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Nr. 572
1e KAMER- 25 oktober 2001

1° PAULIAANSE RECHTSVORDERING-

SCHULDENAAR- BEDRIEGLIJKE VERAR·
MING- VERKOOP- SCHULDEISER- SCHADEVERGOEDING- HERSTEL IN NATURA- ONMOGELIJKHEID- VERGOEDING DOOR MEDEPLICHTIGE DERDE.

2° PAULIAANSE RECHTSVORDERING-

ONROEREND GOED- VERKOOP DOOR DE
SCHULDENAAR- BESCHIKKINGSHANDELING DOOR MEDEPLICHTIGE DERDE - NAVOLGENDE
KANTMELDING- GEVOLG.

1o De pauliaanse vordering strekt tot vergoeding van de schade die de bedrieglijke ver-

arming van de schuldenaar aan de schuldeiser berokkent; ter zake van de verkoop
van een goed door de schuldenaar aan een derde bestaat de vergoeding van de schade
hierin dat de verkoop in beginsel niet tegenwerpelijk is aan de agerende schuldeiser die tot executie op het verkochte goed kan overgaan; indien deze vorm van herstel niet mogelijk is kan de schuldeiser aanspraak maken op vergoeding door de medeplichtige derde (1). (Art. 1167 B.W.)
2° De pauliaanse vordering die strekt tot de niet-tegenwerpelijkheid van rechten die voortvloeien uit akten onderworpen aan overschrijving, kan in beginsel geen nadeel toebrengen aan beschikkinshandelingen van de medeplichtige derde, die aan de kantmelding voorafgaan (2). (Artt. 1167 B.W. en 3 Hyp.W.)
(M ... E.A. T. F... E.A.)

ARREST

(A.R. C.99.0038.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 5 oktober 1998 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 77 4, inzonderheid tweede lid, en 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, van het algemeen beginsel van de autonomie der procespartijen,
beschikkingsbeginsel genoemd, en van het algemeen beginsel van de eerbied voor de
rechten van verdediging, van de artikelen 1167, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wethoek, 3 en 4 van de Hypotheekwet van 16 december 1851 (titel XVIII van hoek III van
het Burgerlijk Wetboek),
doordat het bestreden arrest het hoger beroep van de eisers ontvankelijk doch ongegrond verklaart wat betreft de pauliaanse vordering en het beroepen vonnis desbetreffende bevestigt, en eerste eiser veroordeelt tot betaling van een schadevergoeding van 12.500.000 BEF en een provisionele schadevergoeding van 1.000.000 BEF
aan tweede verweerders, op volgende gronden :
"(. .. ) dat eerste (eiser) de pauliaanse vordering (art.l167 B.W.) heeft gesteld tegen
de N.V. Kasteel van Gruitrode en tegen zijn schuldenaar J.F. met betrekking tot de
verkopen van het kasteel van Gruitrode met alle aanhorigheden en gronden en van
(1) H. DE PAGE, Traite elementaire de droit civil belge, III, Bruylant 1967, nr. 242; E. DIRIX, "De
vergoedende functie van de actio pauliana", (noot onder Cass., 15 mei 1992), R. W 1992-93, 331332; C. VAN HEUVERSWYN, "Paulianabeslag op onroerend goed en pauliaanse vordering", (noot onder Gent, 19 dec. 1995), T. Not. 1996, 227-234.
(2) E. DJRIX, "Bewarend beslag en kantmelding van de pauliaanse vordering" (noot onder Antwerpen, 4 jan. 1993), R. W 1993-94, 199-201; C. VAN HEUVERSWYN, ibid. In de voorliggende zaak
had de medeplichtige derde op het door hem aangekochte onroerend goed een hypotheek verleend.
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een hoevegebouw met alle aanhorigheden en gronden bij akten verleden voor notaris Th. V. te Maasmechelen op 11 juni 1991;
(. .. ) dat een schuldeiser krachtens artikel1167 van het Burgerlijk Wetboek met een
herroepende vordering kan opkomen tegen de handelingen die zijn schuldenaar heeft
verricht met bedrieglijke benadeling van zijn rechten;
(. .. ) dat niet te betwisten valt dat eerste (verweerder) wel persoonlijk is tussengekomen bij de verkopen van het hoevegebouw met alle aanhorigheden en gronden
op 11 juni 1991 voor het ambt van notaris Th. V. te Maasmechelen;
Dat uit de desbetreffende akten immers blijkt dat dit onroerend goed eerst werd verkocht door de erven M. aan eerste (verweerder) in persoon waarna deze onmiddellijk doorverkocht aan de N.V. Kasteel van Gruitrode; dat in dit verband wel degelijk een handeling is vast te stellen die door de schuldenaar van tweede (eiseres) werd
verricht met betrekking tot zijn eigen vermogen;
(. .. ) dat in beginsel dan ook dient te worden onderzocht of het afdoende bewijs geleverd is door tweede (eiseres) dat aan de vereisten voor het inwilligen van de pauliaanse vordering werd voldaan met betrekking tot de verkoop van het hoevegebouw met alle aanhorigheden en gronden op 11 juni 1991 door eerste (verweerder)
~ aan de N.V. Kasteel van Gruitrode; dat de eerste rechter oordeelde dat hieraan niet
was voldaan;
Dat echter wordt vastgesteld dat het onroerend goed in kwestie zich thans ook niet
meer bevindt in het patrimonium van de ondertussen faillietverklaarde N.V. Kasteel van Gruitrode, zijnde de eventuele derde-medeplichtige aan het schuldeisersbedrog;
Dat de N.V. Kasteel van Gruitrode immers failliet werd verklaard bij vonnis van de
Rechtbank van Koophandel te Tongeren van 4 januari 1993;
Dat de N.V. Spaarkrediet, hypothecaire schuldeiser van de gefailleerde, alsdan is
overgegaan tot de uitwinning van haar onderpand waarin begrepen was de voormelde hoeven met gronden; dat dit onroerend goed aldus openbaar werd verkocht op
vordering van de hypothecaire schuldeiser voor het ambt van notaris Th. V. te Maasmechelen en werd toegewezen aan derde (verweerster) op 5 augustus 1994 gevolgd door
de vaststelling van de afwezigheid van een hoger bod op 5 december 1994;
Dat artikel 1167 van het Burgerlijk Wetboek aan de schuldeiser een persoonlijke vordering tegenover zijn schuldenaar verleent met een relatieve werking tussen de schuldeiser en de schuldenaar; dat het bestaan van een dergelijke vordering er niet aan in
de weg staat dat de schuldeisers met een zakelijk recht op een bestanddeel van het
vermogen van de schuldenaar, zoals de hypothecaire schuldeiser, hun onderpand desondanks kunnen uitwinnen;
Dat in dat geval, zoals te dezen, de titularis van de pauliaanse vordering slechts kan
vaststellen dat het goed, voorwerp van de handeling waarvan hij de herroeping vordert, zich niet meer in het vermogen van zijn schuldenaar bevindt zodat de wijze van
het rechtsherstel dat hij door zijn vordering beoogt onmogelijk is geworden, ook al zijn
eventuele andere vormen van rechtsherstel niet uit te sluiten; dat de grondslag van
de pauliaanse vordering te vinden is in artikel1382 van het Burgerlijk Wetboek en
de gevorderde herroeping een compensatoir karakter draagt;
Dat de pauliaanse vordering bij vervreemding door de derde-medeplichtige van het
goed, voorwerp van de aangevallen handeling, mogelijkerwijze ook tegen de onderverkrijger zou kunnen gesteld worden op voorwaarde dat ook wat de onderverkrijger
betreft het schuldeisersbedrog in de zin van artikel 1167 van het Burgerlijk Wethoek bewezen is;
Dat het in dit verband te dezen van belang zou kunnen zijn dat derde (verweerster)
bij haar aankoop kennis had, of minstens moest hebben, van het bestaan van de aanhangige pauliaanse vordering door de randmelding in het hypotheekregister en door
de vermelding ervan in het lastenkohier van de openbare verkoop;
Dat de hieruit eventueel voortvloeiende kwestie evenwel niet ter beoordeling van
het hof staat omdat tweede (eiseres) de pauliaanse vordering noch enige andere tegenvordering tegen derde (verweerster) heeft ingesteld; dat zij desbetreffend in haar
conclusies uitdrukkelijk vermeldt : '(. .. ) (dat) de pauliaanse vordering (. .. ) ook niet opzichtens deze partij (d.i. derde (verweerster)) ingesteld (wordt) (. .. )';
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Dat de pauliaanse vordering van tweede (eiseres), en meteen ook haar hoger beroep ten aanzien van dit onderdeel van het geding ongegrond is" (arrest p. 5- 7),
terwijl, eerste onderdeel, overeenkomstig artikell138, 2°, van het Gerechtelijk Wethoek de rechter geen uitspraak mag doen over niet gevorderde zaken;
overeenkomstig het algemeen beginsel van de autonomie van de procespartijen,
beschikkingsbeginsel genoemd, de rechter een vordering niet mag afwijzen op een
ambtshalve aangevoerde grond die niet van openbare orde is en waarover partijen geen
betwisting hadden;
de rechter minstens de partijen de gelegenheid moet geven zich te verdedigen over
dergelijke ambtshalve aangevoerde grond waarop hij de vordering afwijst;
artikel 774, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek de rechter verplicht, alvorens een vordering geheel often dele afte wijzen op grond van een exceptie die de partijen voor hem niet hadden ingeroepen, de debatten te heropenen,
en terwijl, het bestreden arrest de pauliaanse vordering met betrekking tot de verkoop van de hoeve ongegrond acht omdat het gevraagde rechtsherstel niet meer mogelijk is aangezien de hoeve uit het patrimonium van de derde-medeplichtige, de N.V.
Kasteel van Gruitrode, verdwenen is,
het hofvan beroep oordeelt dat de pauliaanse vordering bij vervreemding door de
derde-medeplichtige van het betrokken onroerend goed mogelijkerwijze ook tegen de
onderverkrijger zou kunnen worden ingesteld, op voorwaarde dat ook in diens hoofde
het schuldeiserbedrog van artikel 1167 van het Burgerlijk Wetboek wordt bewezen,
doch stelt dat deze kwestie niet ter hare beoordeling staat nu tweede eiseres geen pauliaanse vordering noch enige tegenvordering tegen derde verweerster heeft ingesteld;
derde verweerster de onontvankelijkheid of ontoelaatbaarheid van de pauliaanse vordering bij gebrek aan hoedanigheid en belang in hoofde van eerste eiser inriep, doch
dit argument door het bestreden arrest verworpen werd;
de discussie tussen partijen nopens de gegrondheid van de pauliaanse vordering met
betrekking tot de hoeve zich toespitste op de vraag of de rechten van de eisers geschaad werden, aangezien volgens de verweerders de koopprijs nooit in het vermogen van eerste verweerder terechtkwam, daar hij onmiddellijk doorverkocht aan de
N.V. Kasteel van Gruitrode;
de eerste rechter de stelling van de verweerders volgde en derhalve de pauliaanse vordering om die reden ongegrond verklaarde;
in beroepsbesluiten derde verweerster nog bijkomend argumenteerde dat op de datum van de verkopen (11 juni 1991) de eisers geen schuldvordering bezaten die vaststaand was opzichtens eerste verweerder, bovendien, ondergeschikt, dat de eisers op
het ogenblik van het ontstaan van de schuldvordering, niet met eerste verweerder contracteerden op grond van de zekerheid van mogelijkheid tot uitvoering op het vermogen waarin de betrokken hoeve zich zou bevonden hebben (beroepsbesluiten van
derde verweerster p. 4-5);
slechts, ondergeschikt, in zoverre het hoger beroep van de eisers inzake de pauliaanse vordering gegrond zou worden verklaard derde verweerster stelde dat de gegrondheid van deze vordering niet tot gevolg kon hebben dat zij de hoeve diende terug te geven (en deze door de eisers kon uitgewonnen worden) omdat de voorwaarden
van de pauliaanse vordering niet aanwezig waren in haar hoofde (beroepsbesluiten
p. 6);
nog meer ondergeschikt, ingeval zij de hoeve zou dienen terug te geven, derde verweerster de veroordeling vorderde van eerste en tweede verweerders tot terugbetaling van de koopsom, met intrest en schadevergoeding (beroepsbesluiten p. 7);
met betrekking tot deze vordering tweede verweerders verwezen naar de tekst in
het lastenkohier van de openbare verkoop waaruit blijkt dat de notaris "de liefhebbers" heeft "ingelicht over de pauliaanse vordering, met name dat ze het risico dragen uitgewonnen te worden; het slagen van de pauliaanse vordering kan de goederen ontnemen aan de koper, deze zal voormeld risico voor zijn rekening moeten nemen"
(beroepsbesluiten van tweede verweerders, achtste en laatste bladzijde),
en terwijl, derhalve geen der partijen had ingeroepen dat de gegrondheid van de pauliaanse vordering van de eisers tegen eerste en tweede verweerders afhankelijk zou
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zijn van de mogelijkheid van het gevraagde rechtsherstel en, gelet op de verkoop van
de goederen, van de instelling (en het slagen) van de pauliaanse vordering tegen derde
verweerster,
zodat het bestreden arrest dat de pauliaanse vordering als ongegrond afwijst op de
aangeduide ambtshalve aangevoerde grond die niet van openbare orde is en waarover partijen geen betwisting hadden gevoerd, het beschikkingsbeginsel en artikel 1138,
2°, van het Gerechtelijk Wetboek schendt, en het bestreden arrest, door de eisers niet
- middels een heropening der debatten zoals voorgeschreven door artikel 774, lid 2,
van het Gerechtelijk Wetboek- de gelegenheid te hebben geboden om zich te verdedigen nopens deze ambtshalve aangevoerde grond, het algemeen rechtsbeginsel van
de eerbiediging van de rechten van verdediging, en artikel 774, inzonderheid tweede
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, schendt;
en terwijl, tweede onderdeel, krachtens artikel 1167 van het Burgerlijk Wetboek de
schuldeiser in eigen naam kan opkomen tegen de handelingen die zijn schuldenaar
verricht heeft met bedrieglijke benadeling van zijn rechten;
voor de gegrondheid van deze pauliaanse vordering, vereist is dat de schuldvordering van de schuldeiser ontstaan is voor het tijdstip waarop de bedrieglijke handeling door de schuldenaar is gesteld, de schuldeiser benadeeld is, de schuldenaar met
bedrog heeft gehandeld en de derde kennis had dat de door zijn wederpartij gestelde handeling, diens schuldeiser benadeelde;
het inwilligen van de pauliaanse vordering tot gevolg heeft dat de aangevochten handeling niet tegenwerpelijk is aan de schuldeiser die de vordering instelde en de schuldeiser tot executie van het verkochte goed kan overgaan, zonder dat er samenloop ontstaat met andere schuldeisers van de schuldenaar of andere schuldeisers van de derdemedeplichtige aan het bedrog;
het bestreden arrest vaststelt dat eerste verweerder persoonlijk tussengekomen is
bij de verkoop van de hoeve aan de N.V. Kasteel van Gruitrode en eerste verweerder derhalve een handeling met betrekking tot zijn eigen vermogen heeft verricht;
het hof van beroep stelt dat in principe zou moeten worden nagegaan of aan de vereisten voor het inwilligen van de pauliaanse vordering voldaan is, doch dit in casu niet
onderzoekt omdat het vaststelt dat de hoeve zich thans ook niet meer bevindt in het
patrimonium van de N.V. Kasteel van Gruitrode, doch het goed op vordering van de
hypothecaire schuldeiser van de N.V. Kasteel van Gruitrode, de N.V. Spaarkrediet, openbaar verkocht werd en het goed aan derde verweerster werd toegewezen op 5 augustus 1994, gevolgd door de vaststelling van de afwezigheid van een hoger bod op 5 december 1994, zodat de gevraagde wijze van rechtsherstel niet meer mogelijk is;
het bestreden arrest overweegt dat de pauliaanse vordering mogelijkerwijze ook tegen de onderverkrijger zou kunnen worden ingesteld, doch deze kwestie niet ter beoordeling van het hof van beroep ligt omdat tweede eiseres geen pauliaanse vordering of enige andere tegenvordering tegen derde verweerster heeft ingesteld; het
bestreden arrest derhalve de gegrondheid van de pauliaanse vordering afhankelijk
maakt van de aanwezigheid van het betrokken onroerend goed in het patrimonium
van de contractant van de schuldenaar, derde-medeplichtige aan het bedrog, en, bij
verkoop van het goed door deze laatste, van de instelling van de pauliaanse vordering tegen de onderverkrijger,
en terwijl de pauliaanse vordering met betrekking tot de verkoop van een onroerend goed overeenkomstig artikel 3 van de Hypotheekwet, moet worden ingeschreven op de kant van de overschrijving van de aangevochten verkoop;
overeenkomstig artikel 4 van de Hypotheekwet slechts de vervreemdingen die gebeuren voor de bij artikel 3 bedoelde inschrijving, blijven gelden;
de betrokken kantmelding de schuldeiser die de pauliaanse vordering instelde, beschermt in die zin dat latere beschikkingshandelingen hem niet tegenwerpbaar zijn;
uit het vonnis van de eerste rechter van 13 september 1995 en uit het bestreden arrest blijkt dat de pauliaanse vordering van eerste eiser werd gekantmeld op 2 september 1992 en de pauliaanse vordering van tweede eiseres werd ingeschreven op 29
juni 1994, en dat op 5 augustus 1994 de hoeve bij de openbare verkoop werd toegewezen aan derde verweerster en op 5 december 1994 werd vastgesteld dat er geen hager bod was;
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de verkoop van de hoeve aan derde verweerster bijgevolg dateert van na de instelling en de kantmelding van de pauliaanse vordering van eerste en tweede eisers, derhalve niet tegenwerpelijk is aan de eisers,
zodat het bestreden arrest dat de gegrondheid van de pauliaanse vordering tegen
eerste en tweede verweerders met betrekking tot de verkoop van de hoeve afhankelijk maakt van de aanwezigheid van de hoeve in het patrimonium van de failliete N.V.
Kasteel van Gruitrode en, bij verkoop van de hoeve aan een derde-onderverkrijger nadat de pauliaanse vordering van de eisers was ingesteld en ingeschreven op de kant
van de akten van verkoop tussen eerste verweerder en de N.V. Kasteel van Gruitrode,
de gegrondheid van de pauliaanse vordering tegen eerste en tweede verweerders afhankelijk maakt van de ins telling van de pauliaanse vordering tegen deze onderverkrijger, aan de wet een voorwaarde voor de gegrondheid van de pauliaanse vordering toevoegt die deze niet bevat (schending van artikel 1167 van het Burgerlijk
Wetboek) en de artikelen 3 en 4 van de Hypotheekwet schendt, minstens het bestreden arrest, door de pauliaanse vordering om de aangehaalde redenen ongegrond te verklaren zonder rekening te houden met de omstandigheid dat de verkoop aan de onderverkrijger, derde verweerster, plaatsgevonden heeft na de instelling en de kantmelding
van de pauliaanse vordering van de eisers, de artikelen 1167 van het Burgerlijk Wethoek en 3 en 4 van de Hypotheekwet schendt;
en terwijl, derde onderdeel, de pauliaanse vordering op grond van artikel 1167 van
het Burgerlijk Wetboek haar grondslag vindt in een onrechtmatige daad in de zin van
de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
de pauliaanse vordering strekt tot het wegnemen van de door de onrechtmatige daad
van de derde, die wetens en willens meewerkte aan de bedrieglijke miskenning door
de schuldenaar van de verhaalsrechten van diens schuldeiser, ontstane schade;
deze vordering derhalve noodzakelijk als voorwerp heeft het herstel van de schade,
die veroorzaakt werd aan de schuldeiser door de bestreden bedrieglijke handeling, en
tegen de medecontractant van de schuldenaar moet worden ingesteld;
de meest aangepaste wijze van vergoeding van schade in de zin van de artikelen 1382
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, in de regel het herstel in natura is;
in de gevallen waarin dit niet mogelijk is of wanneer deze vorm van hers tel gelet
op het belang der partijen tot ongewenste gevolgen zou leiden, de tegenwaarde van
de schade dient te worden vergoed;
indien de herroeping van de rechtshandeling die het voorwerp van de pauliaanse
vordering uitmaakt, niet meer mogelijk is, bijvoorbeeld omdat het goed niet meer aanwezig is in het patrimonium van de medecontractant van de schuldenaar omdat de
medecontractant het goed doorverkocht aan een derde te goeder trouw, de schuldeiser aanspraak kan maken op schadevergoeding jegens de derde-medeplichtige aan
het bedrog;
·
eenieder aan wie een zaak ontnomen is door een onrechtmatige handeling, recht heeft
op het herstel van zijn vermogen door teruggave van de zaak, doch wanneer dit niet
mogelijk is, recht heeft op de vervangingswaarde van de zaak;
het bestreden arrest weliswaar overweegt dat de grondslag van de pauliaanse vordering te vinden is in artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, doch oordeelt dat, aangezien in casu de gevorderde herroeping van de handeling niet meer mogelijk is omdat het betrokken goed uit het patrimonium van de derdemedeplichtige, de N.V. Kasteel
van Gruitrode, verdwenen is, en geen pauliaanse vordering werd ingesteld tegen derde
verweerster, de pauliaanse vordering ingesteld tegen eerste en tweede verweerders ongegrond is;
het bestreden arrest derhalve uit de vaststelling dat herstel in natura niet mogelijk is, afleidt dat de vordering ongegrond is;
het bestreden arrest wel overweegt dat eventuele andere vormen van rechtsherstel niet uit te sluiten zijn, doch niet onderzoekt of tweede eiseres aanspraak kon rnaken op een andere vorm van rechtsherstel, bijvoorbeeld schadevergoeding,
zodat het bestreden arrest dat uit de loutere vaststelling dat geen herstel in natura meer mogelijk is, afleidt dat de pauliaanse vordering ongegrond is, zonder na te
gaan of de eisers geen aanspraak konden maken op een andere vorm van rechtsherstel, de artikelen 1167, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek schendt:
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Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de derde verweerster in haar conclusie voor de appelrechters aanvoerde dat het door de eisers beoogde rechtsherstel niet meer
mogelijk is indien het goed door de mede-contractant van de schuldenaar aan
"een andere persoon is vervreemd, in wiens hoofde de voorwaarden om een
geldige pauliaanse vordering in te stellen, niet aanwezig zijn";
Overwegende dat de appelrechters door te beslissen zoals in het onderdee! is weergegeven de vordering van de eisers niet afwijzen op een grond
waarover de partijen geen tegenspraak hebben kunnen voeren;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat het onderdeel in zoverre het de schending aanvoert van
artikel1167 van het Burgerlijk Wetboek er geheel van uitgaat dat de appelrechters oordelen dat de pauliaanse vordering ter zake van een verkoop van
een onroerend goed door de schuldenaar aan een derde enkel kan worden ingewilligd indien dit goed zich nog in het vermogen van de derde bevindt;
Dat de appelrechters oordelen, anders dan het onderdeel aanvoert, dat de
"wijze van het rechtsherstel dat (de schuldeiser) door zijn vordering beoogt onmogelijk is geworden", maar dat "andere vormen van rechtsherstel
niet (zijn) uit te sluiten"; dat zij aldus de pauliaanse vordering in het geval bedoeld in het onderdeel niet uitsluiten;
Dat het onderdeel in zoverre feitelijke grondslag mist;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat een schuldeiser luidens artikel 1167 van het Burgerlijk Wetboek, in eigen naam kan opkomen tegen handelingen die zijn schuldenaar heeft verricht met bedrieglijke benadeling van zijn rechten;
Dat de pauliaanse vordering strekt tot vergoeding van de schade die de bedrieglijke verarming van de schuldenaar aan de schuldeiser berokkent;
Dat de vergoeding van deze schade, ter zake van een verkoop van een goed
door de schuldenaar aan een derde, in beginsel hierin bestaat dat die verkoop aan de agerende schuldeiser niet tegenwerpelijk is in dier voege dat hij
tot executie op het verkochte goed kan overgaan;
Dat indien deze vorm van herstel niet mogelijk is, de schuldeiser aanspraak kan maken op vergoeding door de derde-medeplichtige van de geleden schade; dat de rechter niet ambtshalve de wijze van herstel kan bepalen;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan,
blijkt dat de eisers de pauliaanse vordering hadden ingesteld tegen N.V. Kasteel van Gruitrode, derde-medeplichtige, strekkende tot het herstel in natura; dat de appelrechters die deze vordering afwijzen omdat ''het onroerend goed zich thans niet meer bevindt in het patrimonium van de
ondertussen failliet verklaarde N.V. Kasteel van Gruitrode, zijnde de eventuele derde-medeplichtige aan het schuldeisersbedrog", hun beslissing naar ·
recht verantwoorden;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 149 van de Grondwet, 1167, 1382 en 1383 van bet Burgerlijk Wetboek, 3 en 4 van de Hypotbeekwet van 16 december 1851 (titel XVIII van
boek III van bet Burgerlijk Wetboek),
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doordat het bestreden arrest het hoger beroep van eerste eiser tegen zijn veroordeling op tegeneis van tweede verweerders tot de betaling van een schadevergoeding ongegrond verklaart wat betreft de veroordeling tot de betaling aan tweede verweerders van de som van 12.500.000 BEF definitief, en van de som van 1.000.000 BEF
provisioneel, beide sommen vermeerderd met de gerechtelijke intresten vanaf 31 augustus 1992, op volgende gronden :
"Dat de pauliaanse vordering bij vervreemding door de derde-medeplichtige van het
goed, voorwerp van de aangevallen handeling, mogelijkerwijze ook tegen de onderverkrijger zou kunnen gesteld worden op voorwaarde dat ook wat de onderverkrijger
betreft het schuldeisersbedrog in de zin van artikel 1167 BW bewezen is;
Dat het in dit verband te dezen van belang zou kunnen zijn dat derde (verweerster)
bij haar aankoop kennis had, ofminstens moest hebben, van het bestaan van de aanhangige pauliaanse vordering door de randmelding in het hypotheekregister en door
de vermelding ervan in het lastenkohier van de openbare verkoop; dat de hieruit eventueel voortvloeiende kwestie evenwel niet ter beoordeling van het hof staat omdat
tweede (eiseres) de pauliaanse vordering noch enige andere tegenvordering tegen derde
(verweerster) heeft ingesteld; dat zij desbetre:ffend in haar conclusies uitdrukkelijk vermeldt: "... (dat) de pauliaanse vordering ook niet opzichtens deze partij (d.i. derde (verweerster)) ingesteld (wordt) ... ";
Dat de pauliaanse vordering van tweede (eiseres), en meteen ook haar hoger beroep ten aanzien van dit onderdeel van het geding ongegrond is;
(... ) dat eerste (eiser) op 2 september 1992 op het tweede hypotheekkantoor teTongeren ten rande van de overschrijving van de akten van notaris Th. V. van 26 juni 1991,
inhoudende de verkopen van voormelde commanderij van Gruitrode en hoeve, melding liet maken van zijn dagvaarding van 31 augustus 1992 strekkende tot de toewijzing van zijn pauliaanse vordering;
Dat de N.V. Kasteel van Gruitrode, toenmalig eigenares van de voormelde onroe-.
rende goederen, failliet werd verklaard bij vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Tongeren van 4 januari 1993;
Dat de N.V. Spaarkrediet, schuldeiser van de N.V. Kasteel van Gruitrode, met hypothecaire rechten op deze onroerende goederen, op 3 maart 1993 een beslag op onroerend goed legde met het oog op de uitwinning van haar onderpand;
Dat uit het vonnis van de rechtbank van koophandel te Tongeren van 28 juli 1993
blijkt dat de B.V.B.A. Riko, met zetel te Lommel, Dorp 18 zich bereid verklaarde de
onroerende goederen in kwestie onderhands aan te kopen voor een prijs van 45.000.000
BEF op voorwaarde dat de goederen vrij van alle hypotheken, inschrijvingen en voorrechten zouden worden overgedragen; dat de randmeldingen van eerste (eiser) hieraan in de weg stonden; dat laatstgenoemde weigerde deze randmeldingen te laten doorhalen; dat hij een koopsom van 75.000.000 BEF voorstond, dat de rechtbank in dit
verband overwoog : '(. .. ) dat alhoewel het uitgebrachte bod qua prijs voor de te koop
aangeboden goederen als zeer gunstig dient bestempeld en de voorgenomen verkoop uit de hand in het belang van de schuldeisende boedel zou uitvallen, (dient) de
rechtbank de machtiging te weigeren gezien M. niet verzaakt aan zijn ingeschreven
randmelding, (. .. )';
Dat de voormelde hypothecaire schuldeiser de uitwinning verder zette en de goederen openbaar deed verkopen, terwijl eerste (eiser) zijn randmeldingen handhaafde; dat slechts een gezamenlijke koopsom van 32.500.000 BEF werd gehaald bij
de openbare verkopen;
Dat (eiser) klaarblijkelijk geen oog heeft gehad voor de omstandigheid dat hij zijn
(beweerd) nadeel ingevolge de verkopen van het kasteel en van de hoeve aan de N.V.
Kasteel van Gruitrode te dezen niet meer kon doen vergoeden met een herroeping nadat deze goederen door de hypothecaire schuldeiser zouden zijn uitgewonnen;
Dat hij desalniettemin zijn randmeldingen handhaafde en zodoende een gunstige
onderhandse verkoop deed mislukken; dat hij aldus niet handelde zoals een normaal voorzichtig en redelijk persoon in dezelfde omstandigheden zou doen; dat zijn optreden dan ook foutiefwas; dat hij met toepassing van artikel1383 B.W. gehouden is
de schade te vergoeden die door zijn fout werd veroorzaakt" (arrest p. 7-9),
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terwijl het met de pauliaanse vordering (artikel1167 van het Burgerlijk Wethoek) beoogde herstel, met name de niet tegenwerpelijkheid van de betrokken handeling, kan worden bekomen indien de pauliaanse vordering gegrond is, en, ingeval
het onroerend goed door de medecontractant van de schuldenaar eveneens verkocht
werd, indien deze verkoop dateert van na de instelling en de kantmelding van de pauliaanse vordering, of, indien de derde-onderverkrijger eveneens medeplichtig is aan
het bedrog;
de instelling van de pauliaanse vordering overeenkomstig artikel 3 van de Hypotheekwet moet worden gekantmeld;
bij gebrek aan kantmelding de rechter geen uitspraak mag doen over de vordering;
·
het bestreden arrest oordeelt dat eerste eiser een fout heeft begaan door geen oog
te hebben gehad voor de omstandigheid dat hij zijn nadeel ingevolge de verkopen van
het kasteel en de hoeve aan de N.V. Kasteel van Gruitrode niet meer kon doen vergoeden met een herroeping nadat deze goederen door de hypothecaire schuldeiser zouden zijn uitgewonnen, en eerste eiser desalniettemin zijn randmeldingen handhaafde en zodoende een gunstige onderhandse verkoop deed mislukken;
het bestreden arrest in verband met de gegrondheid van de pauliaanse vordering
nochtans overweegt dat de pauliaanse vordering bij vervreemding door de derdemedeplichtige van het goed mogelijkerwijze ook tegen de onderverkrijger zou kunnen gesteld worden (teneinde "herstel in natura" te verkrijgen) op voorwaarde dat ook
wat hem betreft het schuldeisersbedrog in 'de zin van artikel 1167 van het Burgerlijk Wetboek bewezen is en het in dat verband in casu van belang kan zijn dat derde
verweerster bij de aankoop kennis had of moest hebben van het bestaan van de aanhangige pauliaanse vordering;
het hofvan beroep deze kwestie echter niet onderzoekt omdat het vaststelt dat tweede
eiseres geen pauliaanse vordering of een andere tegenvordering tegen derde verweerster heeft ingesteld;
eerste eiser de pauliaanse vordering instelde bij dagvaarding van 31 augustus 1992,
gekantmeld op 2 september 1992, doch, zoals vastgesteld in het vonnis van 13 september 1995 en in het bestreden arrest (p. 5), zijn schuldvordering jegens eerste verweerder op 27 maart 1993 overdroeg aan tweede eiseres;
tweede eiseres bij verzoekschrift tot vrijwillige tussenkomst van 6 juli 1994 de pauliaanse vordering van eerste eiser heeft hernomen;
uit de processtukken (o.m. vermeld vonnis en het bestreden arrest) blijkt dat, valgens akte verleden voor notaris V. op 20 januari 1995, de hoeve op de openbare verkoop van 5 augustus 1994 definitiefwerd toegewezen aan derde verweerster, waarna
derde verweerster bij verzoekschrift van 10 april1995 vrijwillig tussenkwam in de procedure tussen de eisers en eerste en tweede verweerders;
de verkoop aan de derde-onderverkrijger dateert van na de instelling en de kantmelding van de pauliaanse vordering, zodat deze niet tegenwerpelijk zou zijn aan eerste eiser;
bovendien op het ogenblik dat derde verweerster eigenares werd van de hoeve, eerste eiser geen pauliaanse of andere vordering tegen derde verweerster kon instellen, aangezien hij zijn schuldvordering jegens eerste verweerder had overgedragen,
en terwijl het hof van beroep derhalve ten aanzien van eerste eiser de kwestie van
de aanwezigheid van het schuldeisersbedrog in hoofde van derde verweerster niet kon
afdoen met de vaststelling dat er geen pauliaanse vordering of tegenvordering tegen derde verweerster werd ingesteld en deze kwestie derhalve niet ter zijn beoordeling lag;
het bestreden arrest uit de loutere vaststelling dat de herroeping van de verkopen niet meer mogelijk zou zijn nadat de hypothecaire schuldeiser de goederen zou hebben uitgewonnen, het bestaan van een fout in hoofde van eerste eiser niet wettelijk
kon afleiden zonder na te gaan of de oorspronkelijke pauliaanse vordering in hoofde
van eerste eiser gegrond was, en of derde verweerster, onderverkrijger, en· de hypothecaire schuldeiser te goeder trouw waren,
zodat het bestreden arrest uit de vaststelling dat eerste eiser geen oog heeft gehad voor de omstandigheid dat hij zijn nadeel niet meer kon doen vergoeden met een
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herroeping nadat deze goederen door de hypothecaire schuldeiser zouden zijn uitgewonnen, zonder rekening te houden met de omstandigheid dat de verkoop van de hoeve
en het kasteel plaatsvonden nadat de pauliaanse vordering werd ingesteld en gekantmeld en zonder rekening te houden met de omstandigheid dat eerste eiser op het ogenblik van de verkoop van de hoeve aan derde verweerster zijn schuldvordering op eerste verweerder reeds had overgedragen en derhalve geen vordering meer tegen derde
verweerster kon instellen, minstens zonder nate gaan of de oorspronkelijke pauliaanse vordering van eerste eiser tegen eerste en tweede verweerders gegrond was op
het ogenblik van de weigering de kantmelding te laten doorhalen en of derde verweerster en de hypothecaire schuldeiser te goeder trouw waren, niet wettig het bestaan van een fout heeft kunnen vaststellen (schending van de artikelen 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek), minstens, door de fout op bovenvermelde wijze vast te
stellen en op grond daarvan de herroeping van de verkopen krachtens artikel1167 van
het Burgerlijk Wetboek onmogelijk te achten, de artikelen 1167 van het Burgerlijk Wethoek, 3 en 4 van de Hypotheekwet schendt, bovendien, het bestreden arrest een tegenstrijdigheid bev:;tt tussen de aangehaalde motieven op grond waarvan de pauliaanse vordering ongegrond wordt geacht en de aangehaalde motieven op grond waarvan
de fout van eerste eiser wordt vastgesteld (schending van artikel149 van de Grandwet):
Overwegende dat de eisers voor de appelrechters geen pauliaanse vordering hebben ingesteld tegen de derde verweerster noch hebben aangevoerd dat de derde verweerster en de hypothecaire schuldeiser niet te goeder trouw zouden zijn;
Overwegende dat, luidens artikel 4, eerste lid, van de Hypotheekwet, alle
vervreemdingen die gedaan zijn en alle hypotheken en andere zakelijke lasten die gevestigd zijn voor de bij artikel 3 van deze wet vereiste inschrijving geldig blijven, ingeval noch de herroeping noch de vernietiging nadeel kunnen brengen aan zodanige rechten, voor de rechtsvordering
toegestaan;
Overwegende dat een pauliaanse vordering die strekt tot de niettegenwerpelijkheid van rechten die voortvloeien uit akten onderworpen aan
overschrijving, moet worden gekantmeld; dat uit de aard en strekking van
de pauliaanse vordering voortvloeit dat deze vordering in beginsel geen nadeel kan toebrengen aan beschikkingshandelingen van de derde-medeplichtige
die aan de kantmelding van de vordering voorafgaan;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan,
blijkt dat de pauliaanse vordering ingesteld bij dagvaarding van 31 augustus 1992 werd gekantmeld op 2 september 1992 en de hypotheek van de N.V.
Spaarkrediet werd ingeschreven op 11 juni 1991;
Overwegende dat de appelrechters oordelen dat eerste eiser diende rekening te houden met de rechten van de hypothecaire schuldeiser en hij door
het handhaven van de kantmelding een gunstige onderhandse verkoop deed
mislukken;
Dat zij aldus hun beslissing naar recht verantwoorden;
Overwegende dat uit het voorgaande volgt dat het bestreden arrest de aangevoerde tegenstrijdigheid niet bevat;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de interest verschuldigd op de bedragen waartoe eiser werd
veroordeeld en het nalaat uitspraak te doen over de dwangsom; beveelt dat
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van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof
van Beroep te Brussel.
25 oktober 2001- 1e kamer- Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter- Verslaggever : de h. Dirix- Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaatgeneraal- Advocaten: mrs. De Gryse, De Bruyn en Nelissen Grade.

