hofvan Cassatie (zie bv. Cass., 12 november 1982, R.W.
1984-85, 2085) op basis van de argumentatie 'dat de vergoeding wegens uitzetting zoals zij door de wet is geregeld beoogt de huurder te vergoeden voor het verlies van de
(2) Zie Cass., 21 april1995, A.R. C.93.0170.N, nr. 205, 13 april2000, A.R. C.97.0080.N, nr. 253.
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handelszaak als gevolg van de uitzetting; dat in de gevallen waarin de wet ook nieteigenaars van de handelszaak toelaat een rechtsvordering in te stellen, het nog is om
de rechten van de eigenaar van de handelszaak te beoordelen en hem in de mogelijkheid te stellen voor het verlies van zijn handelszaak vergoed te worden'.
Uit deze rechtspraak kan echter geenszins worden afgeleid dat het partijen niet zou
geoorloofd zijn voor de huurder ook een recht op uitzetting te bedingen wanneer hij
geen eigenaar is van de handelszaak. Ook artikel 25, laatste alinea, W. Handelshuur sluit dit niet dwingend uit.
Voormeld artikel 9 dient dan ook niet als strijdig met een dwingende wetsbepaling voor niet geschreven gehouden.
2.5
Op basis van artikel 9 van de huurovereenkomst kan gei'ntimeerde dan ook aanspraak maken op de in artikel25, 2°, W. Handelshuur voorziene vergoeding wegens
uitzetting zonder dat dient onderzocht of zij eigenares is van het handelsfonds. De vordering van (verweerster) werd door de eerste rechter derhalve terecht gegrond verklaard",
terwijl naar de wil van de wetgever, de geest van de wet en het nagestreefde doel,
de bepalingen van de Handelshuurwet van dwingende aard zijn, zodat partijen hiervan niet mogen a:!Wijken in een voorgaande overeenkomst, tenzij hun dit uitdrukkelijk ofimpliciet is toegestaan; de regels betreffende de toekenning van een uitzettingsvergoeding na de weigering van een huurhernieuwing, zoals bepaald in de artikelen
25 en 26 van de wet, strekken tot bescherming van de belangen van zowel de huurder als van de verhuurder en derhalve niet uitsluitend van dwingend recht zijn ten
voordele van de huurder maar in bepaalde opzichten ook dwingend zijn ten voordele van de verhuurder; deze laatste zich er aldus op kon beroepen dat de Handelshuurwet de bescherming van de handelszaak tot doel heeft en de wettelijke geregelde uitzettingsvergoeding meer bepaald slechts beoogt de huurder te vergoeden voor
het verlies van de handelszaak als gevolg van de uitzetting en, bijgevolg, dat hij geen
uitzettingsvergoeding is verschuldigd omdat de huurder geen eigenaar is van de handelszaak, ongeacht elk hiermee strijdig contractueel beding,
zodat de rechtbank van eerste aanleg niet wettig beslist dat verweerster op basis
van artikel 9 van de huurovereenkomst aanspraak kan maken op de in artikel 25, eerste lid, 2°, Handelshuurwet bepaalde vergoeding wegens uitzetting zonder dat dient
onderzocht of zij eigenares is van het handelsfonds, aangezien voormeld artikel 9,
waarin van deze voorwaarde wordt afgeweken, niet strijdig is met een dwingende wetsbepaling (schending van de in het middel vermelde wetsbepalingen) :