Nr. 573
1e KAMER - 25 oktober 2001

1o HANDELSPRAKTIJKEN- HANDELSPRAKTIJKENWET- MET DE EERLIJKE HANDELSGEBRUIKEN STRIJDIGE DAAD- VERKOOP MET VERLIES- VERBOD- TOEPASSINGSGEBIEDDAAD -DIENST.

2° HANDELSPRAKTIJKEN- HANDELSPRAKTIJKENWET- MET DE EERLIJKE HANDELSGEBRUIKEN STRIJDIGE DAAD- VERBOD- TOEPASSINGSGEBIED- PERSONEN.

3° HANDELSPRAKTIJKEN- HANDELSPRAKTIJKENWET- MET DE EERLIJKE HANDELSGEBRUIKEN STRIJDIGE DAAD- VERKOOP MET VERLIES- DIENSTEN- VERBOD- TOEPASSINGSGEBIED- ONDERNEMING- DOMINANTE POSITIE.

1o Het is niet uitgesloten dat de verkoop met verlies van een dienst onder omstandig-

heden in strijd kan zijn met de eerlijke handelsgebruiken; uit de omstandigheid dat
alleen de verkoop met verlies van een product door de Handelspraktijkenwet expliciet verboden wordt, kan niet worden afgeleid dat het leveren met verlies van een
dienst, niet in strijd kan zijn met het algemeen verbod een met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad te stellen. (Artt. 40 en 93 Handelspraktijkenwet 1991.)

2° Het verbod een met de eerlijke handelspraktijken strijdige daad te stellen slaat op
verkopers en niet op handelaars. (Art. 93 Handelspraktijkenwet 1991.)
3° Een verkoop van diensten met verlies kan niet enkel in strijd zijn met het verbod van
oneerlijke handelspraktijken wanneer de verkoop uitgaat van een onderneming met
dominante positie; het is niet uitgesloten dat een onderneming die geen dominante
positie heeft op de betrokken markt tach een inbreuk kan begaan op dat verbod door,
onder omstandigheden, tot dergelijke verkoop over te gaan; dit kan in het bijzonder het geval zijn wanneer dergelijke verkoop afgestemd is op de gedragingen van andere ondernemingen of van de overheid en een economisch ongeoorloofd doel nastreeft. (Art. 93 Handelspraktijkenwet 1991.)
(IVERLEK C.V. T. RADIO PUBLIC N.V:)
ARREST

(A.R. C.00.0090.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest 1998/AR/3138, op 26 oktober 1999 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel;
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Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 40, 41 en 93 van de Wet van 14 juli 1991 betreffende de
handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument (hierna
"W.H.P.C."), 2 en 3 van de Wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging (in de tekst van kracht zowel voor als na de wijzigingen van de
wetten van 26 april1999), 7 van het Decreet van 2-17 maart 1791 tot afschaffing van
het gildewezen en 6, § 1, VI, van de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen zoals gewijzigd door de Wet van 8 augustus 1988,
doordat het bestreden arrest het door verweerster ingesteld beroep gegrond verklaart en de door deze ingestelde hoofdeis gegrond acht, derhalve o.m. oordeelt dat eiseres inbreuk pleegt op de eerlijke handelsgebruiken door haar kabelabonnement aan
te bieden tegen een verlieslatende prijs; het arrest het gevorderde verbod onder verbeurte van dwangsom oplegt alsook verweerster machtigt over te gaan tot publicatiemaatregelen en eiseres veroordeelt om, op verzoek van verweerster, de tekst van het
arrest op te nemen op de (aangeduide) website; het arrest daarbij steunt op volgende redenen (p. 4 onderaan en 5) :
"De verboden verkoop van diensten met verlies.
(... ) dat artikel 40 W.H.P.C. enkel de verkoop met verlies van producten als per se
verbod instelt, maar hieruit niet valt af te leiden dat de verkoop met verlies van diensten in elk geval geoorloofd is;
Dat de diensten enkel uit de toepassingssfeer van artikel 40 werden gehouden omdat de toetssteen van de referentieprijs bij (her)bevoorrading ontbreekt voor diensten;
Dat niettemin, naar omstandigheden, de verkoop met verlies van diensten een praktijk kan vormen die wegens strijdigheid met de eerlijke handelsgebruiken kan worden beteugeld op grand van artikel 93 W.H.P.C.,
(... ) dat het middel van (eiseres), geput uit de verwijzing in artikel 40 W.H.P.C. naar
het begrip 'handelaar' om te stellen dat zij hoe dan ook niet onder het verbod uit artikel40 W.H.P.C. kan vallen, gezien zij krachtens haar statuten geen handelsdaden
kan stellen, niet dienend is nu de toepassing van voormeld artikel niet aan de orde
is;
Dat (eiseres) overigens wel degelijk verkoper is zoals bedoeld in artikel1, 6b W.H.P.C.,
zodat zij onder toepassing van de W.H.P.C. valt wat de naleving van de eerlijke handelsgebruiken betreft;
(... ) dat kan worden aangenomen dat een verkoop met verlies van diensten, wanneer hij kortstondig wordt toegepast, in beginsel batig kan zijn voor de onderneming- weze het eventueel op enige termijn- zowel als voor de consument en aldus beschouwd deze praktijk niet per se met de eerlijke handelsgebruiken strijdt;
(... ) dat de praktijk nochtans met de eerlijke handelsgebruiken onverenigbaar voorkomt, wanneer blijkt dat de onderneming de gevolgen van de verlieslatende verkopen niet kan blijven opvangen met tegen marktvoorwaarden ter beschikking gestelde middelen en het aangeboden verlieslatend prijsniveau voor de consument ook
geen standvastig karakter vertoont;
Dat het al dan niet geoorloofd karakter van deze verkoopstechniek verder mee moet
worden beoordeeld in functie van het ten aanzien van alle marktdeelnemers nagestreefde doel;
Dat het opzettelijk ontregelen van de normale marktmechanismen en het wegprijzen van concurrenten uit de markt om deze vervolgens te domineren als oneerlijke praktijk moet worden verboden",
terwijl, eerste onderdeel, artikel 93 W.H.P.C. enkel een algemene norm inzake eerlijke handelspraktijken voorschrijft; de wetgever inzake verkoop met verlies in hoofdstuk VI, Mdeling 1, W.H.P.C. in een expliciete bepaling heeft voorzien die luidt "verkopen met verlies"; de wetgever vervolgens in deze afdeling enkel een verbod van
verkoop met verlies inzake producten heeft gereglementeerd; zoals uit de parlementaire voorbereidingen blijkt en zoals ook aangehaald op p. 6 van de syntheseconclusie van eiseres, de wetgever daarbij bewust heeft geopteerd om niet de verkoop met verlies van diensten onder het verbod van artikel 40 W.H.P.C. te brengen,
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a.m. wegens de moeilijkheden om m.b.t. diensten de precieze kostprijs te bepalen; derhalve niet meer via de algemene norm van artikel 93 W.H.P.C., de verkoop met verlies van diensten die niet vallen onder artikel40-41 W.H.P.C., alsnog kan worden verboden; het bestreden arrest derhalve door- op p. 5, eerste valle alinea- vast te stellen
dat eiseres verkoper is zoals bedoeld in artikel1,6,b, W.H.P.C. en hieraan de conclusie te verbinden dat "zij onder toepassing W.H.P.C. valt wat de naleving van de eerlijke handelsgebruiken betreft", door vervolgens vast te stellen dater in casu sprake
is van een "verkoop met verlies van diensten" (zie o.m. bestreden arrest p. 5, tweede
valle alinea, p. 6 vierde voile alinea) en vervolgens op p. 10 en volgende vast te stellen dat deze praktijk oneerlijk is in de zin van artikel 93 C, deze laatste bepaling
schendt nu deze bepaling niet de verkoop met verlies van diensten door niet-handelaren
verbiedt (schending van artikel 93 W.H.P.C., juncto artikel40 W.H.P.C.);
terwijl, tweede onderdeel, artikel 93 W.H.P.C. enkel een algemene norm inzake eerlijke handelspraktijken voorschrijft; deze bepaling toepasselijk is op verkopers zoals gedefinieerd in artikel1, 6, a tot en met c W.H.P.C.; het begrip verkoper o.m. de
"handelaar" omvat; eiseres als intercommunale met het statuut van een burgerlijke
coiiperatieve vennootschap, geen handelaar is, nu haar statuut geregeld wordt door
artikel3 van de Wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales waarin
uitdrukkelijk is bepaald dat zij "geen handelskarakter" hebben; het begrip verkoper uit de W.H.P.C. echter ruimer is dan alleen handelaars; eiseres wel verkoper is in
de zin van artikel 1, 6, W.H.P.C.;
terwijl de wetgever inzake verkoop met verlies een expliciet verbod heeft opgenomen in artikel40 tot en met 41 W.H.P.C.; dit verbod beperkt is tot de verkoop met verlies van producten door handelaren; artikel 40 inderdaad bepaalt : ''het is elke handelaar verboden een product met verlies te koop aan te bieden of te verkopen"; gelet
op het expliciete verbod en de exhaustieve regeling van artikel 40 tot en met 41
W.H.P.C., artikel 93 W.H.P.C. niet toepasselijk is op verkopen met verlies van producten die buiten het toepassingsgebied van artikel 40-41 W.H.P.C. vallen zoals ook
aangevoerd in de syntheseconclusie in beroep van eiseres (p. 11-12); onder de W.H.P.C.
de verkoop met verlies van producten derhalve beperkt is tot de categorie van de handelaren en binnen de voorwaarden en uitzonderingen van artikel40-41 W.H.P.C.; derhalve de verkoop met verlies van producten door eiseres die zoals in haar beroepsyntheseconclusie werd aangevoerd (p. 11 en 12), geen handelaar is, niet onder het
verbod van de W.H.P.C. valt; dat artikel 93 geen expliciet verbod inzake verkoop met
verlies inhoudt; gesteld al dat artikel 93 W.H.P.C. zou kunnen ge!nterpreteerd worden in die zin dat hieronder verkoop met verlies van diensten zou kunnen vallen, dit
verbod niet ruimer kan zijn dan het verbod bepaald in artikel 40; immers een algemene norm (artikel 93 W.H.P.C.) niet ruimer kan zijn dan een specifieke norm (artikel 40 W.H.P.C.); nu artikel 40 uitdrukkelijk bepaalt dat inzake verkoop met verlies van producten alleen handelaren onder het verbod vallen, artikel 93 W.H.P.C. niet
kan worden toegepast op verkoop met verlies van diensten door niet-handelaren;
terwijl het bestreden arrest door op p. 5, eerste voile alinea, vast te stellen dat eiseres wel verkoper is zoals bedoeld in artikel1, 6, b, W.H.P.C. en hieraan de conclusie te verbinden dat "zij onder toepassing van de W.H.P.C. valt wat de naleving van
de eerlijke handelsgebruiken betreft", vervolgens vast te stellen dater in casu sprake
is van een "verkoop met verlies van diensten" en vervolgens op p. 10 en volgende vast
te stellen dat deze praktijk oneerlijk is in de zin van artikel 93 W.H.P.C., deze laatste bepaling schendt nu deze bepaling niet de verkoop met verlies door niet-handelaren
verbiedt en het bestreden arrest niet ontkent dat eiseres geen handelaar is, minstens niet vaststelt dat eiseres handelaar is (schending van artikel 93 W.H.P.C.);
terwijl, derde onderdeel, de Belgische rechtsorde gesteund is op het beginsel van de
vrije mededinging en de vrijheid van handel zoals bekrachtigd door artikel 7 van het
decreet van 2-17 maart 1791, van de artikelen 2 en 3 van de Wet van 5 augustus 1991
tot bescherming van de economische mededinging en artikel 6, § 1, VI, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen;
de wet van 5 augustus 1991 (zowel in de versie voor als na de wetten van 26 april
1999), het kader aangeeft waarbinnen de vrije concurrentie speelt; een verkoop met
verlies in bepaalde omstandigheden de mededinging kan beperken en dus in strijd kan
zijn met de wet van 5 augustus 1991, met name wanneer zij in strijd zou zijn met ar-
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tikel 2 (mededingingsbeperkende afspraak) of met artikel 3 (misbruik van dominante positie) van die wet; een verkoop met verlies die niet onder het specifieke verbod van artikel2 of artikel3 van de Wet van 5 augustus 1991 valt, niet kan verbaden worden onder de algemene norm inzake eerlijke handelsgebruiken uit een andere
wet (in casu de W.H.P.C.), behalve bij uitdrukkelijk afWijkende bepaling; de wetgever dit enkel gedaan heeft voor de verkoop met verlies van producten door handelaren; hij dit echter niet gedaan heeft voor de verkoop met verlies van diensten, noch
m.b.t. verkopen met verlies door niet-handelaren; artikel 93 W.H.P.C. derhalve niet
aldus kan worden begrepen dat hierin een verbod zou zijn opgenomen - wegens strijdigheid met de eerlijke handelsgebruiken- van een verkoop met verlies van diensten die niet in strijd zou zijn met de Wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van
de economische mededinging;

terwijl derhalve het bestreden arrest door de enkele vaststellingen dat verkoop met
verlies van diensten onder het verbod van artikel 93 W.H.P.C. kan vallen, dat de prijs
die eiseres voor de betrokken dienst aanrekent beneden kostprijs is, en de omstandigheden waarin dit gebeurt een "oneerlijke praktijk" uitmaken, zonder echter vast
te stellen dat de betrokken gedraging verboden zou zijn door de wet van 5 augustus
1991 tot bescherming van de economische mededinging, in het bijzonder door deartikelen 2 en 3 van deze wet, minstens zonder vast te stellen dat de beweerde miskenning van die eerlijke gebruiken er in wezen in bestaat de mededinging te beperken, de in het middel ingeroepen bepalingen schendt;
terwijl, vierde onderdeel, zelfs indien de Wet van 5 augustus 1991 geen beperkende werking zou hebben op de W.H.P.C., de keuze van de Belgische wetgever voor
de vrije mededinging met zich brengt dat een verkoop met verlies van diensten enkel in strijd kan zijn met artikel 93 W.H.P.C. wanneer hij uitgaat van een onderneming met een dominante positie; het bestreden arrest geenszins vaststelt dat eiseres op de betrokken markt een dominante positie inneemt; het bestreden arrest
integendeel vaststelt op p. 3, eerste volle alinea, dat eiseres pas vanafjanuari 1998
de betrokken diensten heeft aangeboden; het in de tweede volle alinea verder vaststelt, "dat voor de komst van (eiseres), (verweerster) als privaat bedrijf en als enige
verkoper sedert 1971 in de huidige deelgemeenten (. .. ) een kabelnet exploiteert waarmee zij radio- en televisiesignalen verdeelt en via hetwelk zij sedert september 1997
ook toegang tot internet aanbiedt"; het bestreden arrest door toch op grond van de hiervoor geciteerde overwegingen vast te stellen dat eiseres een oneerlijke handelspraktijk heeft begaan door diensten met verlies aan te kopen, zonder enige dominante positie van eiseres vast te stellen, artikel 93 W.H.P.C. schendt :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, krachtens artikel 93 van de Wet Handelspraktijken verboden is elke met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad, waardoor een
verkoper de beroepsbelangen van een of meer andere verkopers schaadt of
kan schaden;
Dat het niet uitgesloten is dat de verkoop met verlies van een dienst onder omstandigheden in strijd kan zijn met de eerlijke gebruiken in handelszaken;
Dat uit de omstandigheid dat aileen de verkoop met verlies van een product door de Wet Handelspraktijken expliciet verboden wordt niet kan worden afgeleid dat het leveren met verlies van een dienst, niet in strijd kan zijn
met het algemeen verbod bepaald in het genoemde artikel 93;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest, dat in zoverre niet wordt bestreden, oordeelt dat eiseres een verkoper is in de zin van de Wet Handelspraktijken;
Overwegende dat het verbod van artikel93 van de Wet Handelspraktijken
slaat op verkopers en niet op kooplieden;
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Overwegende dat het arrest dat vaststelt dat eiseres een verkoper is in de
zin van de genoemde wet, de in het onderdeel aangewezen wettelijke bepalingen niet schendt door te onderzoeken of eiseres als verkoper de eerlijke gebruiken in handelszaken heeft geschonden;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hofvermag acht te slaan, niet
blijkt dat eiseres voor de feitenrechter heeft aangevoerd dat haar gedraging was toegelaten op grond van de Belgische wet op de economische mededinging;
Dat het onderdeel nieuw is, mitsdien niet ontvankelijk;
Wat het vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat een verkoop van diensten met verlies niet enkel in strijd
kan zijn met het verbod van oneerlijke praktijken wanneer de verkoop uitgaat van een onderneming met dominante positie;
Dat niet uitgesloten is dat een onderneming die geen dominante positie
heeft op de betrokken markt door diensten te verkopen met verlies toch een
inbreuk kan begaan op het verbod van oneerlijke handelspraktijken door onder omstandigheden diensten met verlies te verkopen; dat dit inhet bijzonder het geval kan zijn wanneer de verkoop van diensti:m met verlies door een
onderneming die geen dominante positie heeft, afgestemd is op de gedragingen van andere ondernemingen of van de overheid en een economisch ongeoorloofd doel nastreeft;
Dat het onderdeel faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
25 oktober 2001 - 1e kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete, voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. De Gryse en Verbist.

Nr. 574
1e KAMER - 25 oktober 2001

1o HANDELSPRAKTIJKEN- HANDELSPRAKTIJKENWET- MET DE EERLIJKE HANDELS·
GEBRUIKEN STRIJDIGE DAAD- GEZAMENLIJK AANBOD- GEOORLOOFDHEID- TOTALE PRIJS
-BEGRIP.

2° HANDELSPRAKTIJKEN- HANDELSPRAKTIJKENWET- PRIJSAANDUIDING- PRIJSVERMINDERING- TOEPASSINGSGEBIED- LANCEERPRIJS- BEGRIP- VOORWAARDEN.

1o Er is slechts sprake van totale prijs waartegen het geoorloofd is producten of dien-

sten die een geheel vormen gezamenlijk aan te bieden wanneer elk van de producten of diensten tegen een bepaalde prijs wordt aangeboden, zodat de totale prijs de
samenstelling vormt van de prijs van de afzonderli}ke producten of diensten die gezamenlijk worden aangeboden. (Artt. 54 en 55, eerste lid, Handelspraktijkenwet 1991.)
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2° Een prijs waarvan de verkoper, die vroeger het product of de dienst niet heeft ver-

kocht, aankondigt dat deze maar geldt voor een beperkte lanceerperiode en later zal
verhoogd worden d.i. een lanceerprijs, valt niet onder het toepassingsgebied van artikel 5 Handelspraktijkenwet. (Artt. 5 en 42 Handelspraktijkenwet 1991.)
(IVERLEC C.V T. RADIO PUBLIC N.V.)
ARREST

(A.R. C.00.009l.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, 1998/AR/3309, op 26 oktober 1999 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 54 en 55, in het bijzonder lid 1, van de wet van 14 juli
1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument (hierna "W.H.P.C.") en van artikel149 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest het door verweerster ingestelde hoger beroep gegrond verklaart, het vonnis a quo hervormend, de hoofdeis gegrond verklaart door vast
te stellen dat eiseres inbreuk pleegt op artikel 54 van de W.H.P.C. door aan de consuinent samen met een kabelabonnement van twee jaar, gratis aansluiting op het kabelnet- bestaande uit een enkelvoudige aansluiting en toegang tot het net, twintig meter binnenkabel, een contactdoos en een TV-snoer - aan te bieden, de staking
hiervan beveelt onder verbeurte van een dwangsom van 100.000 BEF per vastgestelde inbreuk op het stakingsbevel, aldus begrepen dat elke drager waarop de inbrenk wordt vastgesteld de dwangsom oplevert, bovendien de publicatie van het arrest beveelt op de website van eiseres met adres http ://www.superkabel.be en
verweerster machtigt om de beslissing bij uittreksel te laten publiceren op grond van
de volgende overwegingen :
"( ... ) dat luidens artikel 54 W.H.P.C. het 'gezamenlijk aanbod' moet begrepen worden als de praktijk waarbij de al dan niet kosteloze verkrijging van producten, diensten, alle andere onderdelen of titels waarmee men die kan verwerven, gebonden is
aan de verkrijging van andere zelfs gelijke producten of diensten;
dat deze praktijk in beginsel wordt verboden, behoudens de uitzonderingsgevallen opgesomd in de artikelen 55 tot en met 57 W.H.P.C.;
dat de uitzondering onder meer ook geldt voor producten of diensten die een geheel vormen, begrippen waaromtrent tot dusver elke regelgeving ontbreekt;
(... ) dat het gezamenlijk aanbod doorgaans inhoudt dat voor de consument twee aanbiedingen gekoppeld worden, een hoofdaanbod en een bijkomend aanbod, met dien verstande dat het bijkomend aanbod slechts kan worden aanvaard wanneer ook het hoofdaanbod wordt aanvaard;
dat de toepassing van het verbod in beginsel alle gevallen betreft waarin de consument niet de keuze heeft om meerdere goederen en diensten samen dan wel afzonderlijk aan te schaffen;
dat het verbod is ingesteld om te voorkomen dat de werkelijke prijs van de goederen afzonderlijk voor de consument zou worden verdoezeld - hetgeen inhoudt dat het
gezamenlijk aanbod slaat op goederen die ook tegen een afzonderlijke prijs kunnen worden verhandeld - maar niet dienend is of de consument uit het gezamenlijk aanbod aldan niet voordeel haalt (Cass., 4 september 1997, Arr. Cass., 1997, 331);
(... ) dat (verweerster) terecht voorhoudt- en (eiseres) trouwens niet betwist- dat
een gezamenlijk aanbod wordt verstrekt wanneer het aanbod om gratis de aansluiting op het kabelnet te verstrekken tegelijk wordt aangeboden met het aanbod om een
abonnement voor een periode van twee jaar te onderschrijven;
dat zij bestrijdt dat de uitzonderingsbepaling uit artikel 55,1, W.H.P.C., waarin naar
omstandigheden een gezamenlijk aanbod is toegestaan en waarop (eiseres) zich beroept, te dezen kan worden toegepast;
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(. .. ) dat luidens artikel 55, 1, W.H.P.C. gezamenlijk tegen een totale prijs mogen worden aangeboden, producten of diensten die een geheel vormen;
(. .. ) dat met het concept 'producten of diensten die een geheel vormen' wordt beoogd ruimte te laten voor het gezamenlijk aanbieden van producten of diensten, die
afzonderlijk kunnen worden verhandeld, maar die samen worden aangeboden omdat de consument ze gangbaar ook samen verbruikt, zodat het aankoopgedrag niet
(meer) wordt be'invloed door het gezamenlijk aanbieden ervan en de verkoper er ook
geen gericht voordeel mee kan doen (zie o.m. H. De Bauw, Capita Selecta inzake
verkoopspromoties, in Handelspraktijken anno 1996, nrs. 82-88);
(. .. ) dat uit de samenlezing van de artikelen 55, 56 en 57 W.H.P.C. moet worden afgeleid dat, anders dan in artikelen 56 en 57 waar het gratis aanbieden met een hoofdproduct wordt geregeld, de verkoop tegen een 'totale prijs' bedoeld in artikel 55, impliceert dat in het gedane aanbod de gecombineerde goederen of diensten ieder ten
belope van een aandeel in de prijs effectief worden betaald;
(. .. ) dat nu in het besproken aanbod de 'aansluiting' gratis wordt aangeboden sa~
men met een abonnement gedurende 24 maanden, dit aanbod niet kan genieten van
de in artikel 55, 1, W.H.P.C. geoorloofde uitzondering;
(. .. ) daarenboven, dat onderscheid dient te worden gemaakt tussen de dienst die bestaat in het 'aansluiten' van een abonnee en de hieraan voorafgaande dienst die bestaat in het verstrekken van de nodige uitrusting om te kunnen aansluiten;
dat een abonnement op Superkabel - hetgeen staat voor afname van diversifieerbare opeenvolgende prestaties die via de kabel kunnen worden verleend - vanzelfsprekend niet valt af te scheiden van een aansluiting op het kabelnet, en aldus begrepen de consument de dienst van het 'aansluiten' aileen vraagt wanneer hij ook
meteen een abonnement verlangt;
dat de uitrusting om te kunnen worden aangesloten in een gebouw kan worden aangebracht als onderdeel van de nutsvoorzieningen, zonder dat een abonnement op de
dienstverlening moet volgen;
(. .. ) dat hetgeen door lverlek te dezen gratis wordt aangeboden als 'aansluiting' in
bestaande gebouwen (het zijn de gevestigde TVD-abonnees die worden bewerkt) evenwei niet bestaat in het aanbrengen van eenvoudige koppelingen, maar wel in het verstrekken van de uitrusting die vereist is opdat zou kunnen aangesloten worden (levering en plaatsing van de kabel vanaf het openbaar domein tot aan het stopcontact,
van het stopcontact zelf en van twee meter kabelsnoer tot aan het TV-toestel);
dat wanneer de abonnee na verloop van enige tijd zijn abonnement opzegt immers niet de beschreven kabeluitrusting wordt weggenomen, maar enkel een klein verbindingsstuk in het stopcontact;
(. .. ) dat de 'aansluiting' met de inhoud die Iverlek eraan geeft door de abonnee niet
samen wordt verbruikt met de diensten verbonden aan het abonnement en deze beide
om die reden ook geen geheel vormen zoals bedoeld in artikel 55, 1, W.H.P.C.;
(. .. ) daarenboven dater beslist geen gewoonte bestaat om de aansluiting op een kabelnet te paren aan een abonnement gedurende twee jaar;
dat Iverlek trouwens geen enkel document overlegt waaruit kan blijken dat zij aan
haar abonnees gangbaar 24 maanden abonnementsgeld aanrekent;
dat ook dit gegeven onverenigbaar is met het vereiste dat de gezamenlijk aangeboden diensten een geheel vormen;
(. .. ) dat bijgevolg, zelfs indien zou moeten worden aangenomen dat de 'gratis' aansluiting niet aan de toepassing van artikel 55, 1, W.H.P.C. in de weg staat, het eerste ge'incrimineerde gezamenlijk aanbod niettemin ongeoorloofd zou blijven omdat het
niet slaat op diensten die een geheel vormen",
terwijl, eerste onderdeel, artikel54 W.H.P.C. de definitie van gezamenlijk aanbod bevat alsmede een principieel verbod van gezamenlijke aanbiedingen inhoudt; vervolgens de artikelen 55 tot en met 57 W.H.P.C. een aantal uitzonderingen op het principiele verbod van artikel 54 W.H.P.C. bevatten; het bestreden arrest door te overwegen
dat "de verkoop tegen een 'totale prijs' bedoeld in artikel 55 impliceert dat in het gedane aanbod de gecombineerde goederen of diensten ieder ten belope van een aandeel in de prijs effectiefworden betaald" een voorwaarde aan artikel55, 1, W.H.P.C.
toevoegt die er niet in staat, nu artikel 55, 1, W.H.P.C. enkel vereist dat het geheel wordt

Nr. 574

HOF VAN CASSATIE

1787

aangeboden aan een totale prijs; dit niet impliceert dat elk onderdeel ten belope van
een aandeel in de prijs moet worden betaald; een aanbod aan een totale prijs immers enkel vereist dat er een prijs is voor het geheel, zonder dat daarbij relevant is
welk aandeel elk van de betrokken producten in het geheel heeft, en dus ook zonder dat relevant is of een of meer van de betrokken producten of diensten gratis zijn;
dit aansluit bij de geest van de wet die met deze uitzondering beoogt, zoals wordt vastgesteld op p. 6 onderaan en 7 bovenaan van het bestreden arrest, "ruimte te laten voor
het gezamenlijk aanbieden van producten of diensten, die afzonderlijk kunnen worden verhandeld, maar die samen worden aangeboden omdat de consument ze gangbaar ook samen verbruikt, zodat het aankoopgedrag niet (meer) wordt bei:nvloed door
het gezamenlijk aanbieden ervan en de verkoper er ook geen gericht voordeel mee kan
doen"; doordat de consument deze diensten gebruikelijk gezamenlijk aankoopt de vraag
naar de voorstelling van de gebonden diensten, nl. elk een aandeel in de totale prijs,
dan wel een ervan gratis, niet langer relevant is en door de wetgever niet belangrijk werd geacht; daarentegen de uitzonderingen in artikel 56 en 57 meestal niet producten, diensten titels of andere voordelen betreffen die een consument gebruikelijk gezamenlijk aankoopt, zodat het in die gevallen wel van belang is dat aan de
consument duidelijk wordt gemaakt welke de preciese prijs is van het hoofdaanbod
door het bijkomende aanbod verplicht gratis te maken; het aanbod van een totale prijs
in artikel 55, 1, W.H.P.C. derhalve zowel de optie toelaat dat een aanbod van twee diensten gebeurt door beide een aandeel te doen dragen in de totale prijs, dan wel een dienst
gratis aan te bieden; immers ook een aanbod waarbij een dienst gratis wordt aangeboden, nog steeds een aanbod is aan een totale prijs; het bestreden arrest door op
grond van de voorgaande overwegingen te besluiten dat nu in het aanbod van eiseres in cassatie "de 'aansluiting' gratis wordt aangeboden samen met een abonnement gedurende 24 maanden, dit aanbod niet kan genieten van de in artikel 55, 1,
W.H.P.C. geoorloofde uitzondering", artikel 55, 1, W.H.P.C. schendt;
terwijl, tweede onderdeel, eiseres op p. 9 van haar syntheseconclusie in hoger beroep overwoog "dat in casu het genot van het kabelnetwerk inderdaad een aansluiting op dit kabelnet impliceert; dat het bij een eerste onderschrijving van een kabelabonnement dan ook gebruikelijk, zelfs noodzakelijk, is zich op het betrokken kabelnet
aan te sluiten"; eiseres aldus aangaf dat zonder aansluiting, eenvoudigweg de dienstverlening van het kabelabonnement niet kon gebeuren; het bestreden arrest weliswaar op p. 7 een onderscheid maakt tussen de "dienst die bestaat in het 'aansluiten' van een abonnee en de hieraan voorafgaande dienst die bestaat in het verstrekken
van de nodige uitrusting om te kunnen aansluiten"; het bestreden arrest echter niet
ontkent dat beide diensten noodzakelijk zijn om van het kabelabonnement gebruik te
kunnen maken; integendeel, het bestreden arrest vervolgens op dezelfde p. 7 erkent dat de "gratis aansluiting" waarvan sprake niet bestaat in het eerste maar in het
tweede luik, nl. "het verstrekken van de uitrusting die vereist is opdat zou kunnen aangesloten worden"; de conclusie van het bestreden arrest op p. 7 onderaan dat "de aansluiting met de inhoud die (eiseres) eraan geeft door de abonnee niet samen wordt verbruikt met de diensten verbonden aan het abonnement en deze beide om die reden ook
geen geheel vormen zoals bedoeld in artikel 55, 1, W.H.P.C." aldus artikel 55, 1, W.H.P.C.
schendt aangezien het gegeven dat de dienst van het kabelabonnement niet kan worden gebruikt zonder gebruik van de tweede (in casu gratis aangeboden) dienst van het
verstrekken van de nodige uitrusting om te kunnen aansluiten, inhoudt dat beide diensten afhankelijk zijn van elkaar en dus niet los van elkaar een functie hebben, zodat zij een geheel vormen in de zin van bedoeld artikel (schending van artikel 55, 1,
W.H.P.C.);
terwijl, derde onderdeel, op p. 6 onderaan en 7 bovenaan van het bestreden arrest wordt erkend dat de wetgever met artikel 55, 1, W.H.P.C. beoogt "ruimte te laten voor het gezamenlijk aanbieden van producten of diensten, die afzonderlijk kunnen worden verhandeld, maar die samen worden aangeboden omdat de consument ze
gangbaar ook samen verbruikt, zodat het aankoopgedrag niet (meer) wordt bei:nvloed door het gezamenlijk aanbieden ervan en de verkoper er ook geen gericht voordeel mee kan doen"; het bestreden arrest aldus erkent dat bij de vraag of er sprake
is van een geheel in de zin van artikel55, 1, W.H.P.C., moet gekeken worden naar het
standpunt van de consument, of de vraag uitgaande van de consument;
het bestreden arrest door vervolgens op p. 8 bovenaan te overwegen "dater beslist geen gewoonte bestaat om de aansluiting op een kabelnet te paren aan een abon-
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nement gedurende twee jaar" en dat eiseres "geen enkel document overlegt waaruit
kan blijken dat zij aan haar abonnees gangbaar 24 maanden abonnementsgeld aanrekent", voor de toepassing van artikel 55, 1, in het concrete geschil niet kijkt naar
het standpunt van de consument, maar wel naar dat van de verkoper van de dienst;
het bestreden arrest aldus vooreerst tegenstrijdig is gemotiveerd nu het eerst zegt dat
het standpunt van de consument bepalend is voor de vraag of er een geheel is in de
zin van artikel 55, 1, W.H.P.C., maar tenslotte oordeelt dat er geen geheel is omdat
er geen gewoonte is in hoofde van de verkoper, deze tegenstrijdigheid in de motivering, de regelmatigheid ervan aantast (schending van artikel 149 Grondwet);
het bestreden arrest door op grand van de stelling dat er geen gewoonte was in hoofde
van de verkoper, eiseres in cassatie, om beide betrokken diensten aan te bieden, te oordelen dat het aanbod van eiseres in cassatie in strijd is met artikel 55, 1, W.H.P.C.,
dit artikel schendt, nu de vraag of er sprake is van een geheel moet bepaald worden vanuit de gewoonte die in hoofde van de consument is ontstaan (schending van
artikel 55, 1, W.H.P.C.) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, krachtens artikel 54 Wet Handelspraktijken, behoudens de in die wet bepaalde uitzoncleringen, elk gezamenlijk aanbod aan de
consument verricht door een verkoperverboden is;
Dat, krachtens artikel 55, 1, Wet Handelspraktijken, het geoorloofd is producten of diensten die een geheel vormen gezamenlijk tegen een totale prijs
aan te bieden;
Dat slechts van totale prijs sprake is wanneer elk van de producten of diensten die gezamenlijk worden aangeboden tegen een bepaalde prijs wordt aangeboden, zodat de totale prijs de samenstelling vormt van de prijs van de afzonderlijke proclucten of diensten die gezamenlijk worden aangeboden;
Dat wanneer samen met een hoofdproduct of -dienst een product of dienst
gratis wordt aangeboden, de geoorloofdheid van de praktijk op grond van de
artikelen 56 en 57 Wet Handelspraktijken moet worden beoordeeld;
Overwegende dat de appelrechters vaststellen dat eiseres, samen met een
kabelabonnement voor 24 maanden, gratis een aansluiting op het kabelnet aanbood;
Dat zij vervolgens oordelen dat, daar de aansluiting gratis wordt aangeboden, de uitzonderingsbepaling van artikel 55, 1, niet toepasselijk is;
Dat zij hun beslissing aldus naar recht verantwoorden;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat gelet op de verwerping van het eerste onderdeel, het
tweede onderdeel geen belang meer vertoont;
Dat het onderdeel niet ontvailkelijk is;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat, in zoverre het onderdeel aanvoert dat er een tegenstrijdigheid bestaat in de redenen, het een juridische tegenstrijdigheid aanvoert waarop artikel 149 van de Grondwet niet toepasselijk is;
Overwegende voor het overige dat, gelet op de verwerping van het eerste onderdeel, het onderdeel geen belang vertoont;
Dat het onderdeel niet ontvankelijk is;
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Over het tweede middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 5, 42 en 43 W.H.P.C.,
doordat het bestreden arrest de vordering van verweerster dat eiseres een inbreuk zou hebben begaan op artikel 5 W.H.P.C. i.v.m. een aanbod tot gratis abonnement ontvankelijk verklaart, vaststelt dat eiseres inbreuk pleegt op artikel 5, tweede
lid, van de W.H.P.C. door bij het aanbod van een kabelabonnement van twee jaar, de
prijs aldus aan te duiden dat negen maanden van deze periode gratis wordt geleverd, de staking van deze inbreuk beveelt onder verbeurte van een dwangsom van
100.000 BEF per vastgestelde inbreuk op het stakingsbevel, aldus begrepen dat elke
drager waarop de inbreuk wordt vastgesteld de dwangsom oplevert, bovendien de publicatie van het arrest beveelt op de website van eiseres met adres
http ://www.superkabel.be en verweerster machtigt om de beslissing bij uittreksel te
laten publiceren op grand van de volgende overwegingen :
"Inzake de aanduiding van de pr:ijs
(... ) dat (verweerster) daarentegen met reden stelt dat de door Iverlek aangekondigde prijs een verboden aankondiging van prijsvermindering inhoudt, zoals bedoeld in artikel 5, tweede lid, W.H.P.C.;
(... ) dat luidens vermeld voorschrift, dat een algemenere norm inhoudt inzake pr:ijsaanduiding, een pr:ijsvermindering in geen geval aan de consument mag worden voorgesteld als een gratis aanbod van een hoeveelheid van het product of van een gedeelte van de dienst;
( ... ) dat de artikelen 42 en volgende W.H.P.C. de specifieke praktijk van prijsvermindering en prijsvergelijking betreffen;
dat de samengevoegde voorschriften uit de artikelen 5, 42 en 43 W.H.P.C. niet impliceren dat er alleen maar van pr:ijsvermindering kan worden gewaagd indien er een
voorheen toegepaste referentiepr:ijs voorhanden is;
dat zulks in regel het geval is maar evenzeer mogelijk is dat, wanneer zoals te dezen een nieuwe verkoper de markt betreedt, een actuele verminder:ing wordt aangekondigd in functie van een reeds aangekondigde later toe te passen prijs;
(... ) dat Iverlek voor een eerste periode van negen maanden de aangeboden dienst
voorstelt als 'gratis' tegenover de volgende periode van drie maanden, waarvoor 999
BEF wordt aangerekend, hetgeen betekent dat ze voor de eerste periode een vermindering van 2.997 BEF toestaat;
dat deze prijsaanduiding, waarbij een gedeelte van de dienst als gratis wordt voorgesteld, strijdig is met het algemeen verbod uit artikel 5, tweede lid, W.H.P.C.",
terwijl, de artikelen 5, 42 en 43 W.H.P.C. handelen over aankondigingen van prijsverminderingen; dat uit de gezamenlijke lezing van artikel 42 W.H.P.C. en artikel 43
W.H.P.C., volgt dat er slechts van een pr:ijsvermindering in de zin van de artikelen 42,
43 en 5 W.H.P.C. kan sprake zijn indien de verkoper een verminder:ing aankondigt van
een voorheen toegepaste prijs; het bestreden arrest in de uiteenzetting van de feiten (zie in het bijzonder p. 4 onderaan en p. 5 bovenaan) erkent dat eiseres ten tijde
van de dagvaarding en de feiten een nieuwkomer was op de betrokken geografische
markt en dat het bestreden aanbod van eiseres bij de lancering van haar dienst plaatsvond; het bestreden arrest zowel in de feiten als in de hiervoor geciteerde overwegingen, en in het bijzonder in de overweging dat er sprake is van een prijsvermindering "wanneer zoals te dezen een nieuwe verkoper de markt betreedt, een
vermindering wordt aangekondigd in functie van een reeds aangekondigde later toe
te passen pr:ijs" erkent dat eiseres met haar betwiste aanbod geen vermindering aankondigde op een voorheen toegepaste prijs; eiseres als nieuwe verkoper immers geen
voorheen toegepaste prijs had; het bestreden arrest verder niet vaststelt dat eiseres
de indruk zou wekken te verwijzen naar een voorheen toegepaste prijs; derhalve de
vaststelling van het bestreden arrest dat de aankondiging van een abonnement dat
voor de eerste negen maanden 'gratis' is en niet verwijst naar een voorheen toegepaste prijs, maar naar een later toe te passen prijsverhoging, een inbreuk uitmaakt
op artikel5 W.H.P.C. ten onrechte uitgaat van de premisse dat dergelijke aankondiging een aankondiging is van een prijsvermindering, nu aankondigingen van prijs-
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verminderingen in de zin van de artikelen 42, 43 en 5 W.H.P.C. vereisen dat er een
voorheen toegepaste prijs is waarnaar wordt verwezen of waarop een vermindering
wordt toegepast (schending van de artikelen 5, 42 en 43 W.H.P.C.) :

Overwegende dat, krachtens artikel 5, eerste lid, Wet Handelspraktijken
elke aanduiding van een prijs- of tariefvermindering, die wordt uitgedrukt
door een bedrag of een kortingspercentage, moet geschieden, hetzij door vermelding van de nieuwe prijs naast de oude doorgehaalde prijs, hetzij door de
vermeldingen "nieuwe prijs", "oude prijs" naast de overeenstemmende bedragen, hetzij door de vermelding van een kortingspercentage en de nieuwe
prijs naast de oude doorgehaalde prijs, hetzij door de vermelding van het eenvormig kortingspercentage dat is verleend voor de producten en diensten of
voor de categorieen van producten en diensten waarop deze vermelding slaat;
Dat, krachtens het tweede lid van vermeld artikel, een prijsvermindering van een product of dienst in geen geval aan de consument mag worden voorgesteld als een gratis aanbod van een hoeveelheid van het product of van een gedeelte van de dienst;
Overwegende dat, krachtens artikel 42 Wet Handelspraktijken, onder
de bepalingen van de afdeling betreffende de aankondigingen van
prijsverminderingen en -vergelijkingen, de aankondigingen vallen van verminderingen van de verkoopprijs aan de consument, waartoe overeenkomstig artikel 5 is overgegaan, evenals die welke een prijsvermindering suggereren zonder gebruik te maken van een van de mogelijkheden bedoeld in
artikel 5;
Overwegende dat uit de wetsgeschiedenis blijkt dat een prijs waarvan de
verkoper, die vroeger het product of de dienst niet heeft verkocht, aankondigt dat de prijs maar geldt voor een beperkte lanceerperiode en later zal verhoogd worden, niet onder het toepassingsgebied valt van artikel 5 Wet
Handelspraktijken; dat de verwijzing naar de hogere prijs waartegen het product na de lanceerperiode zal verkocht worden, niet verboden is, behoudens wanneer deze praktijk zou verboden zijn krachtens andere wetsbepalingen;
Dat dit spoort met de bedoeling van de wetgever zowel het initiatiefvan
nieuwe marktdeelnemers aan te moedigen als de consument te vrijwaren tegen misleidende praktijken;
Overwegende dat de appelrechters vaststellen dat het bestreden aanbod
werd geformuleerd als : "9 maanden gratis abonnement kabeltelevisie - 99
dagen gratis muzieknet MC Europe - 999 BEF = 1 jaar superkabel met gratis aansluiting";
Dat dit de aanduiding is van een lanceerprijs en derhalve buiten het
toepassingsgebied valt van artikel 5;
Dat het bestreden arrest derhalve niet naar recht kon oordelen dat de prijsaanduiding van het aanbod van eiseres, waarbij een gedeelte van de dienst
als gratis wordt voorgesteld, strijdig is met het verbod uit artikel 5, tweede
lid, Wet Handelspraktijken;
Dat het onderdeel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over de inbreuk op artikel 5 Wet Handelspraktijken, publicatie beveelt van het arrest en uitspraak doet over de kosten; verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal worden
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gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt eiseres in twee derden 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 Antwerpen.
25 oktober 2001 - 1e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete, voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. De Gryse en Verbist.

Nr. 575
1e KAMER - 26 oktober 2001

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN-

ALGEMEEN- MOTIVERINGSPLICHT- 'IDEZICHT OP DE WETTIGHEID - VONNIS- SLORDIGE REDACTIE - ONBEGRIJPELIJKE MOTIVERING - BEGRIP.

Het Hof kan het hem opgedragen wettigheidstoezicht niet uitoefenen wanneer de redactie van de beslissing zo slordig is dat de motivering erdoor onbegrijpelijk wordt
(1). (Art. 149 Gw.)
·
(ROYALE BELGE N.V. T. MAISON BADART N.V.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. C.00.0212.F)

HETHOF;Terechtzitting van 26 oktober 2001 - 1e kamer- Voorzitter en verslaggever : de h.
Marchal, eerste voorzitter- Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Gerard.

Nr. 576
1e KAMER - 26 oktober 2001

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE -

BURGERLIJKE ZAKEN- ONTTREKKING- GEWETTIGDE VERDENKING- GEADIEERD RECHTSCOLLEGE- RECHTBANK VAN KOOPHANDEL- FAILLISSEMENT- RECHTER IN HANDELSZAKEN- PARTIJ IN HET
GEDING- GEVOLG.