Overwegende dat het bestreden vonnis vaststelt, zonder desaangaande te
worden bekritiseerd dat :
1. verweerster een handelspand in huur nam op 9 januari 1978;
2. bij vonnis van 27 oktober 1986 die huurovereenkomst hernieuwd werd
voor een periode van negen jaar;
3. op 25 april 1990 eiser met verweerster een overeenkomst van onderhuur heeft gesloten;
4. eiser het pand heeft aangekocht op 27 oktober 1993;
5. per aangetekende brief van 6 september 1994 verweerster de huurvernieuwing aanvroeg om in te gaan op 1 februari 1996;
6. eiser de huurhernieuwing weigerde op grand van artikel16, I, 1o, en ondergeschikt artikel 16.IV van de Handelshuurwet;
7. bij vonnis van 18 september 1995 van de Vrederechter van het kanton Diest, bevestigd bij vonnis van 20 november 1996, de onderhuurovereenkomst ten laste van eiser werd verbroken met ingang van 31 oktober 1995;
8. verweerster zich oorspronkelijk bij de vermelde weigering neerlegde en
een uitwinningsvergoeding vorderde en daarna haar vordering wijzigde in
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een vordering tot het verkrijgen van huurhernieuwing en in ondergeschikte orde tot het verkrijgen van een uitwinningsvergoeding wegens weigering van de huurhernieuwing;
9. eiser geen gebruik maakte van het in zijn conclusie gemaakte voorbehoud om als onderhuurder een vordering tegen verweerster in te stellen;
Overwegende dat het bestreden vonnis, zonder desaangaande te worden
bekritiseerd, oordeelt dat het geschil in hoger beroep beperkt is tot de vordering tot het verkrijgen van een uitwinningsvergoeding en het geschil enkel dient onderzocht te worden "in de relatie eigenaar-(hoofd)huurder vermits aan de onderhuur een einde (werd) gesteld (. .. ) bij vonnis van 20
november 1996 en dit lastens (eiser)";
Overwegende dat artikel 25, eerste lid, 2°, van de Handelshuurwet bepaalt dat de huurder, indien hij regelmatig zijn wil te kennen heeft gegeven om van zijn recht op hernieuwing gebruik te maken en het hem is geweigerd, recht heeft op een vergoeding die, behoudens akkoord van de partijen,
gesloten na het ingaan van het recht, forfaitair bepaald wordt op twee jaar
huur, wanneer de verhuurder of een van de in artikel 16, § 1, 1o, genoemde
gebruikers, zelfs in geval van toepassing van artikel16, §III, een soortgelijke handel drijft in het onroerend goed;
Dat de Handelshuurwet tot doel heeft de handelszaak te beschermen; dat
de uitzettingsvergoeding, zoals zij door die wet is geregeld, beoogt de huurder te vergoeden voor het verlies van de handelszaak als gevolg van de uitzetting; dat in de gevallen waarin de wet ook de niet-eigenaars van de handelszaak toelaat een rechtsvordering tot het verkrijgen van een
uitzettingsvergoeding in te stellen, dit nog ertoe strekt de rechten van de eigenaar van de handelszaak te behouden en hem in de mogelijkheid te stellen voor het verlies van zijn handelszaak vergoed te worden;
Overwegende dat artikel 25, derde lid, van die wet bepaalt dat de verhuurder, wanneer hij eigenaar is van de handelszaak die in het gehuurde goed
wordt geexploiteerd en de huur zowel het verhuurde goed als de handelszaak betreft, geen vergoeding verschuldigd is, tenzij de huurder bewijst dat
hij de belangrijkheid van de handelszaak met tenminste 15 percent heeft vermeerderd en dat in dit geval de rechter de vergoeding naar billijkheid vaststelt op grond van de waardevermeerdering die daaruit voor de verhuurder is ontstaan;
Overwegende dat uit die wetsbepalingen volgt dat bedingen in het huurcontract die de rechten van de uitgewonnen huurder op een in het artikel 25,
eerste lid, 2°, bepaalde vergoeding uitbreiden, niet nietig zijn, behalve in zoverre zij de rechten van de onderhuurder op een uitwinningsvergoeding beperken;
Dat bedingen in het huurcontract die de verhuurder verplichten tot betaling van de in artikel 25, eerste lid, 2°, bepaalde uitwinningsvergoeding aan
de uitgewonnen huurder die geen eigenaar is van de handelszaak slechts nietig zijn in zoverre zij voor gevolg hebben dat het recht op een uitwinningsvergoeding van de onderhuurder die eigenaar is van de handelszaak, wordt
verminderd of uitgesloten;
Overwegende dat het bestreden vonnis, zonder desaangaande te worden
bekritiseerd, uitsluit dater te dezen een onderhuurder is die door bemiddeling van de huurder recht heeft op de in artikel 25, eerste lid, 2°, bepaalde uitwinningsvergoeding; dat het oordeelt dat niet nietig is het beding in het huurcontract dat de eiser als verhuurder verplicht tot betaling
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van een uitwinningsvergoeding aan verweerster als huurster die niet bewijst dat zij eigenares is van de handelszaak die in het gehuurde goed wordt
uitgebaat, en eiser tot betaling van die bedongen uitwinningsvergoeding veroordeelt;
Dat het bestreden vonnis de in het middel aangewezen wetsbepalingen zodoende niet schendt;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
20 september 2001 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Verougtraete, voorzitter - Verslaggever : de h. Wauters- Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaatgeneraal - Aduocaten : mrs. De Gryse en Butzler.
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ARRESTEN VAN HET HOF VAN CASSATIE
Bijlage bij DEEL 7 van JAARGANG 2001
INHOUDSOPGAVE

Bevoegdheid en aanleg.