(1) Cass., 19 okt. 2000, A.R. C.00.0164.F, nr. 562, en noot van emeritus afdelingsvoorzitter A.
Meeus in R.C.J.B., 2001, pp. 12 e.v.; Cass., 30 okt. 1990, A.R. 4947, nr. 118.
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Het feit dat een rechter in handelszaken, die bestuurder is in de vennootschap waartegen een procedure loopt bij de rechtbank, betrekkingen onderhoudt met zijn ambtsgenoten van hetzelfde rechtscollege, kan bij de partijen en bij derden gewettigde verdenking wekken aangaande de strikte onpartijdigheid van de rechters om uitspraak
te doen (1). (Art. 648, 2°, Ger.W.)
(EUROPA CUISSON N.V. T. FAILLISSEMENT VAN VOLAILLES DU CONDROZ C.V.B.P.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. C.Ol.0416.F)

HET HOF;- Gelet op het arrest van het Hofvan 14 september 2001;
Gelet op de bij artikel 656, tweede lid, 1 o, van het Gerechtelijk Wetboek
voorgeschreven verklaring;
Gelet op de conclusie van Mr. J.-C. D., die op 19 oktober 2001 op de griffie van het Hof is ingekomen;
Gelet op de zittingsnota die verzoekster op 22 oktober 2001 op de griffie
van het Hof heeft neergelegd;
Overwegende dat verzoekster bij de Rechtbank van Koophandel te X. een
verzoek heeft ingediend tot opneming van schuldvorderingen in de passiva van de failliete c.v.b.a. Volailles du Condroz;
Overwegende dat verzoekster uiteenzet dat zij een participatie van vijftig procent bezit in de failliete vennootschap en dat haar bestuurders, de heren J. en J.M., eveneens bestuurders van die vennootschap waren naast de
heren D.G. en A.P., die rechter is in de Rechtbank van Koophandel te X.;
Dat zij haar verzoek hierop grondt dat de curator van het faillissement,
naar aanleiding van het door hem bij die rechtbank van koophandel ingediende verzoek tot vaststelling van de datum waarop de failliete vennootschap opgehouden heeft te betalen, aan welke rechtbank het Hof om die reden de zaak onttrokken heeft bij arrest van 5 oktober 2001, zinnens is de
bestuurders van die vennootschap aansprakelijk te stellen en dat derhalve de heer A.P. er belang bij heeft dat de passiva van die vennootschap
zo laag mogelijk zijn;
Overwegende dat, gelet op de betrekkingen die er bestaan tussen een van
de magistraten en diens ambtsgenoten van hetzelfde rechtscollege, die omstandigheden bij de partijen en bij derden gewettigde verdenking kunnen wekken aangaande de strikte onpartijdigheid van de rechters die uitspraak moeten doen;
Dat wegens die gewettigde verdenking de zaak aan die rechtbank dient te
worden onttrokken en dient te worden verwezen naar een rechtscollege in
eerste aanleg van hetzelfde rechtsgebied;
(1) Het O.M. concludeerde tot de verwerping van de vordering o.m. op grand dat de rechter in
handelszaken, die bestuurder is van de failliete venootschap waartegen de verzoekster tot anttrekking een geding had aangespannen teneinde de schuldvordering die verzoekster tegen haar
beweert te hebben te doen opnemen in het passiefvan die vennootschap, geen partij was in de in
het verzoeksclu·ift bedoelde zaak betreffende de vordering tot opneming in het passief, en dat niet
vaststond dat hij dat zou moeten worden. Anders was het in de procedure tot vaststelling van de
datum waarop de failliete vennootschap had opgehouden te betalen, waarop het verzoek was gegrond. Daar was hij vrijwillig als bestuurder tussengekomen en had het Hof reeds op een vroeger verzoekschrift de onttrekking bevolen (Cass., 5 okt. 2001, A.R. C.01.0282.F, nr. 526.)
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Om die redenen, beveelt dat de zaak die onder het nr. A ingeschreven staat
op de rol van de Rechtbank van Koophandel te X., aan die rechtbank zou worden onttrokken; verwijst de zaak naar de Rechtbank van Koophandel te Y.;
houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
26 oktober 2001 - 1e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter- Verslaggever : de h. Storck - Andersluidende conclusie van de h. Henkes, advocaatgeneraal-Advocaat: mr. M.-F. Dubuffet, Brussel.

Nr. 577
1e KAMER- 26 oktober 2001

RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) -

BEGINSEL VAN BEHOORLIJK BESTUUR BELASTINGZAKEN - RECHT OP RECHTSZEKERHEID - GRENZEN- WETTELIJKHEIDSBEGINSEL
-GEVOLG.

Het recht op rechtszekerheid, dat een van de beginselen van behoorlijk bestuur is die
bindend zijn voor het belastingbestuur houdt niet in dat de belastingplichtige die met
het bestuur een akkoord heeft gesloten over een onwettige regeling, van het bestuur
de toepassing van dat akkoord kan eisen, daar dat akkoord te zijnen aanzien geen
gerechtvaardigde verwachtingen kon"wekken (1).
(BELGISCHE STAAT- MINISTER VAN FINANCIEN T. PARDUYNS N.V.)

Conclusie van advocaat-generaal Henkes :
7. Het komt me voor dat het hier uiteindelijk gaat over de samenloop tussen, enerzijds, het beginsel van behoorlijk bestuur dat bindend is voor het bestuur van financien, en dat o.m. het recht op rechtszekerheid inhoudt, en, anderzijds, het legaliteitsbeginsel.
8. Het eerste houdt in "dat de burger moet kunnen vertrouwen op wat hij niet anders kan opvatten dan als een vaste gedrags- en beleidsregel krachtens welke de openbare diensten de door hen bij hem gewekte gerechtvaardigde verwachtingen moeten inlossen". Dat is de leer die vervat ligt in Uw nog niet gepubliceerd arrest van 6
november 2000 (2).
9. Nog altijd volgens dat arrest van Uw Hofheeft het tweede tot gevolg dat, krachtens de artt. 359, eerste lid, 360, eerste lid, 339, eerste lid, en 340 W.I.B. 1992 (artt.
265, eerste lid, 245, eerste lid, en 246, eerste lid, W.I.B. 1964) (3) "hoewel de administratie een forfaitaire belastingschaal mag hanteren wanneer ze de door de belastingplichtige over bepaalde aanslagjaren verkregen winsten vaststelt, zij voor devolgende aanslagjaren niet gebonden is door die wijze van raming van de belastbare
(1) Cass., 6 nov. 2000, A.R. F.99.0108.F, nr. 598 en concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ en noot
(2). Te dezen heeft het O.M. benadrukt dat tie toepassing van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur geen reden mag zijn om een onwettig akkoord in stand te houden. In tegenstelling tot het bovenvermelde arrest vermeldt het arrest van het Hofniet meer dat het recht op zekerheid in bepaalde gevallen moet wijken voor het legaliteitsbeginsel.
(2) Cass., 6 nov. 2000, A.R. F.99.0108.F, niet gepubliceerd.
(3) Naar luid van artikel 360, eerste lid, W.I.B. (1964) waarin het beginsel van de eenjarigheid van de belasting is vastgelegd, wordt de voor een aanslagjaar verschuldigde belasting gevestigd op de inkomsten die de belastingplichtige behaald ofverkregen heeft gedurende het belastbaar tijdperk. Krachtens de artikelen 339, eerste lid, en 340 van genoemd wetboek is de
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inkomsten; de belastbare grondslag van elk aanslagjaar wordt immers, rekening houdend met de werkzaamheden van de belastingplichtige, vastgesteld op grand van zijn
werkelijk verkregen inkomsten; de bewijselementen die de administratis daartoe kan
aanvoeren kunnen van jaar tot jaar verschillen, zonder dat haar vroegere houding, zelfs
als die gedurende verschillende aanslagjaren onveranderd is gebleven, bij de belastingplichtige de gewettigde overtuiging kan wekken dat de administratis voor latere aanslagjaren geen gebruik zal maken van haar recht om andere bewijselementen
aan te dragen" (4).
10. In zijn belangrijke conclusie voor dat arrest van 6 november 2000, vat onze zeer
geachte collega, eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq, zeer goed de oplossing samen die dient te worden gegeven ingeval van samenloop van die twee algemene rechtsbeginselen : "Het geven van voorrang aan de beginselen van behoorlijk bestuur door
er een al te ruime draagwijdte aan te geven staat gelijk met de negatie van het
wettelijkheidsbeginsel. Anders dan de beginselen van behoorlijk bestuur is het
wettelijkheidsbeginsel rechtstreeks gegrond op een grondwettekst, namelijk artikel
159 van de Grondwet, naar luid waarvan de hoven en rechtbanken de algemene, provincials en plaatselijke besluiten en verordeningen alleen toepassen in zoverre zij met
de wetten overeenstemmen. Dus is het uitgesloten dat de rechter een algemeen rechtsbeginsellaat voorgaan boven een ander dat berust op een schriftelijke tekst van een
hogere rang" (5).
Anders gezegd, een onwettig akkoord mag niet overeind blijven voor de periode die
aan de opzegging ervan voorafgaat, zelfs niet om redenen i.v.m. de rechtszekerheid.
11. In een arrest van 3 november 2000 (6) beslist het Hof dat het recht op rechtszekerheid van een individuele belastingplichtige geen onbeperkt recht is. Dat recht
houdt niet in dat een belastingplichtige, die met een ambtenaar een akkoord heeft gesloten waarbij hem in strijd met uitdrukkelijke wetsbepalingen bepaalde voordelen
werden verleend, aanspraak zou kunnen maken op de toepassing van dat akkoord dat
in zijnen hoofde geen gerechtvaardigde verwachtingen kan scheppen.
12. Staat u mij toe even stil te staan bij dat arrest, daar het Hof 3 dagen voor voormeld arrest van 6 november in de Nederlandse afdeling van de eerste kamer overweegt dat ''het recht op rechtszekerheid onder omstandigheden moet wijken voor het
legaliteitsbeginsel van art. 170 van de Grondwet" (7).
13. Ik kan me niet indenken dat het Hof hier heeft willen zeggen dat het recht op
rechtszekerheid in de regel primeert op het legaliteitsbeginsel en dat laatstgenoemd
beginsel slechts onder bepaalde omstandigheden voorgaat. Daar het recht op rechtszekerheid een van de beginselen van behoorlijk bestuur is, is het immers als zodanig, krachtens de normenhierarchie ondergeschikt aan de wet. De beste rechtsleer laat
daarover geen onduidelijkheid bestaan. Staat u me toe twee auteurs te citeren en te
verwijzen naar de talrijke andere auteurs op wie ze teruggaan. Zo zegt Ganshofvan
der Meersch in zijn openingsrede naar aanleiding van de plechtige openingszitting van
het Hof op 1 september 1970 : "... Le principe general non ecrit ne permet pas au juge
de se dispenser d'appliquer la loi qui dispose dans une matiere determinee, sans doute
a-t-il force legislative et doit-il etre applique, meme sans texte; mais, s'il est un element fondamental du droit, il ne peut aller a l'encontre de la loi ecrite ... " (8).
administratie der directe belastingen niet gehouden de inkomsten en de overige, door de belastingplichtige aangegeven elementen te gebruiken als grondslag voor de berekening van de inkomstenbelasting, wanneer ze de onjuistheid ervan erkent, maar ze kan ten bewijze van het bestaan en het bedrag van de belastingschuld, alle bewijsmiddelen van gemeen recht aanwenden,
behalve de eed.
(4) Zie noot 2.
(5) Administration Publique, 3/2000, p. 240
(6) Cass., 3 nov. 2000, A.R. F.1998.72.N, niet gepubliceerd.
(7) In het Frans staat het volgende : '1e droit il. la securite juridique doit, dans certaines circonstances, ceder devant le principe de legalite consacre par l'art. 170 de la Constitution".
(8) GANSHOF VANDER MEERSCH, Propos sur le texte de loi et les principes generaux du droit, Openingsrede, Plechtige openingszitting van het Hofvan Cassatie op 1 september 1970.
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Emeritus procureur-generaal Baron Velu is niet minder duidelijk in een conclusie
die aan twee arresten van het Hofvan 4 april1984 voorafgaat: "... On ne peut, en.effet, perdre de vue qu'en l'etat actuel de nos conceptions sur la hierarchie des normes juridiques, le legislateur a le pouvoir de deroger aux principes generaux du droit
dans une matiere determinee et que ces principes ne peuvent recevoir application lorsque cette application serait inconciliable avec la volonte certaine du legislateur".
14. De vonnisgerechten mogen zich niet op een algemeen rechtsbeginsel beroepen
en/of te wijken om de wil die de uitgever op een zekere wijze heeft uitgedrukt in een
welbepaalde materie (9).
15. Het Hofheeft dus ongetwijfeld eerder willen zeggen dat het recht op rechtszekerheid niet absoluut was en dat het soms moet wijken. Dat is het geval wanneer het
in samenloop,komt met het legaliteitsbeginsel.
16. Het jaarverslag van het Hof voor het afgelopen gerechtelijk jaar laat daarover trouwens geen twijfel bestaan. In verband met de twee arresten van 3 en 6 november staat er het volgende te lezen : "... het recht op rechtszekerheid houdt niet in
dat een belastingplichtige die met een ambtenaar een akkoord heeft gesloten waarbij hem in strijd met uitdrukkelijke wetsbepalingen bepaalde voordelen werden verleend, aanspraak zou kunnen maken op de toepassing van een akkoord dat in zijnen hoofde geen gerechtvaardigde verwachtingen kan wekken. Het algemeen
rechtsbeginsel kan dus niet prevaleren wanneer in strijd met expliciete rechtsbepalingen voordelen werden verleend en de onwettelijke praktijk geen gerechtvaardigde verwachtingen kon wekken" (10) en"... In het arrest van 6 november 2000 maakt
het Hof impliciet toepassing van de regel volgens dewelke de toepassing van de beginselen van behoorlijk bestuur geen schending van de wet kan rechtvaardigen". (11)
21. Het bestreden arrest is dus niet naar recht verantwoord in zoverre het beslist
dat "de uitsluiting van het gehele bedrag van de litigieuze huur uit de aftrekbare
beroepsuitgaven, gestel al dat die verantwoord was, aileen mogelijk is vanafhet belastbare tijdperk dat volgt op dat waarin het akkoord op 15 januari 1993 ondubbelzinnig is opgezegd", wanneer de beslissing, zoals te dezen, niet vaststelt dat de administratie de beslissing en het akkoord ook wil toepassen op de aanslagjaren die
voorafgaan aan dat van de aangifte en die volgen op die waarop de beslissing en het
akkoord betrekking hebben.
Bijgevolg is het middel gegrond.
22. Besluit : vernietiging van het arrest behalve in zoverre dat arrest het beroep ontvankelijk verklaart.
ARREST

(vertaling)

(A.R. F.00.0034.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 december 1999 gewezen door het Hof van Beroep te Bergen;
Over het middel : schending van de artikelen 44, 50bis, 265 van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen (afgekort W.I.B. 64), die van toepassing zijn op het aanslagjaar 1991, 49, 50, § 1, 53, 9°, 360 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992
(afgekort W.I.B. 92), die van toepassing zijn op de aanslagjaren 1992, 1993 en 1994,
377 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 dat van toepassing is op alle,
hier bedoelde aanslagjaren, en 172 van de op 17 februari 1994 gecoordineerde Grandwet,
(9) Cass., 4 april1984, A.R. 2910 en 3263, nr. 448, met concl. Velu, adv.-gen. in Bull. en Pas.,
I, 1984, 923.
(10) Zie noot 6.
(11) Zie noot 2.
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doordat het hofvan beroep vaststelt dat verweerster, "die een vennootschap is gespecialiseerd in de toelevering van gereedschapsmachines voor metaalbewerking, de
bestreden beslissingen bekritiseert in zoverre ze de twee derde van de huurprijs die
zij aan de vastgoedmaatschappij Olex n.v. heeft betaald voor de bewoning van een villa
te Knokke, niet heeft aangemerkt als een van haar belastbaar inkomen aftrekbare last,
en dat zij zich, wat dat betreft, beroept op een met de belastingadministratie op 5 november 1gg1 gesloten individueel akkoord op grond waarvan zij de belastingadministratie het recht ontzegt om voor de litigieuze aanslagjaren terug te komen op
dat akkoord"; dat het hofvervolgens eraan herinnert "dat het bestuur en de belastingplichtige op grond van artikel 44, tweede lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1g64) (50, § 1, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1gg2)
een akkoord over de vaststelling van een vast bedrag mogen sluiten, wanneer het bedrag van de uitgaven of lasten niet verantwoord is door middel van bewijsstukken en
dat het bestuur bovendien het recht heeft met een belastingplichtige gelijk welk ander akkoord te sluiten over de erkenning van een feit"; dat het anest vaststelt: 1) "dat
te dezen het op 5 november 1gg1 gesloten akkoord ( ... ) betrekking heeft op deaftrek van twee derde van de huurprijs ( ... ); dat het akkoord berust op de overweging
dat (de villa) eventueel kan dienen voor logies aan klanten (en) dat het geldt voor de
aanslagjaren 1gsg en 1ggo"; 2) dat eiser dat akkoord pas heeft opgezegd in een
wijzigingsbericht van 15 januari 1gg3; "dat hij immers (op grond van het feit dat de
villa ter beschikking is gesteld van klanten) oordeelt dat de aangevoerde last bestaat uit kosten betrefferide een lusthuis, die ingevolge artikel 50bis van het Wethoek van de lnkomstenbelastingen (1g64) (53, go, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1gg2) niet aftrekbaar zijn"; dat het hofvan beroep daaruit afieidt dat
die opzegging in beginsel aileen geldt voor het volgende belastbare tijdperk, dus voor
de inkomsten van het jaar 1gg4- aanslagjaar 1gg5, gelet op "de regel dat het bestuur een akkoord over de vaststelling van de bedrijfslasten in beginsel alleen kan opzeggen voor de toekomst en haar, ondanks het beginsel.van de eenjarigheid van de belasting, ook bindt voor de toekomstige aanslagjaren, behoudens voorafgaande opzegging;
dat die regel gegrond is op het recht op rechtszekerheid van (verweerder) die ieder jaar
het bewijs dient te leveren van de uitgaven en lasten die hij wil doen aftrekken", en
dat van die regel aileen wordt afgeweken "als het akkoord door (verweerder) was verkregen door middel van valse of opzettelijk onjuiste gegevens of wanneer de voorwaarden voor de uitoefening van het beroep aanzienlijk veranderd zijn", wat te dezen niet het geval is, aangezien "de door de belastingambtenaar gedane vaststelling
aileen dat (verweerster) in de onmogelijkheid verkeert ofweigert de lijst te verstrekken van de klanten die zij naar eigen zeggen gratis logies verstrekt in de verhuurde villa, op zich de valsheid of de onjuistheid niet aantoont van de inlichtingen
die de controleur, na het door hem op 5 november 1gg1 ter plaatse verrichte grandig onderzoek ertoe hebben gebracht de betwiste aftrek te aanvaarden" en dat de ambtenaar bovendien het feit dat de villa ter beschikking werd gesteld van klanten "ten
grondslag heeft gelegd aan de beslissing dat de aangevoerde last bestaat uit kosten
betreffende een lusthuis, die ingevolge artikel 50bis van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (lg64) (artikel 53, go, van het Wetboek van de lnkomstenbelastingen 1gg2) niet aftrekbaar zijn; ( ... ) dat de veranderde houding (van eiser) het gevolg is van een andere beoordeling van de aard van de litigieuze last, zonder dat daarom
de termen van het vroegere aklword een dwaling omtrent de feiten of omtrent het recht
bevatten die het akkoord ongeldig zouden kunnen maken",
terwijl, gelet op het feit dat de belastingen en het beginsel van de eenjarigheid van
de belasting de openbare orde raken, het akkoord volgens hetwelk twee derde van de
huurprijs die (verweerster) aan de vastgoedmaatschappij Olex heeft betaald voor de
bewoning van een villa te Knokke mag worden afgetrokken als bedrijfslast, de administratie alleen kan binden voor de toekomst als het in overeenstemming is met de
wet, dat wil zeggen in zoverre het betrekking heeft op het aftrekbare gedeelte dat op
twee derde is vastgesteld, aangezien krachtens de artikelen 44 van het Wetboek van
de lnkomstenbelastingen (1g64), 4g en 50,§ 1, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1gg2, alleen akkoorden over de forfaitaire vaststelling van de kosten waarvan het bedrag niet is verantwoord toegestaan zijn, zonder dat afbreuk mag worden gedaan aan het beginsel volgens hetwelk het aan de belastingplichtige staat voor
elk in aanmerking genomen belastbaar tijdperk te bewijze.n dat de uitgave waarvan de aftrek wordt geeist, wel degelijk een beroepsuitgave is in de zin van de arti-
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kelen 44 van het Wetboek van de lnkomstenbelastingen (1g64) en 4g van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1gg2, namelijk dat het wel degelijk gaat over
beroepskosten die de belastingplichtige in het belastbare tijdperk heeft gedaan of gedragen om de belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden en waarvan hij de
echtheid verantwoordt door middel van bewijsstukken; het akkoord daarentegen dat
betrekking zou hebben op het beginsel zelfvan de aftrek van de huur van de villa en
niet aileen op het gedeelte van twee derde niet kan worden gelijkgesteld met een akkoord over een louter feit, daar het hier een echte rechtsvraag betreft die de echtheid en het bestaan zelf raakt van de uitgave waarvan het bewijs altijd door de belastingplichtige dient te worden geleverd (artikelen 44 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen (1g64) en 4g van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen
1gg2), zodat een dergelijk akkoord de administratie niet kan binden voor de toekomst; er anders aan degenen die er voordeel uit halen een voorrecht zou worden toegekend waarin de wet niet voorziet en dat hen voor de aanslagjaren na dat waarvoor het akkoord is gesloten, zou ontslaan van de verplichting om per belastbaar
tijdperk de echtheid en het bestaan zelfvan hun aftrekbare beroepskosten te bewijzen, afgezien van elke vraag betreffende het bedrag ervan; de administratis evenmin voor de toekomst gebonden kan zijn door een akkoord over kosten die de wet niet
als beroepskosten aanmerkt met toepassing van de artikelen 50bis van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1g64) en 53, go, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1gg2; het hof van beroep, dat zelf de wettigheid en de gegrondheid van
de aanslag moet beoordelen, de belastingplichtige niet mag toestaan meer afte trekken dan wat hij krachtens de wet als bedrijfslasten mag aftrekken; het hof van beroep te dezen, dat uitspraak moest doen over de beslissing van de directeur der belastingen waarbij het op 5 november 1gg1 tussen de belastingambtenaar en
(verweerster) gesloten akkoord wordt opgezegd, de echtheid en het beroepsmatig karakter van bedoelde uitgave worden betwist en die uitgave niet aftrekbaar wordt verklaard op grond van artikel 50bis van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1g64)
of 53, go, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1gg2, zelf diende nate gaan,
enerzijds, of de in die bepalingen vermelde voorwaarden vervuld waren (en met name
of de kosten bij het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid en uit hoofde van de eigen aard daarvan noodzakelijk waren), in welk geval het vroegere akkoord wegens de
onwettigheid ervan vervalt, en het hof, in ontkennend geval, bovendien diende na te
gaan of die uitgave noodzakelijkerwijze verband hield met de uitoefening van het beroep en dus of de belastingplichtige voor elk van de aanslagjaren 1g91, 19g2, 1g93 en
1gg4 het beroepsmatig karakter en de echtheid van de gevorderde uitgave verantwoordde, zelfs als voordien voor die uitgave een akkoord was bereikt over het bedrag; het hofvan beroep, door aldus uitspraak te doen de in het middel vermelde wetsbepalingen schendt :
Overwegende dat het arrest vaststelt dat het bestuur en verweerster voor
de aanslagjaren 1989 en 1990 een akkoord hebben gesloten over de aftrek, als bedrijfslast, van twee derde van de huur die zij betaalde voor de bewaning van een villa te Knokke en dat het bestuur in een wijzigingsbericht van 15 januari 1993 betreffende de aanslagjaren 1991 tot 1994 besliste
dat "de aangevoerde last bestaat uit kosten betreffende een lusthuis, die ingevolge artikel 50bis van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964)
niet aftrekbaar zijn (artikel 53, 9°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992)";
Dat het op de gronden die het middel bekritiseert en die gegrond zijn op
het recht op rechtszekerheid beslist dat de "opzegging van het vroegere akkoord in beginsel aileen geldt voor het volgende belastbaar tijdperk, dus voor
de inkomsten van het jaar 1994- aanslagjaar 1995";
Overwegende dat de beginselen van behoorlijk bestuur het recht op rechtszekerheid insluiten; dat zij bindend zijn voor de belastingadministratie;
Overwegende dat het recht op rechtszekerheid niet impliceert dat de belastingplichtige die met het bestuur een akkoord heeft bereikt over een regeling die in strijd is met wetsbepalingen, van het bestuur de toepassing van
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een dergelijk akkoord kan eisen, aangezien het te zijnen aanzien geen gewettigde verwachtingen heeft kunnen doen ontstaan;
Overwegende dat artikel 44, tweede lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), dat van toepassing is op het aanslagjaar 1991, en artikel 50, § 1, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, dat van
toepassing is op de volgende aanslagjaren, krachtens welke het bestuur de
bedrijfsuitgaven of -lasten waarvan het bedrag niet verantwoord is, in overleg met de belastingplichtige op een vast bedrag bepaalt, ervan uitgaan dat
de echtheid van de uitgaven of lasten bewezen is, maar dat het bedrag ervan niet kan worden verantwoord door middel van bewijsstukken of andere bewijsmiddelen;
Overwegende dat de artikelen 50bis, 1°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) en 53, go, van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen 1992 bepalen dat als aftrekbare beroepskosten niet worden aangemerkt de kosten van allerlei aard, onder meer met betrekking tot lusthuizen,
behalve indien en in zover de belastingplichtige bewijst dat zij bij het uitoefenen van zijn beroepswerkzaamheid en uit hoofde van de eigen aard daarvan noodzakelijk zijn;
Dat het bestuur derhalve, zonder door een vroeger akkoord gebonden te
zijn, voor elk aanslagjaar diende nate gaan of de litigieuze uitgave noodzakelijkerwijze verband hield met de beroepswerkzaamheid van eiseres;
Overwegende dat het arrest, nu het beslist dat "de uitsluiting van het gehele bedrag van de litigieuze huur uit de aftrekbare beroepsuitgaven, gesteld al dat die verantwoord was, aileen mogelijk is vanafhet belastbare tijdperk dat volgt op dat waarin het akkoord op 15 januari 1993 ondubbelzinnig
is opgezegd", zijn beslissing waarbij de litigieuze aanslagen in zoverre vernietigd worden, niet naar recht verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het arrest het beroep ontvankelijk verklaart; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de
kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Luik.
26 oktober 2001- le kamer- Voorzitter en verslaggever: de h. Marchal, eerste voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. T. Afschrift en M. Moris, Brussel.
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3e KAMER - 29 oktober 2001

1° ARBEIDSOVEREENKOMST- BEGRIP.

BESTAANSVEREISTEN. VORM- BE GRIP EN
BESTAANSVEREISTEN- WEZENLIJK ELEMENT- LOON.

2° ARBEIDSOVEREENKOMST- BEGRIP.

BESTAANSVEREISTEN. VORM- BEGRIP EN
BESTAANSVEREISTEN- LOON- AARD - BEGROTING- OMVANG.
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3° ARBEIDSOVEREENKOMST- BEGRIP.

BESTAANSVEREISTEN. VORM- BEGRIP EN
BESTAANSVEREISTEN -LOON- MINIMUMLOON.