21 juni

Nr. 385

Vennootschappen.

21 juni

Nr. 386

Cassatieberoep - Woonplaats - Betekeningen en
kennisgevingen.

21 juni

Nr. 387

Onsplitsbaarheid (Geschil).

21 juni

Nr. 388

Belastingen (Met de inkomstenbelastingen
gelijkgestelde).

21 juni

Nr. 389

Vordering in rechte- Rechtbanken- HuwelijkEchtscheiding en scheiding van tafel en bed Rechtsbeginselen (Algemene).

21 juni

Nr. 390

Faillissement, faillissementsakkoord en gerechtelijk akkoord - Onroerend en roerend goed Redenen van de vonnissen en arresten.

21 juni

Nr. 391

Cassatie.

21 juni

Nr. 392

Rechten van de Mens - Rechtsbeginselen (Algemene) -Arts - Geneeskunde- Recht van verdediging.

21 juni

Nr. 393

Be slag.

22juni

Nr. 394

Verwijzing van een rechtbank naar een andere.

22juni

Nr. 395

Ondernemingsraad en veiligheidscomite - Faillissement, faillissementsakkoord en gerechtelijk
akkoord.

25juni

Nr. 396

Vonnissen en arresten.

26juni

Nr. 397

Hof van assisen.

26juni

Nr. 398

26juni

Nr. 399

Voorlopige hechtenis.

26juni

Nr. 400

Verzekering.

27 juni

Nr. 401

Rechten van de Mens - Bescherming van de maatschapp~j - Rechterlijk gewijsde -- Cassatieberoep.

27 juni

Nr. 402

Cassatieberoep - Onderzoeksgerechten- Hoger beroep - Recht van verdediging- Onderzoek in strafzaken - Onderzoeksrechter.

27 juni

Nr. 403

Voorwaardelijke invrijheidstelling.

27 juni

Nr. 404

Deskundigenonderzoek zaken - Accountant.

Onderzoek in straf-

-2Vonnissen en arresten.

28juni

Nr. 405

Nieuwe vordering.

28juni

Nr. 406

Recht van verdediging.

28juni

Nr. 407

Mandeligheid.

28juni

Nr. 408

Recht van verdediging.

28juni

Nr. 409

Grondwet - Gemeente-, provincie- en plaatselijke
belastingen.

28juni

Nr. 410

Rechterlijke tucht.

28juni

Nr. 411

Huur van goederen.

28juni

Nr. 412

Cassatieberoep.

29 juni

Nr. 413

Verzekering.

29 juni

Nr. 414

Verzekering.

29 juni

Nr. 415

Voorlopige hechtenis.

3 juli

Nr. 416

Voorlopige hechtenis.

3 juli

Nr. 417

Uitlevering - Uitvoerbaarverklaring- Onderzoeksgerechten.

3 juli

Nr. 418

Voorwaardelijke invrijheidstelling.

10juli

Nr. 419

Hoger beroep - Uitlevering.

17 juli

Nr. 420

Recht-

24 juli

Nr. 421

Onderzoeks-

24juli

Nr. 422

Voorlopige hechtenis - Militair - Grondwet Recht van verdediging- Rechten van de Mens.

24juli

Nr. 423

Cassatieberoep -

31 juli

Nr. 424

Taalgebruik - Voorlopige hechtenis.

31 juli

Nr. 425

Voorlopige hechtenis - Recht van verdediging.

31 juli

Nr. 426

Vreemdelingen- Rechtsbeginselen (Algemene) Recht van verdediging - Redenen van de vonnissen en arresten - Rechten van de Mens - Raad van
State.

31 juli

Nr. 427

Cassatiemiddelen - Uitvoerbaarverklaring -Vonnissen en arresten - Onderzoeksgerechten - Recht
van verdediging - Voorlopige hechtenis.