1 o Het bestaan van de arbeidsovereenkomst vereist het akkoord van de partijen over

de wezenlijke elementen ervan; het loon als tegenprestatie van de in het kader van
de arbeidsovereenkomsten verrichte arbeid is een dergelijk element (1). (Artt. 2 en 3
Arbeidsovereenkomstenwet.)
2° Wanneer de overeenkomst commissielonen in de vorm van een percentage op de verkoop bepaalt, vermag de rechter naargelang de omstandigheden aan te nemen dat
er een akkoord is omtrent het loonelement; wanneer de overeenkomst in dit geval niet
uitdrukkelijk een minimumloon waarborgt, sluit dit niet noodzakelijk het bestaan
van een arbeidsovereenkomst uit. (Artt. 2 en 3 Arbeidsovereenkomstenwet.)
3° Voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst dient het wettelijk verschuldigd minimumloon niet uitdrukkelijk in de overeenkomst te worden bedongen of gewaarborgd. (Artt. 2 en 3 Arbeidsovereenkomstenwet.)
(BOEXSTAENS JOHNY B.V.B.A. T. R.S.Z.)
ARREST

(A.R. S.Ol.0084.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 20 oktober 2000 gewezen door het Arbeidshof te Antwerpen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 1, § 1, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van
de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der
arbeiders, 1, § 1, en 2, § 1, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, 2, 3 en 20, 3°, van de wet van 3
juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (artikelen 2 en 3 gewijzigd bij de wet
van 17 juli 1985),
doordat het bestreden arrest van bevestiging eiseres veroordeelt om aan verweerster te betalen de sommen van 438.794 BEF, 349.179 BEF, 2.282.194 BEF,
1.031.414 BEF, en 87.964 BEF op de volgende gronden: op grond van de verklaringen van de geranten en deze van eiseres dient onderzocht te worden welke elementen van zelfstandigheid van de geranten en welke van ondergeschiktheid aanwezig zijn
in de wijze van samenwerking met eiseres. a) de zelfstandigheid van de geranten : volgende criteria zijn aanwijzend voor de zelfstandigheid : 1. Substantiele deelname in
winst en verlies: Behalve mevrouw N. die gedeeltelijk een vast inkomen had van 14.000
BEF per maand en daarenboven 1 procent op de verkoop van pralines en 10 procent op deze van aardewerk, hadden al de andere geranten een percentage op de verkoop. Uit geen enkel element blijkt dat zij ook in de verliezen deelden. 2. Belangrijke beroepsinvesteringen : Zulks blijkt uit geen enkele verklaring. De bedrijfsmiddelen
werden volledig en op kosten van eiseres ter beschikking gesteld. 3. Verantwoordelijkheid en beslissingsmacht om met bedrijfsmiddelen de onderneming rendabel te houden : Behoudens de mogelijkheid om een tweede etalage, indien voorhanden, in te richten naar eigen goeddunken met de koopwaar van eiseres, blijkt niet uit de verklaringen
dat zij konden beslissen andere bedrijfsmiddelen in te zetten zonder de toestemming van eiseres. Eiseres verklaart zelf dat de ganse organisatie van de verkoop door
haar wordt opgezet en dat zelfstandige verkoopsters enkel hun arbeid leveren. De geranten hebben evenmin aandelen in het bedrijfvan eiseres zodat zij niet geacht kunnen worden beslissingsmacht te hebben en/of er als vennoot in te werken om hun kapitaal te doen renderen. 4. Variabel inkomen zonder minimum inkomensgarantie : Dit
element was wel aanwezig bij nagenoeg alle geranten behoudens mevrouw N. die een
(1) Cass., 25 mei 1998, A.R. 8.97.0083.F, nr. 270.
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vast inkomen als minimum genoot. 5. Mogelijkheid om voor meerdere opdrachtgevers of klanten te werken : Eiseres en de geranten verklaren dat hen zulks verbaden was. 6. Zich manifesteren als ondememing tegenover derden : Dit element blijkt
geenszins aanwezig te zijn. Zij dienden de koopwaar van eiseres, die zij bestelden, te
verkopen onder de door eiseres opgelegde benaming. 7. Beschikking over eigen bedrijfsruimte en uitrusting : De bedrijfsruimte en de uitrusting werden aan de geranten ter beschikking gesteld en bekostigd door eiseres. 8. Niet onderworpen aan interne controle of sanctie mogelijkheid : Het blijkt dat de geranten regelmatig
gecontroleerd werden en zulks door vergelijking van het boek der dagontvangsten met
de kassa-inhoud. Wekelijks werden de ontvangsten door eiseres opgehaald, zoals blijkt
uit de verklaring van eiseres. Er is evenwel niet verklaard welke sanctie verbonden
was aan onjuiste of niet overeenstemmende ontvangsten. 9. Aankoopvrijheid ofvrije
prijsbepaling : Zulks was de geranten uitdrukkelijk verboden. Zij mochten aileen de
koopwaar, geleverd door eiseres aan de door eiseres opgelegde prijzen verkopen. 10.
Zelf arbeidstijd organiseren : De geranten bepalen zelf de openingsuren van hun winkel, soms met akkoord van eiseres, doch wei binnen bepaalde grenzen, evenals de
sluitingsdagen van maximum 2 dagen per week. Zij waren verplicht verlof te nemen tijdens de zomermaanden. Deze beperkte vrijheid van arbeidsorganisatie is onvoldoende om als uiting van zelfstandigheid te weerhouden. 11. Reele mogelijkheid om
zelf geselecteerd personeel ten laste te hebben: Aileen de geranten M. en N. verklaren met betrekking tot het nemen van verlofbuiten de vakantiemaanden of grote drukte
dat zij zich dan op eigen kosten moeten laten vervangen of personeel bij aanwerven. Eiseres legt geen bewijzen voor van vervangingen van gerantes of van bijkomende aanwervingen van personeel. Het feit dat mevrouw B. werd vervangen door haar
moeder en bijgestaan door haar dochter bewijst niet dat zij deze in bezoldigde loondienst had genomen. Dit feit is bijgevolg niet bewezen. 12. Zich contractueel als zelfstandige verbinden : Hiervan is geen element te vinden in de verklaringen van eiseres en de geranten. Zij mochten zelf geen aankopen doen. Eiseres leverde hun de
koopwaar die zij besteld hadden bij eiseres en het was hun verboden bestellingen bij
andere leveranciers te plaatsen. Uit het geheel van deze criteria blijkt onvoldoende
de zelfstandigheid van de geranten. Zij voldoen slechts aan 4 van de 12 criteria en voor
het eerste criteria slechts voor de helft, omdat niet aangetoond werd dat zij ook deelden in de verliezen. b) de ondergeschiktheid van de geranten ... 2. Samenwerkingselementen : De verkoopsters hebben geen inkomend facturenboek en evenmin een kasboek. Het kasboek wordt door de B.V.B.A. gecentraliseerd en opgesteld op de
maatschappelijke zetel. Uit het onderzoeksverslag van de sociale inspectie blijkt dat
de volgende elementen in de verhouding tussen eiseres en de winkeliers wijzen op een
band van ondergeschiktheid, stelling die terecht door de eerste rechter werd overgenomen : -de winkeliers mogen enkel producten van eiseres verkopen- de winkeliers mogen geen aankopen en verkopen doen in eigen naam. De verkopen gebeuren in naam van eiseres. Aile uitbatingskosten worden gedragen door eiseres. De
geranten hebben geen eigen handelsfonds - er gebeurt een wekelijkse controle van
de kasontvangsten door eiseres aan de hand van de kastickets - de verkoopsters worden verplicht een boek i.v.m. de dagontvangsten bij te houden - op feestdagen zijn
de verkoopsters verplicht geopend te zijn van 9.00 uur tot 18.00 uur zonder onderbreking. Er zijn maximum twee sluitingsdagen toegelaten- de verkoopsters hebben geen aandelen in de zaak - na de sluiting worden de verkoopsters verplicht de
bestellingen klaar te maken en het verkoopadres te onderhouden - de verkoopsters kunnen geen inkomend facturenboek hebben en geen kasboek. Het kasboek wordt
door eiseres gecentraliseerd en opgesteld op de maatschappelijke zetel - de ganse organisatie i.v.m. de verkoop in de bijhuizen wordt door eiseres opgezet- de "zelfstandige" verkoopsters leveren enkel hun arbeid aangezien de gezagsverhouding die het
kenmerk is van de arbeidsovereenkomst bestaat van zodra een persoon, in feite, gezag kan uitoefenen over de handelingen van een ander persoon; bij het onderzoek nopens het bestaan van een dergelijke verhouding moet de rechter de feitelijke toestand onderzoeken aan de hand van aile feitelijke gegevens van de zaak (Cass., 11
januari 1978, Arr. Cass., 1977-78, 558)- de overeenkomst dewelke eiseres bijbrengt, werd afgesloten enkel en alleen met eiseres, slechts zij alleen ontving de machtiging van Leonidas om hun confiserie te verkopen - de gerantes hebben derhalve niet
gecontracteerd met de N.V. Leonidas en hebben evenmin een machtiging ontvangen
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om als zelfstandigen hun pralines te verkopen. Uit het geheel van hoger genoemde feitelijke gegevens moet bijgevolg worden besloten dat eiseres gezag kon uitoefenen over
de handelingen van de winkeliers en dat zij bijgevolg verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst,

terwijl krachtens artikel1, § 1, van de RSZ-wet van 27 juni 1969 en krachtens de
artikelen 1, § 1, en 2, § 1, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, de wet betreffende de sociale zekerheid van de werknemers in de regel van toepassing is op de werknemers en de werkgevers die door een arbeidsovereenkomst zijn verbonden; dat een arbeidsovereenkomst,
ingevolge de artikelen 2 en 3 van de wet van 3 juli 1978, de overeenkomst is waarbij een werknemer zich verbindt tegen loon, onder gezag van een werkgever arbeid te
verrichten; dat het loon een wezenlijk element van de arbeidsovereenkomst uitmaakt; dat het bestreden arrest echter vaststelt dat alle geranten, behoudens me·
vrouw N., een variabel inkomen hadden zonder minimum inkomensgarantie; dat een
overeenkomst waarin geen inkomen of geen minimum aan inkomen gegarandeerd
wordt, geen arbeidsovereenkomst is vermits de geranten het risico dragen van de resultaten van hun werk zonder zekerheid van loon; dat het bestreden arrest op grond
van die vaststelling niet wettelijk kon beslissen dat de winkeliers verbonden zijn door
een arbeidsovereenkomst, behoudens wat betreft mevrouw N. (schending van deartikelen 1, § 1, van de wet van 27 januari 1969, 1, § 1, en 2, § 1, van de wet van 29 juni
1981, 2, 3 en 20.3°, van de wet van 3 juli 1978) :

Overwegende dat de arbeidsovereenkomst, ingevolge de artikelen 2 en 3
van de wet van 3 juli 1978, de overeenkomst is waarbij de werknemer zich
verbindt tegen loon en onder het gezag van de werkgever arbeid te verrichten;
Dat het bestaan van de arbeidsovereenkomst het akkoord van de partijen over de wezenlijke elementen ervan vereist; dat het loon als tegenprestatie van de in het kader van de arbeidsovereenkomsten verrichte arbeid, een dergelijk element is; dat, wanneer de overeenkomst commissielonen
in de vorm van een percentage op de verkoop bepaalt, de rechter vermag naargelang de omstandigheden aan te nemen dat er een akkoord is omtrent het
loonelement; dat, wanneer de overeenkomst in dit geval niet uitdrukkelijk
een minimumloon waarborgt, dit niet noodzakelijk het bestaan van een arbeidsovereenkomst uitsluit; dat de betaling van het verschuldigde minimummaandloon voor werknemers wettelijk geregeld is; dat die regeling voor het
bestaan van een arbeidsovereenkomst niet uitdrukkelijk in de overeenkomst client te worden bedongen of gewaarborgd;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat al de geranten een percentage
op de verkoop ontvingen en dat, behoudens N. die een vast inkomen als minimum genoot, de geranten volgens de bepalingen van hun overeenkomst een
"variabel inkomen zonder mimimuminkomensgarantie" hadden;
Dat het arrest hieruit tot een loonakkoord tussen eiseres en de geranten mocht besluiten om op grand hiervan en op grand van de overige omstandigheden die het als bewijzen van een mogelijke gezagsuitoefening door
eiseres aanneemt, tot een arbeidsovereenkomst te besluiten;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
29 oktober 2001 - 3e kamer- Voorzitter en uerlaggeuer : de h. Boes, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal -Aduocaten : mrs. Houtekier en De Bruyn.
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LOON- BESCHERMING- LOONOVERDRACHT -AKTE VAN LOONOVERDRACHT- INHOUD.
De akte van loonoverdracht dient te vermelden welke hoofdverbintenis wordt gewaarborgd en ten belope van welk bedrag (1). (Art. 27 Loonbeschermingswet van 12 april
1965.)
(BANK J. VAN BREDA & CO N.V T. C.)

Conclusie van advocaat-generaal Th. Werquin :
1. Loonoverdracht is de overeenkomst waarbij de schuldvordering m.b.t. loon wordt
overgedragen tot zekerheid van een bestaande schuld (2).
Een realistische kwalificatie van de loonoverdracht lijkt te zijn : een overdracht tot
zekerheid m.b.t. een toekomstige schuldvordering uit loon waarvan de nakoming in
geval van wanprestatie door de schuldeiser als het ware "op verzoek" kan worden gevorderd en waarvan de tenuitvoerlegging op bijzondere wijze door de wet wordt geregeld derwijze dat - wanneer geen verzet wordt gedaan - zij plaats vindt zonder
rechterlijke tussenkomst (3).
Zekerheidsovereenkomsten zijn in beginsel accessoire en subsidiaire overeenkomsten.
Het bijkomend of accessoir karakter betekent dat de zekerheidsovereenkomst haar
bestaansgrond en finaliteit ontleent aan een hoofdovereenkomst tot waarborg waarvan zij strekt (4).
Zekerheidsovereenkomsten zijn in beginsel ondergeschikte of subsidiaire overeenkomsten d.w.z. dat hun gevolgen slechts bedoeld zijn in te treden wanneer de hoofdovereenkomst niet wordt nageleefd (5).
2. In geval van verzet van de overdrager-werknemer, heeft uw Hof geoordeeld in een
arrest van 17 april2000 (6) dat de vrederechter zonder de grenzen van artikel 31 van
de Loonbeschermingswet te overschrijden, in laatste aanleg dient uitspraak te doen
over aile voor hem opgeworpen betwistingen betreffende de vorm en de grond van de
overdracht en van de hoofdschuldvordering.
3. De Loonbeschermingswet stelt een procedure in betreffende de overdracht van het
loon die evenwel niet van toepassing is wanneer de overdracht van het loon in een authentieke akte is vastgesteld.
De artikelen 27 e.v. Loonbeschermingswet zijn dwingende bepalingen die een formalisme instellen dat als bescherming moet dienen.
Dat formalisme beoogt de lener aan het denken te zetten over hetgeen hij precies
ondertekent. Men wil aldus paal en perk stellen aan de misbruiken waarvan de leners het slachtoffer zouden kunnen worden.
(1) Zie concl. O.M.
(2) Drmx en DE CoRTE, Beginselen van Belgisch privaatrecht, XII, Zekerheidsrechten, 1996,
p. 287.
(3) Drnrx en DE CoRTE, op.cit., p. 288.
(4) DIRIX en DE CORTE, op.cit., p. 207.
(5) DIRIX en DE CORTE, op.cit., p. 208.
(6) A.R. C.97.0466.N, A. C., nr. 257.
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Aldus heeft de Heer procureur-generaal Krings in zijn conclusie voor twee arresten van uw Hofvan 10 november 1983 (7) m.b.t. de regel dat de hoofdovereenkomst
waartoe de overdracht als waarborg dient en de eigenlijke overdracht in twee afzonderlijke akten moeten worden vastgelegd, in hoofdzaak gezegd dat die regel een fundamentele waarborg biedt voor de werknemer omdat aldus zijn aandacht duidelijk
wordt gevestigd op de gevolgen van de verbintenis die hij aangaat. Men wilde aldus
vermijden dat een werknemer die een leningsakte ondertekent niet beseft dat een van
de bedingen van de overeenkomst een verbintenis van loonoverdracht is en dat de werkgever op een bepaald ogenblik een bedrag van zijn loon moet afhouden waarvan de omvang zelfs aan zijn aandacht zou zijn ontsnapt.
Aldus heeft uw Hofm.b.t. de regel dat die akte wordt overgemaakt in zoveel exemplaren als er partijen zijn met een onderscheiden belang, geoordeeld in een arrest van
10 februari 1997 (8) dat artikel27, tweede en derde lid van de Loonbeschermingswet niet de bewijsregeling betreft maar de bescherming van de overdrager beoogt en
dat ook de overdrager een exemplaar van de akte moet krijgen om, als belanghebbende partij die zich verbonden heeft, de draagwijdte van zijn verbintenis te kunnen nagaan.
4. Bij gebreke van verzet van de overdrager (werknemer), moeten, opdat de overdracht gevolg zou kunnen sorteren, bepaalde formaliteiten worden vervuld, o.a. de zending door de overnemer aan de gecedeerde schuldenaar (werkgever) van een eensluidend verklaard afschrift van de akte van overdracht (9).
Wanneer de diensbetrekking van de overdrager eindigt voordat de inhoudingen het
bedrag van de overdracht hebben bereikt ofwanneer het bedrag van de overdracht is
bereikt, bezorgt de gecedeerde schuldenaar een staat van de periodieke inhoudingen en het totale bedrag aan de overnemer (10).
5. Uit het voorgaande volgt dat, aangezien het gaat om een waarborg tegen de wanuitvoering van een voorafgaandelijke, precieze en welomschreven verbintenis, die door
de rechter kan worden getoetst, van een werknemer die hoort te worden beschermd
aangezien hij instemt met verrichtingen die zijn levensstandaard kunnen ontwrichten, de akte van loonsoverdracht op straffe van nietigheid een verwijzing dient te bevatten naar de verbintenis die de werknemer heeft aangegaan en, bijgevolg, de vermelding van het bedrag van die verbintenis, tot beloop van hetwelk de werkgever
afhoudingen van het loon van de werknemer zou dienen te verrichten.
Het bestreden vonnis beslist bijgevolg wettig dat het noodzakelijk is dat in de akte
van overdracht vermeld wordt welke verbintenissen worden gewaarborgd.
Het middel faalt naar recht.
Besluit : verwerping.
ARREST

(A.R. C .99.0125.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 27 mei 1998 in laatste aanleg gewezen door de Vrederechter van het eerste kanton te Kortrijk;
Gelet op de beschikking van de eerste voorzitter van 11 september 2001
waarbij de zaak naar de derde kamer wordt verwezen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 27 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers (Loonbeschermingswet), waarvan het derde
(7) A.R. 6852 en A.R. 6888, in Bull. et Pas., I, 1984, nr. 140.
(8) A.R. C.95.0419.N, A. C., 1997, nr. 72.
(9) Art. 28, 3°, Loonbeschermingswet.
(10) Art. 33 Loonbeschermingswet.
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lid werd vervangen bij artikel113 van de wet van 12 juni 1991 (B.S., 9 juli 1991), en
34 en 37 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet (Wet Consumentenkrediet),
doordat de vrederechter de vordering van eiseres strekkende tot bekrachtiging van
de overdracht ongegrond verklaart, omdat in de akten van loonoverdracht niet stond
vermeld welke verbintenissen door de overdrager gewaarborgd werden en ten belope van welk bedrag, en wel op grond van volgende overwegingen :
"De rechtbank kan vanzelfsprekend ook maar vaststellen dat de wetgever inderdaad met betrekking tot de inhoud van de akte van loonoverdracht niets uitdrukkelijk heeft geregeld en inderdaad niet uitdrukkelijk heeft voorzien dat in de overdracht moet vermeld zijn welke hoofdverbintenis wordt gewaarborgd met al of niet
vermelding van een bedrag.
De vraag blijft echter of uit de formele regeling niet noodzakelijk kan en moet afgeleid worden dat, in de akte van overdracht van loon noodzakelijk dient verwezen te
worden naar de hoofdverbintenis of het bedrag dat wordt gewaarborgd.
De wetgever heeft voorzien dat de akte van loonoverdracht dient opgemaakt te worden in zoveel exemplaren als er partijen zijn met een onderscheiden belang en heeft
daarmee de bescherming van de overdrager op het oog gehad.
Deze dient een exemplaar te krijgen als verbonden partij om de draagwijdte van zijn
in de akte van loonoverdracht opgenomen verbintenissen te kunnen nagaan.
Ret is dus evident voor de rechtbank dat uit die akte van loonoverdracht dan ook
moet blijken welke verbintenissen daarin zijn opgenomen en dus namelijk welke schulden worden gewaarborgd met de akte van loonoverdracht en dus er een verwijzing moet
zijn naar de overeenkomst die wordt gewaarborgd.
Eiseres stelt nu dat het beding 'tot zekerheid van de goede uitvoering van zijn verbintenis' geoorloofd is en alle verbintenissen dan waarborgt welke de overdrager dan
heeft tegenover de overnemer.
De rechtbank kan niet akkoord gaan met de interpretatie door eiseres gegeven aan
haar beding en namelijk dat het beding 'tot zekerheid van de goede uitvoering van zijn
verbintenis' de betekenis heeft dat verweerster alle verbintenissen die zij reeds heeft
opgenomen of zelfs nog zal opnemen daarmee waarborgt afgezien van de vraag of zij
dit dan werkelijk heeft willen doen.
De rechtbank laat nog in het midden of de loonoverdrachten gegeven worden voor
alle verbintenissen, dus zowel tegenwoordige als toekomstige, eventueel als geldig kan
aangezien worden, maar het is duidelijk dat hoe dan ook de schuldenaar zich dan minstens uitdrukkelijk dient te verbinden voor al deze verbintenissen en dat dit dan uitdrukkelijk dient vermeld te worden in de akte van loonoverdracht.
Met andere woorden en dit teneinde de overdracht toe te laten de draagwijdte en
dus de omvang van de gewaarborgde schuld in de akte van overdracht te laten nagaan, reden waarom hij een exemplaar moet krijgen, is het ook noodzakelijk dat in
de akte van overdracht vermeld wordt welke verbintenissen worden gewaarborgd en
is het dus noodzakelijk dat er een uitdrukkelijke verwijziging is naar de verbintenissen die worden gewaarborgd.
Eiseres weet dit blijkbaar ook wel nu men anders niet inziet waarom zij van dezelfde schuldenaar tweemaal een loonoverdracht zou laten ondertekenen hebben.
Overigens vraagt eiseres nu de bekrachtiging van beide loonoverdrachten aan de
rechtbank en dit hoewel het duidelijk is dat zij slechts de procedure heeft gevolgd voor
een van beide loonoverdrachten.
De rechtbank kan dit niet nu uit geen enkele van deze loonoverdrachten blijkt dat
verweerster telkens alle schulden die zij tegenover eiseres had daarmee heeft willen waarborgen.
De vermelding in de akte van overdracht welke verbintenissen door de overdrager gewaarborgd worden is nu precies ook noodzakelijk om de rechtbank, gevat van
een vordering tot waardeverklaring van de betekende overdracht en de bekrachtiging ervan tot een bepaald bedrag, toe te laten te controleren welke de omvang is van
de nog openstaande verbintenissen die de overdrager heeft willen waarborgen met de
overdracht. (bestreden vonnis, blz. 2-3, nr. 2),
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terwijl, volgens artikel 27, eerste lid, Loonbeschermingswet de overdracht van het
loon moet gebeuren bij een akte onderscheiden van die welke de hoofdverbintenis waarvan zij de uitvoering waarborgt, bevat;
luidens artikel27, tweede en derde lid, die akte wordt opgemaakt in zoveel exemplaren als er partijen zijn met een onderscheiden belang en, in de gevallen waarin de
Consumentenkredietwet toepasselijk is, de bepalingen van de artikelen 28 tot 32 Loonbeschermingswet in de akte moeten voorkomen;
de onderscheiden akte waarin de loonoverdracht is opgenomen, dus niet hoeft te vermelden tot zekerheid van welke hoofdverbintenis zij strekt en evenmin ten belope van
welk bedrag de overdracht van het loon geschiedt;
volgens artikel 37 Wet Consumentenkrediet de loonoverdracht, gedaan in het raam
van een kredietovereenkomst beheerst door deze wet, onderworpen is aan de bepalingen van de artikelen 27 tot 35 Loonbeschermingswet;
het voorschrift neergelegd in artikel 34 wet Consumentenkrediet, volgens hetwelk de persoonlijke zekerheid voor de verbintenissen die voortvloeien uit een kredietovereenkomst, het bedrag dat gewaarborgd is nauwkeurig moet vermelden, derhalve niet van toepassing is op de loonoverdracht,
de vrederechter met het bestreden vonnis derhalve, door te beslissen dat uit de akte
van loonoverdracht moet blijken welke verbintenissen daardoor zijn gewaarborgd en
ten belope van welk bedrag, de artikelen 27 Loonbeschermingswet en 34 en 37 Wet
Consumentenkrediet schendt :

Overwegende dat, luidens artikel 27 van de Loonbeschermingswet, de overdracht van loon moet gebeuren bij een ·akte onderscheiden van die welke de
hoofdverbintenis bevat waarvan zij de uitvoering waarborgt; dat de gewaarborgde verbintenis en de overeenkomst van loonoverdracht nauw met elkaar verbonden zijn en de overdracht niet los staat van de basisovereenkomst;
Overwegende dat uit deze bepaling en de bedoeling van de wetgever om
aan de overdrager een afdoende rechtsbescherming te bieden, voortvloeit dat
de akte van loonoverdracht client te vermelden welke hoofdverbintenis wordt
gewaarborgd en ten belope van welk bedrag;
Dat het middel faalt naar recht;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
29 oktober 2001 - 3e kamer- Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter- Verslaggever : de h. Dirix - Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Verbist.
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LOON- BESCHERMING- LOONOVERDRACHT- GEVOLG- VOORWAARDEN- VERPLICHTING
VAN DE OVERNEMER- KENNISGEVING AAN DE OVERDRAGER VAN ZIJN VOORNEMEN DE OVERDRACHT UIT TE VOEREN- INHOUD.
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Geen bepaling van de Loonbeschermingswet vereist dat de in artikel28, 1°, bedoelde
kennisgeving het bedrag vermeldt ten belope waarvan de overnemer het voornemen heeft de overdracht uit te voeren (1). (Art. 28, 1o, Loonbeschermingswet van 12
april 1965.)
(EUROPABANK N.V: T. C ... )

Conclusie van advocaat-generaal Th. Werquin :
1. Volgens art, 28 van de Loonbeschermingswet, bij gebreke van verzet door de overdrager (werknemer) overeenkomstig art. 29, heeft de overdracht gevolg nadat de overnemer (werkgever) o.a. aan de overdrager kennis heeft gegeven van zijn voornemen
de overdracht uit te voeren.
Noch art. 28, noch enige andere wetsbepaling uit de Loonbeschermingswet bepalen dat, in die kennisgeving, het bedrag ten belope waarvan de overnemer voornemens is de overdracht uit te voeren, dient te worden vermeld.
Er bestaat zeker een nauw verband tussen de lening op afbetaling en de kredietopening, de hoofdverbintenis, en de loonoverdracht, de aanvullende verbintenis, aangezien de loonoverdracht niet los staat van de basisovereenkomsten, en de enige oorzaak van de loonoverdracht erin bestaat dat de overdrager de verplichtingen uit de
onderliggende overeenkomsten niet nakomt.
Overigens, volgens art. 1390 ter van het G.W., is de overdracht slechts aan derden tegenwerpelijk vanaf het tijdstip van neerlegging van het bericht van overdracht op de griffie van de recht van eerste aanleg van de woonplaats van de overdrager en dient het bericht o.a. de aard en het bedrag van de schuldvordering te
vermelden.
Bovendien is het wenselijk, om met kennis van zaken te kunnen oordelen ofverzet tegen het voornemen om de overdracht uit te voeren opportuun is, dat de kennisgeving door de overnemer het bedrag van de schuld van de overdrager vermeldt.
Dat verschuldigd bedrag kan door de overdrager worden betwist. Aldus wordt een nutteloze procedure vermeden wanneer een verzet steunt op de onzekerheid over het bedrag waarvoor inhoudingen op het loon zullen gebeuren, althans in de onderstelling dat, anders dan voor die kennisgeving, de overnemer het bedrag van de
openstaande schuld niet aan de overdrager heeft gemeld.
De overdrager behoudt dienaangaande de mogelijkheid om zich op elk tijdstip te verzetten tegen de overdracht, zelfs als hij zich niet binnen de tien dagen na de kennisgeving door de overnemer tegen de overdracht heeft verzet. (2)
In een arrest van 22 november 1984 (3) heeft Uw Hofimmers geoordeeld dat artikel 29, eerste lid, geen enkel verval stelt op de niet-inachtneming van de termijn van
tien dagen waarbinnen de overdrager moet kennis geven van het verzet. Het verzet, zelfs als het laattijdig is, heeft tot gevolg dat de werkgever van dan af geen inhouding op het loon meer mag verrichten zelfs niet als bewarende maatregel (4).
2. Geen enkele bepaling in de Loonbeschermingswet schrijft voor dat een kennisgeving zonder die vermelding nietig is.
Slechts twee bepalingen van de Loonbeschermingswet stellen nietigheid als sanetie bij het niet naleven van de verplichtingen die zij opleggen : enerzijds, artikel 27
dat vereist dat, wanneer de overdracht het voorwerp van een onderhandse akte uitmaakt, de hoofdverbintenis die gewaarborgd wordt door de overdracht en de eigen(1) Zie concl. van het O.M.
(2) FoRGES, Les cessions de remuneration et les garanties personnelles, in Le Credit a la Consommation, Dal, 1997, p. 275, nr. 86.

(3) A.R. 7064, A. C., 1984-1985, nr. 189.
(4) FoRGES, op. cit., p. 276, nr. 89.
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lijke overdracht bij twee onderscheiden akten moeten gebeuren, die worden opgemaakt in zoveel exemplaren als er partijen zijn met een onderscheiden belang, anderzijds, artikel 30 dat bepaalt dat alle onder meer in voornoemd artikel 28 bedoelde kennisgevingen bij ter poste aangetekende brief of bij deurwaardersexploot
geschieden.
Bovendien leest men in de memorie van toelichting tot het wetsontwerp over het toenmalig art. 24, §§ 1 tot 7 later, na amendering door de Senaat, vervangen door de artt.
27 tot 34, het volgende: "Artikel24, §§ 1 tot en met 7, bepaalt de procedure die moet
worden gevolgd om uitwerking te geven aan een overdracht van loon.
Het komt er op aan de werknemer te beveiligen tegen een overdracht van loon welke
niet wordt gedaan met kennis van zaken en waarvan hij de uitvoering niet zou kunnen nagaan. Te dien einde bepaalt artikel 24 inzonderheid dat de overdracht moet gebeuren in een afzonderlijke akte; dat, ingeval van verzet van de werknemer tegen de
uitvoering van de overdracht, de werkgever slechts inhoudingen op het loon mag verrichten na bekrachtiging van de overdracht door de vrederechter en dat een afrekening van de verrichte inhoudingen aan de werknemer moet voorgelegd worden." (5)
Daaruit volgt dat de wetgever van 1965 van oordeel was dat de bescherming van
de werknemer in het kader van een overeenkomst van loonoverdracht, voor de overdracht in werking trad, werd verzekerd, enerzijds, door het bestaan van onderscheiden akten (art. 27) en, anderzijds door het verzet van de overdrager tegen het op formele wijze uitgedrukte opzet van de overnemer om de overdracht uit te voeren,
waardoor de ondernemer verplicht wordt om van de vrederechter een uitvoerbare titel te verkrijgen na een procedure waarin de overdrager alle betwistingen inzake vorm
en grondslag van de overdracht en van de hoofdverbintenis kan opwerpen, met inbegrip van het bedrag van de hoofdschuldvordering waarvoor de uitvoering van de overdracht wordt gevraagd.
Overigens, wordt in het verslag namens de commissie vom: de tewerkstelling, de arbeid en de sociale voorzorg het volgende gezegd :
"Deze paragraafvoorziet in het eerste stadium van de vereiste procedure. De overdracht heeft slechts uitwerking wanneer de begunstigde met de overdracht, d.w.z. de
overnemer, achtereenvolgens drie handelingen verricht : ...
In verband met deze procedure die ten doel heeft de werknemer te beschermen en
hem te waarschuwen voor de risico's en de eventuele gerechtskosten, had een aandachtig onderzoek plaats uit de gezichtshoek van de bescherming van de werknemer, dat na beschouwing van de verschillende hypotheses tot het besluit voerde dat
een aangetekende brief de voorkeur verdient hoven een gewone brief ten opzichte van
het verzet, bedoeld in § 3 (artikel 30) en in artikel 31." (6)
Daaruit blijkt dat de wetgever in het kader van de bescherming van de werknemer gemeend heeft geen aandacht te moeten besteden aan de gegevens die de overnemer moet vermelden in de kennisgeving, benevens zijn opzet om de overdracht uit
te voeren.
Ik ben derhalve van oordeel dat de bescherming van de werknemer, wanneer de akte
van loonoverdracht een verwijzing bevat naar de aangegane hoofdverbintenis en dus
naar het bedrag van die verbintenis, niet in het gedrang komt alleen omdat het bedrag van de schuld dat de overdrager nog verschuldigd is niet wordt vermeld in de kennisgeving van het voornemen van de overnemer de overdracht uit te voeren, aangezien de overdrager een recht van verzet heeft waardoor de overnemer verplicht wordt
een vordering tot geldigverklaring voor te leggen aan de vrederechter die zal zich met
zorg kwijten van zijn taak om nauwgezet na te gaan of de overdracht geen enkel gebrek vertoont. (7)
(5) Gedr. St. Kamer (1962-1963), nr. 471-1, blz. 8 en 9.
(6) Gedr. St. Senaat (1964-1965), nr. 115, blz. 93.
(7) Gedr. St. Senaat (1964-1965), nr. 115, blz. 94.
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Derhalve is niet naar recht verantwoord de bestreden beslissing die de vordering
van eiseres tot bekrachtiging van de loonoverdracht als ongegrond afwijst na te hebben geoordeeld dat de litigieuze kennisgeving aan verweerder van 4 maart 1997 inzake de lening op afbetaling en van 5 maart 1997 inzake de kredietopneming bij gebrek aan vermelding van een bedrag nietig zijn, en dat de loonoverdracht dus evenmin
geldig is.
Het middel is in zijn eerste onderdeel gegrond.

Besluit: vernietiging.
ARREST

(A.R. C.99.0148.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 26 februari 1998 in laatste aanleg gewezen door de Vrederechter van het eerste kanton te leper;
Gelet op de beschikking van de eerste voorzitter van 11 september 2001
waarbij de zaak naar de derde kamer wordt verwezen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 28, inzonderheid 1°, 29, 30 en 31 van de wet van 12 april
1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers, 2, 860, inzonderheid lid 1, 861 en 867 van het Gerechtelijk Wetboek,
1

I

doordat het bestreden vonnis de vordering van eiseres tot bekrachtiging van de ~oon
overdracht als ongegrond afwijst na de kennisgevingen van eiseres aan verwe~rder
van 4 en 5 maart 1997 en de loonoverdracht, tussen partijen op 28 augustus 1995 en
2 juli 1997 overeengekomen, nietig en ongeldig te hebben verklaard op grand van volgende overwegingen :
"Wat betreft de ongeldigheid van de loonoverdracht inzake de lening op afbetaling dd. 28 augustus 1995 en de kredietopening dd. 02 juli 1996 :
- Wegens de door eiseres gevolgde procedure van loonsoverdracht :
Verweerder stelt dat eiseres artikel 28, 1o van de Loonbeschermingswet geschonden heeft door het bedrag, waarvoor loonoverdracht zou worden gevraagd, niet te vermelden in de kennisgevingen, die zij aan hem deed.
Eiseres stelt dat artikel 28, 1°, van de Loonbeschermingswet dit niet voorschrijft,
zodat er geen sprake kan zijn van nietigheid van kwestieuze kennisgevingen aan verweerder.
De vermelding van een bedrag in de kennisgeving aan de overdrager (verweerder) is inderdaad vanzelfsprekend, omdat deze laatste het recht heeft verzet aan te
tekenen en een der redenen van het verzet er precies kan in bestaan dat de schuldeiser voomemens is de overdracht uit te voeren voor niet verschuldigde bedragen. (Vred.
Kortrijk I, 20 maart 1996, onuitgegeven.)
Door in de kennisgevingen aan verweerder het bedrag niet te vermelden, waarvoor de overdracht zal uitgevoerd worden, schendt eiseres dan oak de rechten van de
schuldenaar.
Kwestieuze kennisgeving aan verweerder van 4 maart 1997 inzake de lening op afbetaling en van 5 maart 1997 inzake de kredietopening zijn derhalve nietig.
In het licht van wat voorafgaat is de loonoverdracht dan oak niet geldig. Het verzet tegen de loonoverdracht komt gegrond voor, zodat de vordering van eiseres tot bekrachtiging van de loonoverdracht niet kan ingewilligd worden." (vonnis p. 3, 1.1. tim
p. 4, 1.3),
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terwijl, eerste onderdeel, de niet-vermelding van het bedrag ten belope waarvan de
overnemer-schuldeiser voornemens is de overdracht uit te voeren slechts dan tot nietigheid van de kennisgeving, en daaruit voortspruitend, tot nietigheid van de loonoverdracht kan leiden, wanneer de vermelding van dit bedrag door de wet is voorgeschreven op straffe van nietigheid (artikel 860, inzonderheid lid 1, van het
Gerechtelijk Wetboek);
de loonoverdracht krachtens artikel 28 van de wet van 12 april 1965 betreffende de
bescherming van het loon der werknemers, bij gebreke van verzet door de overdrager overeenkomstig artikel 29, slechts gevolg heeft nadat de overnemer een aantal formaliteiten heeft vervuld, waaronder de in artikel 28, 1 o, voorgeschreven kennisgeving aan de overdrager van zijn voornemen de overdracht uit te voeren;
noch voormeld artikel 28, noch enige andere wetsbepaling uit de Loonbeschermingswet, behalve de vermelding van het voornemen de overdracht uit te voeren, enig voorschrift bevatten met betrekking tot de inhoud van de keimisgeving in het algemeen, en met betrekking tot de vermelding van het bedrag ten belope waarvan de
overnemer voornemens is de overdracht uit te voeren in het bijzonder; artikel 30 van
de Loonbeschermingswet bovendien de nietigheid van de kennisgeving beperkt tot specifieke gebreken in de vorm van de kennisgevingen, namelijk het aangetekend schrijven of het deurwaardersexploot,

zodat het bestreden vonnis, door de kennisgevingen van 4 en 5 maart 1997 en de
loonoverdracht van 28 augustus 1995 en 28 juni 1996 nietig en ongeldig te verklaren wegens niet-vermelding van het bedrag van de overdracht in de kennisgevingen van eiseres aan verweerder van haar voornemen de overdracht uit te voeren, scherrding inhoudt van de artikelen 2, en 860, inzonderheid lid 1, Gerechtelijk Wetboek, 28,
inzonderheid 1°, 29, 30 en 31 van de wet van 12 april1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers;
terwijl, tweede onderdeel, zelfs indien de verplichting van vermelding van het bedrag ten belope waarvan de overnemer zinnens is de overdracht uit te voeren op impliciete wijze zou voortvloeien uit de bepalingen van de Loonbeschermingswet, en meer
bepaald uit de artikelen 29, 30 en 31 die het recht op verzet van de overdragerschuldenaar regelen, dan nog kan de niet-nakoming van deze verplichting slechts dan
tot nietigheid aanleiding geven wanneer de vermelding van het bedrag dermate substantieel is dat bij niet-naleving de belangen van de overdrager-schuldenaar zouden zijn geschaad (artikel 861 Gerechtelijk Wetboek);
de door artikel 29 van de wet van 12 april 1965 betre:ffende de bescherming van het
loon der werknemers aan de overdrager verleende verzetsmogelijkbeid niet wordt aangetast of in gevaar gebracht door de niet-vermelding in de kennisgeving van het bedrag ten belope waarvan de overnemer voornemens is de overdracht uit te voeren; de
overdrager-schuldenaar immers ook zonder opgave van dit bedrag de mogelijkbeid heeft
om zich op nuttige wijze te verzetten tegen de aangekondigde overdracht van loon die
voorafgaandelijk door overdrager en overnemer is overeengekomen,

zodat het bestreden vonnis, door te steunen op het recht van verzet van de overdragerschuldenaar de kennisgevingen van 4 en 5 maart 1997 en de loonoverdracht van 28
augustus 1995 en 28 juni 1996 nietig en ongeldig te verklaren wegens niet-vermelding
van het bedrag van de overdracht in de kennisgevingen van eiseres aan verweerder
van haar voornemen de overdracht uit te voeren, schending inhoudt van de artikelen 2, 861 van het Gerechtelijk Wetboek, 28, inzonderheid 1°, 29, 30 en 31 van de wet
van 12 april 1965 betre:ffende de bescherming van het loon der werknemers;
terwijl, derde onderdeel, zelfs indien de niet-vermelding van het bedrag ten belope waarvan de overnemer zinnens is de overdracht te laten uitvoeren principieel met
nietigheid moet worden gesanctioneerd, dan nog kan de nietigheid van de kennisgeving krachtens artikel 867 Gerechtelijk Wetboek niet worden uitgesproken wanneer deze het doel heeft bereikt dat de wet ermee beoogt; de in artikel 28, 1 o, van de
Loonbeschermingswet voorgeschreven kennisgeving tot doel heeft de overdragerschuldenaar ter kennis te brengen van het voornemen van de overnemer-schuldeiser
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om de overeengekomen loonoverdracht uit te voeren en hem in de mogelijkheid te stellen zich tegen die overdracht conform artikel 29 Loonbeschermingswet te verzetten;
de rechter aldus niet om reden van niet-vermelding in de kennisgeving van het bedrag waartoe de overnemer zinnens is de overdracht te laten uitvoeren tot nietigheid van de kennisgeving kan besluiten zonder in concreto te hebben vastgesteld dat
de kennisgeving niet het doel heeft bereikt dat de wet ermee beoogt;
zodat het bestreden vonnis, door zonder te hebben onderzocht of de kennisgevingen van eiseres aan verweerder al dan niet het doel hebben bereikt dat de Loonbeschermingswet ermee beoogt, de kennisgevingen van 4 en 5 maart 1997 en de loonoverdracht van 28 augustus 1995 en 28 juni 1996 nietig en ongeldig te verklaren wegens
niet-vermelding van het be drag van de overdracht in de kennisgevingen van eiseres aan verweerder van haar voornemen de overdracht uit te voeren, schending inhoudt van de artikelen 2, 867 van het Gerechtelijk Wetboek, 28, inzonderheid 1o, 29,
30 en 31 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der
werknemers :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, krachtens artikel 28 van de Loonbeschermingswet, bij
gebreke van verzet door de overdrager overeenkomstig artikel29, de overdracht van loon gevolg heeft nadat de overnemer :
1 o aan de overdrager kennis heeft gegeven van zijn voornemen de overdracht uit te voeren;
2° aan de gecedeerde schuldenaar een afschrift van de onder 1 o bedoelde kennisgeving heeft gezonden;
3° na het verstrijken van de termijn van verzet aan de gecedeerde schuldenaar een eensluidend verklaard afschrift van de akte van overdracht heeft
gezonden;
Overwegende dat deze wetsbepaling noch enige andere wetsbepaling vereisen dat de in artikel 28, 1o, bedoelde kennisgeving het bedrag vermeldt ten
belope waarvan de overnemer het voornemen heeft de overdracht uit te voeren;
Overwegende dat het bestreden vonnis oordeelt dat de kennisgevingen aan
verweerder van 4 maart 1997 inzake de lening op afbetaling en van 5 maart
1997 inzake de kredietopening nietig zijn wegens niet-vermelding van het
bedrag waarvoor de overdracht zal uitgevoerd worden en dat de loonsoverdracht dan ook niet geldig is; dat het bestreden vonnis op grond hiervan de vordering van eiseres tot bekrachtiging van de loonoverdracht afwijst;
Dat het bestreden vonnis aldus artikel 28 van de Loonsbeschermingswet schendt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde vonnis; houdt
de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over;
verwijst de zaak naar de Vrederechter te Veurne.
29 oktober 2001 - 3e kamer- Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter- Verslaggever : de h. Dirix- Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Simont.
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30 oktober 2001

1o IMMUNITEIT -

CONSULAIRE IMMUNITEIT - STRAFVORDERING - HANDELING VER·
RIGHT BIJ DE UITOEFENING VAN DE CONSULAIRE TAAK- AANVOERING VAN FEITELIJKE GE·
GEVENS- BEWIJSLAST- TOEPASSING.

2° INTERNATIONALE VERDRAGEN- VERDRAG VAN 24 APRIL

1963 INZAKE CONSULAIR VE;RKEER- IMMUNITEIT- HANDELING VERRICHT BIJ DE UITOEFENING VAN DE CONSULAIRE TAAK- AANVOERING VAN FEITELIJKE GEGEVENS- BEWIJSLAST- TOEPASSING.

3° BEWIJS- STRAFZAKEN- BEWIJSLAST.

BEOORDELINGSVRIJHEID- BEWIJSLAST- IMMUNITEIT- CONSULAIRE IMMUNITEIT- HANDELING VERRICHT BIJ DE UITOEFENING VAN DE
CONSULAIRE TAAK- AANVOERING VAN FEITELIJKE GEGEVENS.

P, 2° en 3° Wanneer tegen een begunstigde van consulaire immuniteit een strafrechtelijke procedure wordt ingesteld, staat het hem, en niet het openbaar ministerie, feitelijke gegevens aan te voeren waaruit blijkt dat de handelingen, waarvoor hij wordt
vervolgd, verricht werden bij de uitoefening van zijn consulaire taak; het komt de straf
rechter dan toe dit verweer te beoordelen, met toepassing van de beginselen en regels van de bewijslast in strafzaken, waarbij het openbaar ministerie de onjuistheid van de aanvoering moet aantonen, tenzij deze elke geloofwaardigheid mist. (Art.
5, 43, tweede lid, en 63 Verdrag van 24 april 1963 inzake consulair verkeer.)
(D ... )

ARREST

(A.R. P.00.0401.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 7 februari 2000 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brugge;
Gelet op het verzoekschrift tot cassatie dat aan dit arrest is gehecht en daarvan deel uitmaakt;
Over het middel :
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 43, eerste lid, van het verdrag inzake consulair verkeer, gesloten te Wenen op 24 april1963, consulaire ambtenaren en
consulaire bedienden een beperkte immuniteit verleent; dat zij niet onderworpen zijn aan de rechtsmacht van de rechterlijke of administratieve overheden van de verblijfstaat ten aanzien van handelingen,. verricht bij de uitoefening van hun consulaire taak; dat krachtens artikel 58, tweede lid, van
het vermelde verdrag artikel 43 ook van toepassing is op ere-ambtenaren;
dat artikel 63 ervan voorschriften met betrekking tot een strafrechtelijke procedure tegen een begunstigde van consulaire immuniteit bevat;
Overwegende dat het de begunstigde van consulaire immuniteit staat, wanneer tegen hem een strafrechtelijke procedure wordt ingesteld, eventueel aan
te voeren dat de handelingen waarvoor hij wordt vervolgd, verricht werden bij de uitoefening van zijn consulaire taak, zoals omschreven in artikel 5 van het verdrag inzake consulair verkeer; dat het de strafrechter dan
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toekomt dergelijk verweer te beoordelen; dat op de beoordeling van dit verweer de beginselen en regels van de bewijslast in strafzaken toepasselijk zijn;
Overwegende dat derhalve een beklaagde consulair ambtenaar feitelijke
gegevens moet aanvoeren waaruit blijkt dat de hem verweten handeling verricht werd bij de uitoefening van zijn consulaire taak; dat, wanneer hij dat
doet, het openbaar ministerie de onjuistheid daarvan moet aantonen, tenzij wanneer de aanvoering elke geloofwaardigheid mist;
Dat het evenwel aan het openbaar ministerie niet staat in de plaats van
de consulaire ambtenaar feitelijke gegevens betreffende het al of niet consulaire karakter van diens handeling aan te voeren;
Overwegende dat eiser, ere-vice consul, in conclusie bij de appelrechters
ten betoge dat hij van immuniteit geniet, heeft aangevoerd: "(eiser) heeft van
het begin af aan voorgehouden dat hij op weg was naar het consulaat van
Italie en dienvolgens een consulaire taak vervulde, hetgeen door het O.M.
niet wordt ontkend en helemaal niet wordt weerlegd";
Overwegende dat het vonnis eisers verweer als geheel ongeloofwaardig verwerpt op grond dat het onjuist is dat hij van in het begin heeft voorgehouden dat hij op weg was naar het consulaat van Italie en dat hij verder geen
feitelijke gegevens aanvoert waaruit dit blijkt;
Dat het vonnis de aangevoerde verdrags- en wetsbepaling niet schendt,
maar zijn beslissing naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
30 oktober 2001 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Farrier, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Huybrechts - Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaatgeneraal - Advocaat: mr. J. Van Malleghem, Gent.

Nr. 582
2e KAMER - 30 oktober 2001

1° MISBRUIK VAN VERTROUWEN- BESTANDDELEN- MATERIEEL BESTANDDEELOVERHANDIGING ONDER VERPLICHTING TERUG TE GEVEN OF VOOR EEN BEPAALD DOEL TE GEBRUIKEN OF AAN TE WENDEN- BEGRIP.

2° MISBRUIK VAN VERTROUWEN- BESTANDDELEN- MATERIEEL BESTANDDEELOVERHANDIGING ONDER VERPLICHTING TERUG TE GEVEN OF VOOR EEN BEPAALD DOEL TE GEBRUIKEN OF AAN TE WENDEN- MEDE-EIGENDOM- BEZIT VAN DE GEHELE ZAAK DOOR EEN VAN
DE MEDE-EIGENAARS- VERDUISTERING OF VERSPILLING VAN HET DEEL VAN DE ZAAK DAT DE
MEDE-EIGENAAR TOEBEHOORT- TOEPASSING.
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1o en 2° De in artikel 491 Strafwetboek, bij de omschrijving van het misdrijf van mis-

bruik van vertrouwen, bedoelde overhandiging van goederen, gelden, koopwaren, biljetten of geschriften van om het even welke aard, die een verbintenis of een schuldbevrijding inhouden, onder verplichting om ze terug te geven of ze voor een bepaald
doel te gebruiken of aan te wenden, dient niet feitelijk plaats te grijpen, maar kan
oak juridisch gebeuren, onder meer bij de aankoop in mede-eigendom waarbij een van
de mede-eigenaars in het bezit wordt gesteld van de gezamenlijke aangekochte zaak;
de mede-eigendom van een zaak betreft de zaak zelf, zodat het deel van deze zaak dat
de mede-eigenaar toebehoort, het voorwerp kan uitmaken van misbruik van vertrouwen (1). (Art. 491 Sw.)
(V. B.V. T. H ... )

ARREST

(A.R. P.Ol.0724.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 5 april 2001 gewezen door
het Hof van Beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van art. 149 Grondwet en art. 491 Strafuretboek,
doordat het bestreden arrest stelt : "Bovenstaande overwegingen en vaststelling laten toe te besluiten dat de inverdenkinggestelde terdege de onverdeelde helft van het
paard "Prince de Revel", eigendom van de burgerlijke partij, zonder diens voorafgaandelijke toestemming en zonder enige voorafgaandelijke eigendomsoverdracht, heeft
verkocht aan L.P. voor de prijs van 400.000 Belgische frank. Aangezien evenwel het
paard zelf steeds in het bezit is gebleven van de inverdenkinggestelde, kon deze verkoop enkel betrekking hebben op het mede-eigendomsrecht in het paard (dat tot beloop van 50% nag aan de burgerlijke partij toebehoorde). M.a.w. niet het paard, wel
een recht op dit paard werd verkocht. Waar een bestaansvereiste van misbruik van
vertrouwen de overdracht van het bezit of van de detentie is en met 'goederen' zoals bedoeld in artikel 491 Sw. wordt bedoeld alle roerende, niet vervangbare en vervangbare goederen die het voorwerp van een handel kunnen uitmaken, met uitsluiting van onlichamelijke goederen, ressorteert het voorwerp van de kwestige verkoop
aan de derde, niet onder de benaming 'goederen'. Een recht is immers een onlichamelijk goed (zie A. De Nauw, Inleiding tot het Bijzonder strafrecht, Kluwer, 3° herwerkte uitgave, 1998, blz. 218, nr. 367; L. Huybrechts, Misbruik van vertrouwen, Comm.
Strafrecht nr. 7; R. Dezeure, Misbruik van vertrouwen en verduistering, A.P.R., nr. 155).
De verwijzing door de burgerlijke partij naar het vonnis van de correctionele rechtbank te Turnhout dd. 11/4/1991, Turnh. Rechtsl. 1991, 117) is terzake niet dienend en
niet toepasbaar op onderhavige situatie nu het voorwerp van de verduistering in de
door deze rechtbank behandelde casus geen recht betrof. Het argument van de burgerlijke partij dat mede-eigendom en onverdeeldheid de strafbare verduistering niet
uitsluiten, is met voormelde overweging van dit hof (van beroep) niet in tegenstrijd : de door de burgerlijke partij in zijn besluiten geciteerde passus uit voormeld
werk van R. Dezeure (A. P.R. nr. 202) wordt immers uit zijn verband gerukt waar het
geenszins betrekking heeft op het voorwerp van het misdrijfmaar het constitutiefbestanddeel van de voorafgaandelijke afgifte. Het hof (van beroep), K.I., besluit aldus
dat de tenlastelegging zoals geherkwalificeerd niet beantwoordt aan het misdrijfvan
misbruik van vertrouwen zoals bepaald in artikel 491 Sw., ingevolge het ontbreken
van een constitutief bestanddeel nl. het voorwerp van het misdrijf en zodoende geen
wanbedrijf uitmaakt",
(1) Zie Cass., 29 nov. 2000, A.R. P.00.1098.F, nr. 655; R. DEZEURE, "Misbruik van vertrouwen en
verduistering", A. P.R. 1968, p. 59, nr. 35; L. HUYBRECHTS "Misbruik van vertrouwen", Commen·
taar Strafrecht en Strafuordering, p. 146, nr. 8.
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terwijl het voorwerp van het misdrijf, zijnde een dekpaard dat in mede-eigendom
toebehoort aan de inverdenkinggestelde en eiseres wel degelijk valt onder het
toepassingsgebied van art. 491 Strafwetboek; dat mede-eigendom misbruik van vertrouwen immers niet uitsluit; dat het zich bedrieglijk toe-eigenen door de inverdenkinggestelde van eiseres' gedeelte van het dekpaard dat aan de inverdenkinggestelde werd toevertrouwd teneinde het op te fokken, wel degelijk verduistering vormt
in de zin van art. 491 Strafwetboek,
zodat het bestreden arrest door te stellen dat het voorwerp van de tenlastelegging niet valt onder het toepassingsgebied van art. 491 Strafwetboek niet regelmatig is gemotiveerd en de artikelen 149 Grondwet en 491 Strafwetboek schendt:

Overwegende dat het misdrijfvan misbruik van vertrouwen, bepaald in
artikel 491 Strafwetboek, vereist dat goederen, gelden, koopwaren, biljetten of geschriften van om het even welke aard, die een verbintenis of een
schuldbevrijding inhouden en die overhandigd zijn onder de verplichting om
ze terug te geven of ze voor een bepaald doel te gebruiken of aan te wenden, ten nadele van een ander worden verduisterd of verspild;
Overwegende dat de overhandiging van de bedoelde goederen, gelden, koopwaren, biljetten of geschriften, niet feitelijk dient plaats te grijpen, maar ook
juridisch kan gebeuren, onder meer bij de aankoop in mede-eigendom waarbij een van de mede-eigenaars in het bezit wordt gesteld van de gezamenlijke aangekochte zaak;
Overwegende dat mede-eigendom van een zaak de zaak zelf betreft en dat
het deel van deze zaak dat de mede-eigenaar toebehoort, het voorwerp kan
uitmaken van misbruik van vertrouwen;
Overwegende dat het arrest eerst oordeelt dat verweerder de onverdeelde helft van het paard "Prince de Revel", eigendom van eiseres, zonder dier voorafgaandelijke toestemming en zonder enige voorafgaandelijke
eigendomsoverdracht, heeft verkocht aan een derde en vervolgens dat, daar
evenwel het paard zelf in het bezit is gebleven van verweerder, deze verkoop enkel betrekking kon hebben op het mede-eigendomsrecht in het paard
zodat niet het paard, wel een recht op dit paard werd verkocht en er derhalve geen zaak is die het voorwerp kan uitmaken van misbruik van vertrouwen;
Overwegende dat het arrest hiermede oordeelt dat eiseres mede-eigenares
was van het paard, zodat het rechtens niet ertoe kan besluiten dat hier niet
het paard maar slechts het recht op het paard werd verkocht en er geen zaak
is die het voorwerp kan uitmaken van misbruik van vertrouwen;
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, kamer van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.
30 oktober 2001 - ze kamer- Voorzitter : de h. Farrier, afdelingsvoorzitter- verslaggever : de h. Maffei - Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. L. Linders en P. Helsen, Hasselt; R. Verstringhe en
L. Ryckaert, Gent.
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1° OPENBAAR MINISTERIE -

STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- BIJZONDERE AMBTS·
VERPLICHTING- VERPLICHTING TE WAKEN VOOR DE WETTIGHEID VAN DE BEWIJSMIDDELEN
EN DE LOYALITEIT WAARMEE ZE WORDEN INGEZAMELD- DRAAGWIJDTE.