7 augustus

Nr. 428

Voorlopige hechtenis.

7 augustus

Nr. 429

Hof van assisen.

7 augustus

Nr. 430

Uitlevering - Cassatieberoep - Cassatie.

14 augustus

Nr. 431

Recht van verdediging hanken.
Cassatieberoep gerechten.

Misdrijf -

Hoger beroep -

Onderzoeksgerechten.

.. !
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3Bescherming van de maatschappij.

14 augustus

Nr. 432

Strafvordering - Politie -

21 augustus

Nr. 433

Cassatieberoep.

28 augustus

Nr. 434

Cassatieberoep- Hofvan assisen- Voorlopige hechtenis - Arbitragehof- Prejudicieel geschil.

28 augustus

Nr. 435

Wetten. Decreten. Ordonnanties. Besluiten Grondwet - Machten- Economie - Europese Unie
- Energie - Prejudicieel geschil.

4 september

Nr. 436

Stedenbouw -

4 september

Nr. 437

4 september

Nr. 438

4 september

Nr. 439

Cassatieberoep.

4 september

Nr. 440

Cassatieberoep - Mstand (Rechtspleging).

4 september

Nr. 441

Cassatieberoep beroep.

4 september

Nr. 442

Rechten van de Mens - Hoger beroep - Verzet Voorlopige hechtenis - Casssatie.

4 september

Nr. 443

Bescherming van de maatschappij - Rechten van
de Mens - Recht van verdediging.

4 september

Nr. 444

J acht -

5 september

Nr. 445

Verjaring.

7 september

Nr. 446

Huur goederen - Rechtbeginselen (Algemene).

7 september

Nr. 447

Verjaring.

7 september

Nr. 448

Vonnissen en arresten.

7 september

Nr. 449

Mindervaliden.

10 september

Nr. 450

Sociale zekerheid.

10 september

Nr. 451

Maatschappelijk welzijn (Openbare centra
voor) - Vreemdelingen- Arbitragehof- Prejudicieel geschil.

10 september

Nr. 452

Arbeidsovereenkomst.

10 september

Nr. 453

Arbeid - Handelspraktijken.

11 september

Nr. 454

Cassatiemiddelen.

11 september

Nr. 455

Nachtgerucht of nachtrumoer - Bewijs - Aansprakelijkheid buiten overeenkomst.

11 september

Nr. 456

Cassatieberoep.

11 september

Nr. 457

Openbaar ministerie.

Stra:!Vordering.

Redenen van de vonnissen en arresten rechtskosten - Onderzoeksgerechten.
Hoger beroep -

Ge-

Onderzoeksgerechten.

Onderzoeksgerechten - Hoger

Straf.

Stedenbouw -

Hoger beroep -

-4Bewijs - Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter.

12 september

Nr. 458

Vonnissen en arresten.

12 september

Nr. 459

Cassatieberoep -

12 september

Nr. 460

Verzekering.

13 september

Nr. 461

Economie.

13 september

Nr. 462

Recht van verdediging - Rechtbanken.

14 september

Nr. 463

Energie.

14 september

Nr. 464

Raad van State - Machten - Grondwet -Wetten. Decreten. Ordonnanties. Besluiten- Pensioen.

17 september

Nr. 465

Verjaring.

18 september

Nr. 466

Hoger beroep.

18 september

Nr. 467

Machten - Grondwet.

18 september

Nr. 468

Rechterlijke organisatie.

18 september

Nr. 469

Onderzoeksgerechten.

18 september

Nr. 470

Hof van assisen.

18 september

Nr. 471

Rechterlijk gewijsde - Hoger beroep.

19 september

Nr. 472

Darling - Verzekering.

19 september

Nr. 473

Hoger beroep - Openbaar ministerie - Strafvordering.

19 september

Nr. 474

Hof van assisen - Cassatieberoep.

19 september

Nr. 475

Voorlopige hechtenis - Onderzoeksgerechten Rechten van de Mens- Recht van verdediging.

19 september

Nr. 476

Hoger beroep - Vonnissen en arresten.

20 september

-Nr. 477

Deskundigenonderzoek- Recht van verdedigingVonnissen en arresten.

20 september

Nr. 478

Rechtbanken -

20 september

Nr. 479

20 september

Nr. 480

Onderzoek in strafzaken.

Overeenkomst.

Huur van goederen.
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