2° BEWIJS- STRAFZAKEN- BEWIJSVOERING- OPENBAAR MINISTERIE- BIJZONDERE AMBTS·
VERPLICHTING- VERPLICHTING TE WAKEN VOOR DE WETTIGHEID VAN DE BEWIJSMIDDELEN
EN DE LOYALITEIT WAARMEE ZE WORDEN INGEZAMELD- DRAAGWIJDTE.

3° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6- ARTIKEL 6.1 -RECHT OP EEN EERLIJK PROCES - STRAFZAKEN- OPENBAAR MINISTERIE - BEWIJSVOERING- OVERLEGGING VAN STUKKEN AAN DE RECHTER- IMPLICATIE.

4 o OPENBAAR MINISTERIE- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- BEWIJSVOERINGOVERLEGGING VAN ELEMENTEN AAN DE RECHTER- RECHT OP EEN EERLIJK PROCES- IMPLICATIE.

5° OPENBAAR MINISTERIE- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- OVERLEGGING VAN ELEMENTEN AAN DE RECHTER- VERZOEK VAN DE BEKLAAGDE- RECHTSMACHT VAN DE RECHTER- BEPERKING.

6° OPENBAAR MINISTERIE- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- OVERLEGGING VAN ELEMENTEN AAN DE RECHTER- VERZOEK VAN DE BEKLAAGDE- NIET AAN DE RECHTER VOORGELEGDE ELEMENTEN WAAROVER RET OPENBAAR MINISTERIE BESCHIKT- CONTROLERECHT VAN DE BEKLAAGDE- BEPERKING.

7° OPENBAAR MINISTERIE- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- OPTREDEN VAN RET
OPENBAAR MINISTERIE- LOYALITEIT- VERMOEDEN TOT BEWIJS VAN RET TEGENDEEL.

8° BEWIJS- STRAFZAKEN- BEWIJSVOERING- AANVOERING VAN BEKLAAGDE DAT RET OPENBAAR MINISTERIE OVER NIET AAN DE RECHTER OVERLEGDE ELEMENTEN BESCHIKT- TAAK VAN
DERECHTER

9° RECHTBANKEN- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- BEWIJS- BEWIJSVOERING -AANVOERING VAN BEKLAAGDE DAT RET OPENBAAR MINISTERIE OVER NIET AAN DE RECHTER OVERLEGDE ELEMENTEN BESCHIKT- TAAK VAN DE RECHTER

1o en 2° De regel van artikel 28bis, § 3, in fine, Wetboek van Strafvordering, luidens

dewelke de procureur des Konings waakt voor de wettigheid van de bewijsmiddelen
en de loyaliteit waarmee ze worden ingezameld, legt slechts een bijzondere ambtsverplichting op aan de procureur des Konings die een opsporingsonderzoek leidt en
heeft verder niets uitstaande met de vraag of in het strafproces ten grande het recht
op een eerlijk proces, de loyaliteit van de bewijsvoering en het beginsel van het recht
van verdediging worden geeerbiedigd. (Art. 28bis, § 3, Sv.)
3°, 4° en 6° Hoewel het recht op een eerlijk proces tevens impliceert dat, in het Belgisch vervolgingssysteem, het openbaar ministerie alle elementen a decharge van de
beklaagde, waarover het beschikt, overlegt aan de rechter, mag de rechter ter zake aan
het openbaar ministerie geen injunctie geven en heeft de beklaagde geen controlerecht over stukken of dossiers waarover het openbaar ministerie beschikt, maar die
het niet overlegt aan de rechter (1). (Art. 6 E.V.R.M.)

(1) E.H.R.M., 16 dec. 1992, "Edwards t. U.K", A 247-B; zie Cass., 27 april1999, A.R. P.97.0860.N,
nr. 241. De regel dat het recht op een eerlijk proces impliceert dat het openbaar ministerie alle
elementen a decharge van de beklaagde, waarover het beschikt, overlegt aan de rechter, dient genuanceerd te worden in het licht van het arrest nr. 44787/98 van 25 september 2001 van het Eu-
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7o Het openbaar ministerie wordt, tot bewijs van het tegendeel, vermoed loyaal op te
treden.
go en go Het staat de rechter te oordelen of de aanvoering van een beklaagde, dat het
openbaar ministerie beschikt over elementen a decharge, al dan niet elke grand van
geloofwaardigheid mist en, indien niet, welk rechtsgevolg hieraan moet worden verleend.
(K. .. )

ARREST

(A.R. P.Ol.1239.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 juni 2001 door het Hof
van Beroep te Gent gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 28bis, § 3 in fine van het Wetboek van StrafVordering, van het
algemeen rechtsbeginsel van het recht op een eerlijk proces en de loyauteit van de bewijsvoering, van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging, van artikel 149 van de Grondwet, en van artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden;
doordat het hier bestreden arrest bepaalt dat: (27e blad) "Door de uitvoering van
wettelijke en wederzijdse rogatoire commissies tussen Belgie en Zweden en omgekeerd, is er een 'kruisbestuiving' van informatie tot stand gekomen die het de justitiele autoriteiten van beide landen heeft mogelijk gemaakt om de gang en wandel van
de verschillende actoren in deze internationale drugtrafiek retroactief te reconstrueren aan de hand van talrijke details, als GSM-verkeer, kredietkaartengebruik, persoonlijke aantekeningen in agenda's ... enz.
De in beide landen opgestelde 'tijdtabellen'werden uitsluitend samengesteld aan de
hand van voormelde gegevens die allen werden ontdekt en verzameld na de arrestatie van M. in Zweden.
Het voegen van de teksten van de uitvoering van de rogatoire opdracht uit Zweden aan Belgie is derhalve niet dienend en de erin verzamelde informatie kan geen
andere zijn dan de weergave van hetgeen zich in het Belgisch strafonderzoek bevindt, dat het voorwerp uitmaakt van onderhavig strafdossier.
Om alle dubbelzinnigheid of onduidelijkheid uit de weg te ruimen, ware het wellicht doorzichtiger geweest om deze stukken te voegen, maar het Hof kan daartoe het
Openbaar Ministerie niet verplichten en - om redenen hierboven aangehaald - is
het Hoftot de zekerheid gekomen dat de bewijsgaring niet op onrechtmatige wijze werd
verkregen; het heeft zijn innige overtuiging enkel gesteund op alle gegevens van het
strafdossier en het onderzoek ter zitting, waarover alle partijen ruimschoots tegenspraak hebben kunnen voeren."

terwijl, artikel 28bis, § 3 in fine van het Wetboek van StrafVordering bepaalt dat de
Procureur des Konings waakt voor de wettigheid van de bewijsmiddelen en de loyaliteit waarmee ze worden verzameld;
ropees Hofvoor de Rechten van de Mens (P.G. en J.H. t. United Kingdom). In dit arrest preciseert het E.H.R.M. dat de verplichting voor het openbaar ministerie om de verdediging inzage te
geven in al het bewijsmateriaal a charge en a decharge waarover het beschikt, geen absolute draagwijdte heeft. De rechten van de verdachte moeten worden afgewogen tegen andere strijdige belangen, zoals de nationale veiligheid, de bescherming van getuigen tegen eventuele vergeldingsacties of de noodzaak om opsporingsmethodes af te schermen. Dergelijke beperkingen van het recht
van verdediging zijn evenwel enkel verzoenbaar met artikel6.1 E.V.R.M. wanneer zij strikt noodzakelijk zijn en bovendien moeten de problemen die de verdediging door deze beperkingen zou ondervinden voldoende gecompenseerd worden door de procureur die de rechter volgt.
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Dat artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden eenieder het recht geeft op een eerlijk proces, waarbij de verdediging op gelijke voet dient te kunnen staan met de vervolgende partij;
Dat uit deze bepalingen moet worden afgeleid dat de loyaliteit van de bewijsgaring aan de vervolgende partij gebiedt de stukken bij het dossier te voegen waarover zij beschikt indien deze stukken nuttig zijn om de waarheid aan het licht te brengen, zowel in het voor- als het nadeel van de beklaagde,
Dat het recht op een eerlijk proces slechts kan worden gewaarborgd wanneer de beklaagde inzage heeft in alle stukken waarover de vervolgende partij beschikt en die
betrekking hebben op zijn persoon of op de zaak waarvoor hij zich dient te verdedigen;
Dat door het niet overleggen van een strafdossier dat door buitenlandse gerechtelijke autoriteiten werd overgemaakt aan de vervolgende partij, en dat aanleiding heeft
gegeven tot het totstandkomen van de informatie welke door deze vervolgende partij wordt aangewend om een beklaagde alhier te vervolgen, het recht van verdediging en het recht op een eerlijk proces worden miskend;
Dat uit de vaststelling door het appelgerecht dat er een "kruisbestuiving van informatie (is) tot stand gekomen die het de justitiele autoriteiten van beide landen heeft
mogelijk gemaakt om de gang en wandel van de verschillende actoren (... ) te reconstrueren" volgt dat het strafdossier dat aan de verdediging werd voorgelegd, niet op
die wijze zou zijn tot stand gekomen zonder de informatie vervat in het buitenlandse strafdossier;
Dat er aldus een rechtstreeks, minstens onrechtstreeks verband bestaat tussen beide
strafdossiers,
Dat de bewijsvoering loyaal moet zijn, en het recht op een eerlijk proces het gebruik van onrechtmatig verkregen bewijs in de weg staat;
Dat dit eveneens geldt voor wat betreft het bewijsmateriaal dat door buitenlandse autoriteiten werd verkregen;
Dat meer bepaald het recht van verdediging en het recht op tegenspraak vereisen dat de verdediging in staat wordt gesteld om bewijselementen welke rechtstreeks of onrechtstreeks hebben geleid tot de totstandkoming van bezwarend bewijsmateriaal op grond waarvan een veroordeling wordt uitgesproken, te controleren op
hun rechtmatigheid;
Dat door de weigering een buitenlands strafdossier voor te leggen dat rechtstreeks, minstens onrechtstreeks, heeft bijgedragen tot de totstandkoming van bezwarend bewijsmateriaal, de verdediging het recht ontzegd wordt na te gaan of het
in het buitenland verkregen bewijsmateriaal werd verkregen conform de ginds vigerende regelgeving, en of deze regelgeving de toets van het Europees Verdrag voor de
Rechten van de Mens en de Fundamentele vrijheden kan doorstaan;
Dat noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks gebruik kan worden gemaakt van onrechtmatig verkregen bewijs, ook al werd dit in het buitenland verkregen;
Dat de selectieve voorlegging van gegevens door de vervolgende partij niet verenigbaar is met het loyaliteitsbeginsel, dat thans - wat het opsporingsonderzoek betreft- in artikel 28bis, § 3 van het Wetboek van Strafvordering werd opgenomen;
(schending van artikel 28bis, § 3 in fine van het Wetboek van Strafvordering, van het
algemeen rechtsbeginsel van het recht op een eerlijk proces en de loyauteit van de bewijsvoering, van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging, en van
artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden);
Dat de loyauteit van het gehele strafproces de vervolgende instantie verplicht om
al de stukken die nuttig kunnen zijn voor de verdediging en waarover zij beschikt, bij
het dossier te voegen;
Dat hiermee bedoeld wordt alle stukken die rechtstreeks op de zaak betrekking hebben;
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Dat een buitenlands strafdossier dat aanleiding heeft gegeven tot een "kruisbestuiving van informatie" waardoor de nationale autoriteiten een strafbundel kunnen samenstellen met bezwarende gegevens, rechtstreeks betrekking heeft op dat laatste;
Dat het recht op een eerlijk proces en het recht op tegenspraak vereisen dat de vervolgende instantie alle relevante informatie aan de beklaagde overmaakt, ook al betreft het informatie a decharge;
Dat het feit dat het appelgerecht "zijn innige overtuiging enkel gesteund (heeft) op
alle gegevens van het strafdossier en het onderzoek ter terechtzitting", niet uitsluit
dat dit strafdossier hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, gesteund is op onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal, nu door datzelfde appelgerecht vastgesteld wordt
dat er een "kruisbestuiving" is geweest van informatie tussen verschillende gerechtelijke autoriteiten enerzijds, doch de in het buitenland vergaarde bewijzen niet worden voorgelegd anderzijds (schending van artikel 149 van de Grondwet);
Dat door de weigering dit buitenlands strafdossier voor te leggen, de verdediging in
onmacht wordt gelaten om de regelmatigheid ervan te toetsen, alsook om na te gaan
in welke mate het dossier heeft bijgedragen tot de totstandkoming van de bewijsgegevens op grond waarvan hij werd veroordeeld; (schending van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging en het recht op tegenspraak, alsook van artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele
Vrijheden);
Dat eiser derhalve geen eerlijk proces heeft genoten (schending van alle in het middel opgenomen rechtsgronden) :

Overwegende dat de regel van artikel 28bis, § 3, in fine, Wetboek van Strafvordering, luidens dewelke de procureur des Konings waakt over de wettigheid van de bewijsmiddelen en de loyaliteit waarmee ze worden verzameld, slechts een bijzondere ambtsverplichting oplegt aan de procureur des
Konings die een opsporingsonderzoek leidt, en verder niets uitstaande heeft
met de vraag of in het strafproces ten grande het recht op een eerlijk proces, de loyaliteit van de bewijsvoering en het beginsel van het recht van verdediging worden geeerbiedigd;
Dat het middel in zoverre faalt naar recht;
Overwegende dat artikel 6 E.V.R.M. vereist dat een beklaagde onder meer
in gelegenheid wordt gesteld om alle tegen hem aangevoerde bewijsmiddelen
te kennen en er tegenspraak over te voeren; dat het recht op een eerlijk proces tevens impliceert dat, in het Belgische vervolgingssysteem, het openbaar ministerie alle elementen a decharge van de beklaagde, waarover het
beschikt, overlegt aan de rechter;
Overwegende dat evenwel de rechter aan het openbaar ministerie ter zake
geen injunctie mag geven en de beklaagde geen controlerecht heeft over stukken of dossiers waarover het openbaar ministerie beschikt maar die het niet
overlegt aan de rechter;
Overwegende dat het middel, in zoverre het een andere rechtsopvatting
huldigt, faalt naar recht;
Overwegende dat het openbaar ministerie, tot het bewijs van het tegendeel, vermoed wordt loyaal op te treden;
Overwegende dat het de rechter staat te oordelen of de aanvoering van een
beklaagde dat het openbaar ministerie beschikt over elementen a decharge in zijn voordeel, al dan niet elke grand van geloofWaardigheid mist
en, indien niet, welk rechtsgevolg hieraan moet worden verleend;
Overwegende dat het arrest met de overwegingen die het bevat onder de
titel "Nopens de rechten van de verdediging'', op grand van de feitelijke gegevens van het strafdossier en het onderzoek ter terechtzitting, oordeelt dat
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het beschikt over alle nuttige informatie betreffende de zaak en dat het tevens vaststaat dat de bewijsgaring niet op onrechtmatige manier werd verkregen;
Dat het arrest hiermede zijn beslissing naar recht verantwoordt;
Dat het middel in zoverre niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
30 oktober 2001- 2e kamer- Voorzitter : de h. Farrier, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Huybrechts - Andersluidende conclusie (2) van de h. Duinslaeger,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. W. Van Steenbrugghe, Gent.

Nr. 584
2e KAMER - 30 oktober 2001

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG- STRAFZAKEN- GESCHIL INZAKE BEVOEGDHEID- BEGRIP.

2° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKENING- STRAFVORDERING- VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING)- VERZOEK TOT OPHEFFING VAN EEN OPSPORINGSHANDELING- HOGER BEROEP- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- VOORZIENING.

1o Een vonnis of arrest inzake bevoegdheid in de zin van artikel 416, tweede lid, Straf-

vordering is een beslissing over de opwerping dat de rechter zich de bevoegdheid van
een ander rechter toe-eigent derwijze dat daaruit een conflict van rechtsmacht kan
ontstaan waaraan enkel met een regeling van rechtsgebied een einde kan worden gesteld (1). (Artt. 416, tweede lid, en 539 Sv.)
Noot arrest nr. 583 :
(2) Ret O.M. concludeerde eveneens tot de verwerping van de voorziening, maar deze conclusie was gegrond op de vaststelling dat de kritiek die aangevoerd werd in het cassatiemiddel geen
betrekking had op de bestreden beslissing, maar uitsluitend gericht was tegen het optreden van
het openbaar ministerie, dat zowel tijdens de rechtspleging in eerste aanleg als in boger beroep, gemeend had niet te moeten ingaan op het verzoek van de beklaagde om een buitenlands
rechtshulpverzoek te voegen. Ret O.M. was bijgevolg van oordeel dat het cassatiemiddel, conform de rechtspraak van het Rof, in hoofdorde om louter cassatietechnische redenen als niet ontvankelijk diende beschouwd te worden, zonder dat een verder inhoudelijk onderzoek van of antwoord op het middel vereist was. In ondergeschikte orde wees het O.M. er op dat zelfs een dergelijk
inhoudelijk onderzoek, louter en alleen op grond van de redenen aangehaald in de voorlaatste overweging van het arrest, eveneens moest leiden tot de vaststelling dat het aangevoerde cassatiemiddel faalt.
Noot arrest nr. 584:
(1) Cass., 4 feb. 1998, A.R. P.98.0017.F, nr. 65; Cass., 13 okt. 1998, A.R. P.97.0368.N, nr. 442;
Cass., 9 juni 1999, A.R. P.99.0510.F, nr. 343.
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2° Niet ontvankelijk is het cassatieberoep dat verzoeker tot opheffing van een opsporings-

handeling met betrekking tot zijn goederen v66r de eindbeslissing instelt tegen een
arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, dat geen arrest inzake bevoegdheid is, waarbij zijn hager beroep tegen de afwijzing van zijn verzoek door de procureur des Konings ongegrond wordt verklaard (2). (Artt. 28sexies en 416 Sv.)

(B. N.V.)

ARREST

(A.R. P.Ol.1259.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 10 augustus 2001 gewezen door het Hofvan Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling;
Gelet op het verzoekschrift van eiseres, voor zover het de ontvankelijkheid van de voorziening betreft, dat aan dit arrest is gehecht en daarvan deel
uitmaakt;
Overwegende dat een vonnis of arrest inzake bevoegdheid in de zin van
artikel416, tweede lid, Wetboek van StrafVordering de beslissing is over de
opwerping dat de rechter zich de bevoegdheid van een ander rechter toeeigent derwijze dat daaruit een conflict van rechtsmacht kan ontstaan waaraan enkel met een regeling van rechtsgebied een einde kan worden gesteld;
Overwegende dat de appelrechters oordelen dat de procureur des
Konings terecht de in geding zijnde zaken in beslag nam aangezien deze
voor verbeurdverklaring in aanmerking komen overeenkomstig artikel 42
Wetboek van StrafVordering en dat zij geen bevoegdheid hebben om in de
huidige stand van de rechtspleging te oordelen over de middelen van eiseres;
Overwegende dat het bestreden arrest geen eindarrest of arrest inzake bevoegdheid is;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
Overwegende dat het Hof geen acht slaat op het door eiseres aangevoerde middel;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
30 oktober 2001- 29 kamer- Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Huybrechts - Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaatgeneraal - Advocaat: mr. F. Impens, Antwerpen.
(2) Zie Cass., 16 feb. 1999, A.R. P.99.0015.N, nr. 89; Cass., 17 nov. 1999, A.R. P.99.1540.F, nr.
611; Cass., 16 rnei 2000, A.R. P.00.0296.N, nr. 299.
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ze KAMER -

31 oktober 2001

1o WEGVERKEER- WEGVERKEERSWET- WETSBEPALINGEN- ARTIKEL 38- TIJDELIJK VERVALVAN HET RECHT TOT STUREN- HERS TEL IN HET RECHT TOT STUREN AFHANKELIJK GESTELD VAN HET SLAGEN VOOR BEPAALDE ONDERZOEKEN- VERWIJZING NAAR ARTIKEL 42 VAN
DE WET- DUBBELZINNIGHEID - GEVOLG.

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN- GEEN CONCLUSIE- STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) - WEGVERKEERWEGVERKEERSWET- WETTELIJKE BEPALINGEN- TIJDELIJK VERVAL VAN HET RECHT TOT STUREN -HERS TEL IN HET RECHT TOT STUREN AFHANKELIJK GESTELD VAN HET SLAGEN VOOR
BEPAALDE ONDERZOEKEN- VERWIJZING NAAR ARTIKEL 42 VAN DE WET- DUBBELZINNIGHEID- GEVOLG.

1oen zo Het vonnis is dubbelzinnig en schendt bijgevolg artikel 149 Gw., wanneer het
het herstel van het recht tot sturen afhankelijk stelt van het slagen voor de in het vonnis bedoelde onderzoeken, maar niet duidelijk maakt of de rechters hebben willen beslissen dat het jegens de beklaagde uitgesproken verval van het recht tot sturen een
krachtens art. 38 Wegverkeerswet uitgesproken straf is, in welk geval het herstel in
het recht tot sturen afhankelijk han worden gesteld van het slagen voor de in het vonnis bedoelde onderzoeken, dan wel of dat verval een veiligheidsmaatregel is in de zin
van art. 42 van die wet, in welk geval de rechter het herstel in het recht tot sturen
niet afhankelijk mag stellen van die zelfde voorwaarde (1). (Art 149 Gw.; artt. 38 en
42 Wegverkeerswet.)
(D ... )

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.01.0267.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 11 januari 2001 in hoger beroep en op verwijzing gewezen door de Correctionele Rechtbank te Verviers;
Gelet op het arrest van 9 februari 2000 van het Hof;
Over het ambtshalve aangevoerde middel : schending van artikel 149 van
de Grondwet :
Overwegende dat de appelrechters, na te hebben vastgesteld dat "thans
aileen nog (de) vraag van het verval van het recht tot sturen moet worden beslecht, aangezien de beklaagde wegens de hem ten laste gelegde misdrijven definitiefis veroordeeld op grond van de artikelen 10.1.1, 10.1.3, 12.4
en 12.5 van het Wegverkeersreglement van 1 december 1975 en op grond
van de artikelen 33.1.1. en 48 van de wet van 16 maart 1968 tot cot:irdinatie van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer" en dat eiser, naar aanleiding van het door hem veroorzaakte ongeval, lichamelijk ongeschikt is bevonden tot het besturen van een voertuig, vermelden dat die
ongeschiktheid "de uitspraak van het verval van het recht tot sturen ver(1) Zie Cass., 12 juni 1979 (A. C., 1978-79, 1213).
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antwoordt" en, met verwijzing naar artikel 42 van die gecoordineerde wetten, beslissen om eiser gedurende twee jaar te ontzetten van het recht tot
sturen;
Overwegende dat de rechter, krachtens artikel 38, § 2, van diezelfde wetten, het verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig moet
uitspreken, indien hij veroordeelt wegens overtreding van de artikelen 33,
§ 2, of 48, 1°, van die wetten;
Overwegende dat uit het vonnis en uit de processtukken volgt dat eiser onder meer is veroordeeld wegens overtreding van het voormelde artikel 48, 1o,
wat de beslissing om een verval van het recht tot sturen uit te spreken op
zich reeds naar recht verantwoordt;
Overwegende dat, evenwel, het vonnis het herstel van eiser in het recht
tot sturen afhankelijk maakt van het slagen voor een praktisch onderzoek, een geneeskundig onderzoek en een psychologisch onderzoek, overeenkomstig artikel 38, § 3, van die wetten;
Overwegende dat de gronden van het vonnis en de verwijzing naar de artikelen "38 en 42" van de voormelde gecoordineerde wetten, als twee van de
door de appelrechters toegepaste bepalingen, niet duidelijk maken of de appelrechters hebben willen beslissen dat het verval van het recht tot sturen een
krachtens dat artikel 38 uitgesproken strafis, in welk geval het herstel in
het recht tot sturen afhankelijk kon worden gesteld van het slagen voor de
in het vonnis bedoelde onderzoeken, dan wel of dat verval een veiligheidsmaatregel is in de zin van het voormelde artikel 42, in welk geval de rechter het herstel in het recht tot sturen niet afhankelijk mag stellen van diezelfde voorwaarde;
Dat het vonnis, dat, wat dat betreft, dubbelzinnig is, artikel 149 van de
Grondwet schendt;
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 dat er grond bestaat tot onderzoek van het door
eiser aangevoerde middel, dat niet kan leiden tot ruimere cas satie of tot
cassatie zonder verwijzing, vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het
uitspraak doet over de duur van het verval van het recht tot sturen en het
herstel in het recht tot sturen afhankelijk maakt van onderzoeken; verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt eiser in een derde van de kosten van zijn voorziening en
laat de overige twee derde ten laste van de Staat; verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Hoei, zitting houdende in
hoger beroep.
31 oktober 2001- 2 6 kamer- Voorzitter: de h. Lahousse, voorzitter- Verslaggever : de h. Plas - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal- Advocaat : mr. Draps.
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BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ- INTERNERING- BESLISSING TOT INTERNERING- MISDAAD, WANBEDRIJF EN OVERTREDING- VOORWAARDEN.

Art. 7 Wet Bescherming Maatschappij, dat m.n. bepaalt dat de vonnisgerechten de internering van de beklaagde kunnen bevelen wanneer hij een feit, misdaad of wanbedrijf genoemd, heeft gepleegd en zich in een van de in artikel 1 van die wet bepaalde staten bevindt, verbiedt de internering van de beklaagde voor een feit, misdaad
of wanbedrijf genoemd, niet, wanneer de rechter vaststelt dat de vervolgde persoon
daarenboven een als overtreding gekwalificeerd feit heeft gepleegd. (Artt. 1 en 7 Wet
Bescherming Maatschappij .)
(W. .. )

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.Ol.0842.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 2 mei 2001 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Aarlen;
Over het tweede middel :
Overwegende dat het middel, in zoverre het gegrond is op de inhoud van
het psychiatrisch deskundigenverslag, voor het onderzoek ervan een onderzoek van feiten veronderstelt, waarvoor het Hof niet bevoegd is, niet ontvankelijk is;
Overwegende dat, voor het overige, uit de stukken waarop het Hofvermag acht te slaan, niet blijkt dat eiser de appelrechters gevraagd heeft artikel 71 van het Strafwetboek toe te passen;
Dat, bijgevolg, de appelrechters geen uitspraak hoefden te doen over de
toepassingsvoorwaarden van dat artikel;
Dat het middel, wat dat betreft, niet kan worden aangenomen;
Wat het eerste middel betreft:
Overwegende dat artikel 7 van de wet van 1 juli 1964 tot bescherming van
de maatschappij met name bepaalt dat de vonnisgerechten de internering
kunnen gelasten van de inverdenkinggestelde die een feit, misdaad of wanbedrijf genoemd, heeft gepleegd en zich in een van de in artikel 1 van die wet
bepaalde staten bevindt;
Overwegende dat het voormelde artikel 7 de internering voor een feit, misdaad of wanbedrijf genoemd, niet verbiedt wanneer de rechter vaststelt dat
de vervolgde persoon daarenboven een als overtreding gekwalificeerd feit heeft
gepleegd;
Overwegende dat het bestreden vonnis, nate hebben vermeld dat "de feiten van de telastlegging A en B gekwalificeerd zijn als wanbedrijven die tot
de bevoegdheid van de politierechtbank behoren en dat de feiten van de telastleggingen C en D overtredingen van het Wegverkeersreglement zijn", de
internering van eiser weigert te bevelen, aileen op grond dat "de eerste vereiste van artikel 7 van de wet niet is vervuld, aangezien de telastleggingen C enD gekwalificeerd moeten worden als overtredingen";
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Dat, aldus, de appelrechters hun weigering om de internering te bevelen, niet naar recht verantwoorden;
Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat de schuldigverklaring zelf niet vernietigd wordt, zodat de vernietiging beperkt zal worden zoals hierna in het dictum aangegeven wordt;
En overwegende dat, voor het overige, dat de substantiele of op straffe van
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het beslist dat
er geen grond bestaat om de internering te bevelen en in zoverre het uitspraak doet over de straffen en over de bijdragen tot het bijzonder Fonds tot
hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden; verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; 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 Correctionele
Rechtbank te Neufchateau, zitting houdende in hoger beroep.
31 oktober 2001 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitterVerslaggever : de h. Plas - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaatgeneraal - Advocaat: mr. S. Schmitz, Aarlen.
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1° RECHTEN VAN DE MENS -

VERDRAG RECHTEN vAN DE MENS - ARTIKEL 6 - ARTIKEL 6.1- REDELIJKE TERMIJN- OVERSCHRIJDING- BEOORDELING DOOR DE VONNISGERECHTEN.

2° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6- ARTIKEL 6.1 - REDELIJKE TERMIJN- OVERSCHRIJDING- SANCTIE.

1o Wanneer de vonnisgerechten vaststellen dat de termijn overschreden is waarbin-

nen eenieder het recht heeft wegens een beschuldiging in strafzaken berecht te worden, beoordelen zij, in het licht van de feitelijke gegevens van elke zaak, de gevolgen die uit een dergelijke overschrijding kunnen voortvloeien (1). (Art. 6.1 E.V.R.M.)
2° Wanneer de rechter regelmatig vaststelt dat de redelijke termijn is overschreden zonder dat die omstandigheid invloed heeft gehad op de bewijslevering of op de uitoefening van het recht van verdediging, kan hij hetzij de veroordeling bij eenvoudige
schuldigverklaring uitspreken hetzij een straf uitspreken die lager is dan de wettelijke minimumstraf, hetzij een bij wet voorgeschreven straf uitspreken die evenwel
(1) Zie Cass., 17 mei 2000, A.R. P.00.0275.F, nr. 302; 14 feb. 2001, A.R. P.00.1350.F- P.00.1353.F
- P.00.1363.F, nr. 91.
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daadwerkelijk en op meet bare wijze is verminderd t. o. v. de straf die hi} had kunnen opleggen als hij de overdreven duur van de rechtspleging niet had vastgesteld
(2). (Art. 6.1 E.V.R.M.; art. 21ter V.T.Sv.)
(L ... )

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.01.1036.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 juni 2001 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel;
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de strafvordering, die bepaalde telastleggingen beperken en eiser van de overige telastleggingen vrijspreken :
Overwegende dat de voorziening, bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk is;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de veroordelende beslissing
op de tegen eiser ingestelde strafvordering :
Overwegende dat de vonnisgerechten, wanneer zij vaststellen dat de termijn waarbinnen eenieder het recht heeft wegens een beschuldiging in strafzaken berecht te worden, overschreden is, in het licht van de feitelijke gegevens van elke zaak de gevolgen moeten beoordelen die uit een dergelijke
overschrijding kunnen voortvloeien;
Dat het middel, in zoverre het in werkelijkheid kritiek uitoefent op die onaantastbare beoordeling door de bodemrechters, niet ontvankelijk is;
Overwegende dat het middel, in zoverre het voor de eerste keer een miskenning van het recht van verdediging voor het Hof aanvoert, eveneens niet
ontvankelijk is;
Overwegende dat, voor het overige, artikel 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden geen
gevolgen verbindt aan de overschrijding van de redelijke termijn, en, met
name, niet bepaalt dat de strafvordering in dergelijk geval niet ontvankelijk is;
Overwegende dat de rechter, wanneer hij regelmatig vaststelt dat de redelijke termijn is overschreden, zonder dat die omstandigheid invloed heeft
gehad op de bewijslevering of op de uitoefening van het recht van verdediging, hij hetzij de veroordeling bij eenvoudige schuldigverklaring kan uitspreken hetzij een straf kan uitspreken die lager is dan de wettelijke
minimumstraf, overeenkomstig artikel 21ter van de voorafgaande titel van
het Wetboek van Strafvordering, hetzij een bij wet voorgeschreven straf kan
uitspreken die evenwel daadwerkelijk en op meetbare wijze is verminderd
ten opzichte van de straf die hij had kunnen opleggen als hij de overdreven duur van de rechtspleging niet had vastgesteld;
Overwegende dat de appelrechters, door het "zeer gematigde" karakter van
de door hen uitgesproken enige straf met name te motiveren door de overschrijding van de redelijke termijn, hun beslissing naar recht verantwoorden;
(2) Zie Cass., 14 feb. 2001, A.R. P.OO.l350.F- P.00.1353.F- P.00.1363.F, nr. 91, en 15 mei 2001,
A.R. P.99.1478.N, nr. 282.
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Dat het middel, in zoverre, niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
31 oktober 2001- 2e kamer- Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitterVerslaggever : de h. Close - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaatgeneraal.
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WEGVERKEER- WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975- REGLEMENTSBEPALINGENARTIKEL 19 -ARTIKEL 19.4- RICHTINGSVERANDERING- VERPLICHTINGEN VAN DE BESTUURDER

De bestuurder die van richting verandert moet voorrang verlenen aan de weggebruikers die de andere delen van dezelfde openbare weg volgen; de rechter verantwoordt zijn beslissing niet naar recht, wanneer hij de bestuurder van een voertuig
vrijspreekt die rechts afslaat, op grand dat hij zijn manoeuvre aangekondigd heeft·
met zijn rechter richtingaanwijzers, dat hij heeft moeten stoppen om voetgangers door
te laten, dat de aanwezigheid van zijn voertuig een hindernis was geworden die voorzien kon worden door de bestuurster van de bromfiets, die langs de rechterkant reed
van de rijbaan die het voertuig wou verlaten, en dat de plaatsgesteldheid haar toeliet rand de hindernis te rijden, zodat zij deze had moeten vermijden, zonder vast te
stellen dat het gedrag van de voorranggerechtigde bestuurster van de bromfiets de
voorrangplichtige bestuurder in zijn normale verwachtingen heeft bedrogen, zodat
dit gedrag voor laatstgenoemde een geval van overmacht was die hem ontsloeg van
zijn verplichting om voorrang te verlenen. (Art. 19.4 Wegverkeersregelement.)
(L ... E.A. T. T... )

ARREST

(vertaling)

CAR. P.Ol.105l.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 19 juni 2001 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te N amen;
A. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissing op de tegen verweerder ingestelde strafvordering :
Overwegende dat de voorzieningen alleen ontvankelijk zijn in zoverre zij
gericht zijn tegen de veroordeling in de kosten;
Dat de eisers, wat dat betreft, geen enkel middel aanvoeren;
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B. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissingen op de tegen verweerder ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen :
Overwegende dat, blijkens de vaststellingen van het vonnis, het ongeval
heeft. plaatsgevonden tussen een autovoertuig dat rechts afsloeg en een bromfiets die langs de rechterrand reed van de rijbaan die het voertuig wou verlaten;
Overwegende dat de beweging, die erin bestaat naar rechts afte slaan om
de rijbaan te verlaten, geregeld wordt door artikel 19 van het Wegverkeersreglement; dat, krachtens artikel19.4 van dat wetboek, de bestuurder die
van richting verandert voorrang moet verlenen aan de weggebruikers die de
andere delen van dezelfde openbare weg volgen;
Overwegende dat het vonnis de bestuurder van het autovoertuig, te dezen verweerder, vrijspreekt, op grond dat hij zijn "manoeuvre" aangekondigd had met zijn rechter richtingaanwijzers, dat hij heeft moeten stoppen
om voetgangers door te laten, dat de aanwezigheid van zijn voertuig een hindernis was geworden die door de bestuurster van de bromfiets, te dezen eiseres, voorzien kon worden, en dat, ten slotte, de plaatsgesteldheid haar toeliet rond de hindernis te rijden, zodat zij deze had moeten vermijden;
Overwegende dat uit die vermeldingen niet blijkt dat verweerder niet van
richting veranderde op het ogenblik dat het ongeval plaatsvond, noch dat het
gedrag van eiseres, voorranggerechtigde, verweerder, voorrangschuldige, in
zijn normale verwachtingen heeft bedrogen, zodat dit gedrag voor laatstgenoemde een geval van overmacht was dat hem ontsloeg van zijn verplichting om voorrang te verlenen;
Dat de appelrechters, door die vermeldingen, hun beslissing niet naar recht
verantwoorden;
Dat het middel, wat dat betreft, gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het uitspraak
doet over de burgerlijke rechtsvorderingen van de eisers; verwerpt de voorzieningen voor het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt elke eiser in een zesde van de kosten van zijn voorziening en verweerder in de overige
twee derde van die kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Dinant, zitting houdende in hoger beroep.
31 oktober 2001 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitterVerslaggever : de h. de Codt - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Gerard.
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1o MISDRIJF- SOORTEN- ALLERLEI- VERZUIMSDELICT- PLAATS VAN HET MISDRIJF.
2° ONTVOERING VAN EEN KIND- NIET-AFGEVEN VAN EEN KIND DOOR EEN VAN ZIJN
OUDERS- PLAATS VAN HET MISDRIJF.
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3° ONTVOERING VAN EEN KIND- ONTTREKKING VAN EEN KIND DOOR EEN VAN ZIJN
OUDERS- TOEPASSELIJKE STRAFBEPALINGEN.

4° WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN- WERKING IN DE TIJD EN
IN DE RIDMTE -WERKING IN DE TIJD - NIEUWE STRAFWET.

1o Een verzuimsdelict wordt verondersteld gepleegd te zijn op de plaats waar de niet

nageleefde verbintenis uitgevoerd moet worden.
2° Het wanbedrijf niet-afgeven van een kind door een van zijn ouders wordt m.n. ge-

pleegd op de plaats waar de rechterlijke beslissing waarop het steunt, de vader of moeder van het minderjarige kind verplicht dat kind af te geven aan degenen die het recht
hebben het op te eisen (1). (Artt. 369bis, oud, en 432, nieuw, Sw.)

3° Sinds 1 april2001, datum waarop de wet 28 nov. 2000 betreffende de strafrechtelijke bescherming van minderjarigen in werking is getreden, wordt het nietafgeven van een kind, een misdrijf dat daarv66r bestraft werd door het oude art. 369bis
Sw., op dezelfde wijze bestraft door art. 432 Sw. (Artt. 31 en 51 wet 28 nov. 2000.)
4 o Wanneer een nieuwe strafwet dezelfde aangelegenheid regelt als een wet die zij opheft, een feit onder dezelfde voorwaarden als die van de opgeheven wet bestraft en
daarop dezelfde straffen stelt, past de strafrechter wettig de nieuwe wet toe op de feiten die onder de werking van de vroegere wet werden gepleegd (2).
(A ...

ARREST

T.D ... )

(vertaling)

(A.R. P.Ol.1162.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 juni 2001 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel;

A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de strafvordering, met name:
1. die welke de periode beperkt waarbinnen de misdrijven zijn gepleegd en
eiseres vrijspreekt van de feiten die hierin niet begrepen zijn:
Overwegende dat de voorziening, bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk is;
2. die welke eiseres voor het overige veroordeelt :
Over het eerste middel :
Overwegende dat de appelrechters beslissen dat "de feiten van de aan (eiseres) verweten telastlegging een verzuimsdelict opleveren dat geacht wordt
te zijn gepleegd op de plaats waar de verbintenis uitgevoerd moest worden, met name in Belgie";
Dat het middel, in zoverre het kritiek uitoefent op een feitelijke beoordeling van de bodemrechters, niet ontvankelijk is;
Dat het middel, in zoverre het de schending aanvoert van artikel 4 van het
Strafwetboek, dat betrekking heeft op het misdrijf dat gepleegd is buiten het
grondgebied, uit een onjuiste lezing van het arrest voortvloeit en bijgevolg
feitelijke grondslag mist;
(1) Zie Cass., 25 juli 1990, A.R. 8455, nr. 641; A.
(2) Cass., 21 nov. 1989, A.R. 1368, nr. 179.

KEBERS,

Les Nouelles, dl. III, nr. 6132.

_I_[.__._-___ :_

Nr. 589

HOF VAN CASSATIE

1829

Overwegende dat, voor het overige, een verzuimsdelict geacht wordt gepleegd te zijn op de plaats waar de niet nageleefde verbintenis uitgevoerd moet
worden, zodat het arrest zijn beslissing naar recht verantwoordt dat het wanbedrijf "niet-afgifte van een kind" met name gepleegd wordt op de plaats waar
de rechterlijke beslissing waarop het steunt, de vader ofmoeder van het minderjarige kind verplicht dat kind af te geven aan degenen die het recht hebben het op te eisen;
Dat het middel, wat dat betreft, faalt naar recht;
Over het derde middel :
Overwegende dat het arrest, op de conclusie waarin eiseres de chronologie van de feiten aanvoerde, alsook het geweld waaronder zij heeft geleden en haar poging om de band tussen de kinderen en hun vader te herstellen, antwoordt dat de door de eerste rechter opgelegde gevangenisstraffen
en geldboete "rekening houden met het nadeel dat (eiseres) berokkend heeft,
zowel aan het psychologisch evenwicht van haar twee kinderen als aan de
burgerlijke partij, die aldus beroofd werd van de gevoelsband die deze met
de kinderen had" en "dat zij rekening houden met het feit dat (eiseres) geen
wil heeft getoond om zich te beteren, alsook met de lange duur van de periode waarin de misdrijven zijn gepleegd"; dat, aldus, de appelrechters, door
het strijdige of ander verweer van eiseres als niet doorslaggevend te verwerpen, de conclusie beantwoorden en de beslissing regelmatig met redenen omkleden;
Dat het middel feitelijke grondslag mist;
Over het tweede middel :
Overwegende dat hoofdstuk IV van titel VII van hoek II van het Strafwetboek, dat onder meer artikel369bis bevat, is opgeheven door artikel51 van
de wet van 28 november 2000 betreffende de strafrechtelijke bescherming van
minderjarigen; dat, luidens artikel31 van die wet, hoofdstuk III van titel VIII
van hoek II van dat wetboek, dat betrekking had op het tweegevecht, is vervangen door een nieuw hoofdstuk III, genaamd "Aantasting van de persoon van minderjarigen, van onbekwamen en van het gezin", waarbij artikel432 met name voorziet in het niet-afgeven van een minderjarig kind,
misdrijf dat vroeger op dezelfde wijze strafbaar was gesteld door het oude artikel 369bis van datzelfde wetboek;
Overwegende dat de appelrechters de voormelde bepaling toepassen met
de nummering van de voormelde wet van 28 november 2000, die van kracht
was op het ogenblik van hun beslissing;
Dat het middel, dat het arrest verwijt melding te maken van artikel 432
van het Strafwetboek, faalt naar recht;
En overwegende dat de substantii:\le of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing die uitspraak doet
over de burgerlijke rechtsvordering van verweerder :
Overwegende dat eiseres geen bijzonder middel aanvoert;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
31 oktober 2001- 2e kamer- Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitterVerslaggever : de h. Close - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. F. Moreau, Brussel.
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1 o CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- VORMEN- VORM EN TERMIJN VAN BETEKENING
EN/OF NEERLEGGING - VERKLARING VAN BEROEP IN CASSATIE.

2° VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAFZAKEN -ALGEMEEN- GEEN PROCES-VERBAAL
VAN DE TERECHTZITTING- GEVOLG.

1o De verklaring van cassatieberoep wordt gedaan op de griffie van het rechtscollege

dat de bestreden beslissing heeft gewezen; die rechtsvorm is substantieel en kan door
geen andere worden vervangen (1). (Art. 417 Sv.)

2° In correctionele en politiezaken is het opstellen van een proces-verbaal van de terechtzitting niet op straffe van nietigheid voorgeschreven; het ontbreken van een regelmatig proces-verbaalleidt alleen tot nietigheid van de beslissing, als deze zelfniet
alle vereiste vermeldingen inhoudt die de regelmatigheid van de gevoerde procedure bewijzen (2).
(B ... E.A.)

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.Ol.l197.F)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beschikking, op 23 juni 2000 gewezen door de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel;
Gelet op het bestreden arrest, op 27 juni 2001 gewezen door het Hof van
Beroep te Brussel;
III. Op de voorziening van M.M. tegen de beschikking van 23 juni 2000 :
Overwegende dat, krachtens artikel 417 van het Wetboek van StrafVordering, de verklaring van beroep in cas satie gedaan moet worden op de griffie van het rechtscollege dat de bestreden beslissing heeft genomen;
Overwegende dat die vormvereiste substantieel is en door geen enkele andere kan worden vervangen;
Dat de voorziening, waarvan de verklaring is gedaan op de griffie van het
Hof van Beroep te Brussel, niet ontvankelijk is;
IV. Op de voorziening van M.M. tegen het arrest van 27 juni 2001 :
VI. Op de voorziening van A.O. tegen het arrest van 27 juni 2001:
Over het tweede middel :
Overwegende dat het middel betoogt dat het arrest is aangetast door een
nietigheidsgrond, op grond "dat het dossier geen enkel zittingblad van 27 juni
2001 bevat, waarin de authenticiteit vastgesteld wordt van alle, op de terechtzitting gestelde proceshandelingen, meer bepaald de datum en uur
(1) Cass., 17 sept. 1997, A.R. P.97.0468.F, nr. 356.
(2) Cass., 7 dec. 1993, A.R. 6882, nr. 504; 5 mei 1999, A.R. P.99.0029.F, nr. 262.
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waarop de terechtzitting voor geopend en gesloten is verklaard, en van de
voltrokken proceshandeling, te dezen de uitspraak, in openbare terechtzitting, van het arrest van 27 juni 2001 waartegen cassatieberoep is ingesteld";
Overwegende dat het opstellen van een proces-verbaal van de terechtzitting niet op straffe van nietigheid is voorgeschreven; dat het ontbreken van
een regelmatig proces-verbaal van de terechtzitting aileen leidt tot nietigheid van de beslissing, als deze zelf niet alle vereiste vermeldingen inhoudt die de regelmatigheid van de gevoerde procedure bewijzen;
Overwegende dat het arrest, met de vermelding "aldus gewezen en uitgesproken in de openbare terechtzitting van het Hof van Beroep te Brussel van 27 juni 2001, alwaar aanwezig waren raadsheer van der Eecken, waarnemend voorzitter, raadsheren Hauzeur en Laffineur, advocaat-generaal P.
de le Court, en griffier Mathieu", alle vereiste vermeldingen bevat die de regelmatigheid bewijzen van de rechtspleging die gevolgd is tijdens de uitspraak van dat arrest op de terechtzitting van 27 juni 2001;
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 voorzieningen; veroordeelt elke eiser in de
kosten van zijn voorziening of voorzieningen.
31 oktober 2001- 2e kamer- Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitterVerslaggever : de h. Fettweis - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaatgeneraal-Advocaten: mrs. J. Vossen, C. Moreau, L. Bourgoingie en 0. Bastyns, Brussel.

Nr. 591
2e

KAMER -

31 oktober 2001

1 o VOORLOPIGE HECHTENIS -

CASSATIEBEROEP- DOSSIER- OVERZENDING AAN DE
GRIFFIE VAN HET HOF- TERMIJN- NIET-NALEVING- GEVOLGEN.

2° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- VORMEN -ALLERLEI- VOORLOPIGE HECHTENIS- DOSSIER- OVERZENDING AAN DE GRIFFIE VAN HET HOF- TERMIJN- NIET-NALEVING
-GEVOLGEN.

3° VOORLOPIGE HECHTENIS- CASSATIEBEROEP- DOSSIER- OVERZENDING AAN DE
GRIFFIE VAN HET HOF- TERMIJN- NIET-NALEVING- NEERLEGGING VAN EEN MEMORIERECHT VAN VERDEDIGING- GEVOLGEN.

4 o RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN- VOORLOPIGE HECHTENIS- CASSATIEBEROEP- DOSSIER- OVERZENDING AAN DE GRIFFIE VAN HET HOF- TERMIJN- NIETNALEVING- NEERLEGGING VAN EEN MEMORIE- GEVOLGEN.
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5o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN- OP CONCLUSIE- STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- CONCLUSIE- BEGRIP.

6° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 5 -ARTIKEL 5.3 -AANGEHOUDEN OF GEDETINEERDE PERSOON- BIJSTAND VAN EEN RAADSMAN VAN
ZIJNKEUZE.

7° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN -ALGEMEEN -AUTHENTIEKE VASTSTELLINGEN- BEWERINGEN DIE DOOR VASTSTELLINGEN WORDEN TEGENGESPROKEN- GEEN BETICHTING VAN VALSHEID- ONTVANKELIJKHEID.

1o en 2° De termijn van vierentwintig uur te rekenen van het instellen van het cassatieberoep, waarbinnen het dossier aan de griffie van het Hof van Cas sa tie moet worden toegestuurd, is niet voorgeschreven op straffe van nietigheid. (Art. 31, § 3, eerste lid, Wet Voorlopige Hechtenis.)
3° en 4° Wanneer de inverclenkinggestelde een memorie neerlegt binnen de termijn van

vijf dagen na de datum van het cassatieberoep tegen een arrest tot handhaving van
de voorlopige hechtenis, kan hij niet beweren dat zijn recht van verdediging is miskend, op de enige grand dat hij van het dossier niet heeft kunnen kennisnemen op
de griffie van het Hof van Cassatie zodra de termijn voor de overzending ervan verstreken was. (Art. 31, § 3, eerste lid, Wet Voorlopige Hechtenis; algemeen beginsel van het recht van verdediging.)
5° Een neerlegging van stukken is geen schriftelijke conclusie waarop de rechter moet

antwoorden (1).
6° Art. 5.3 E. VR.M. kent aan de aangehouden of gedetineerde persoon niet hetzelfde

recht toe als art. 6.3 van dat verdrag, dat aan eenieder die voor een vonnisgerecht
wordt vervolgd het recht geeft bijstand te hebben van een raadsman van zijn keuze
(2). (Artt. 5.3 en 6.3.c E.V.R.M.)
7o Het middel is niet ontvankelijk, wanneer het gegrond is op beweringen die tegengesproken worden door het bestreden arrest, dat, behoorlijk ondertekend door de magistraten die het gewezen hebben en door de griffier, een authentieke akte oplevert, terwijl eiser die vermelding niet van valsheid heeft beticht (3).
(B ... )

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.01.1384.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 oktober 2001 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling;
Over de grief: schending van artikel 31, § 3, eerste lid, van de wet van 20
juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, alsook miskenning van het recht
van verdediging;
(1) Zie Cass., 15 dec. 1981 (A.C., 1981-82, nr. 250); 6 dec. 1988,A.R. 2215, nr. 200; 7 dec. 1999,
A.R. P.98.0076.N, nr. 665.
(2) Zie Cass., 22 juli 1988, A.R. 6920-6966, nr. 686; 14 dec. 1999, A.R. P.99.1585.N, nr. 678.
(3) Zie Cass., 7 mei 1990, A.R. M.519.F, nr. 520, met concl. adv.-gen. Leclercq in Bull. en Pas.,
1989-90, I, nr. 520; 15 juni 1992, A.R. M.564.F, nr. 541; 1 feb. 1995, A.R. P.94.1545.F, nr. 62.
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Overwegende dat de termijn van vierentwintig uur vanaf het instellen van
het cassatieberoep, waarbinnen het dossier aan de griffie van het Hof van
Cassatie moet worden toegestuurd, niet is voorgeschreven op straffe van nietigheid; dat eiser, wanneer hij een memorie neerlegt binnen de wettelijk voorgeschreven termijn van vijf dagen, niet kan beweren dat zijn recht van verdediging is miskend, alleen op grond dat hij het dossier niet heeft kunnen
raadplegen ter griffie van het Hofvan Cassatie, zodra de termijn voor het toesturen ervan overschreden was;
Dat de grief niet kan worden aangenomen;
Over het middel :
Overwegende dat het middel, in zoverre het de schending aanvoert van artikel5.1.c van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en
de Fundamentele Vrijheden, niet ontvankelijk is wegens onnauwkeurigheid;
Overwegende dat, enerzijds, uit de stukken waarop het Hof vermag acht
te slaan, niet blijkt dat eiser geconcludeerd heeft voor de kamer van inbeschuldigingstelling; dat deze niet hoefde te antwoorden op een neerlegging van stukken;
Dat, anderzijds, artikel 5.3 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, in tegenstelling tot artikel 6.3.c., dat eenieder die voor een vonnisgerecht wordt vervolgd het recht
geeft bijstand te hebben van een raadsman van zijn keuze, niet hetzelfde recht
toekent aan de aangehouden of gedetineerde persoon;
Dat, ten slotte, artikel 6 van dat Verdrag en artikel 149 van de Grandwet niet van toepassing zijn op de onderzoeksgerechten die inzake voorlopige hechtenis uitspraak doen;
Dat het middel, wat dat betreft, faalt naar recht;
Overwegende dat, uit het feit dat de kamer van inbeschuldigingstelling zonder andere verduidelijking vermeldt "dat een invrijheidstelling, met naleving van voorwaarden en/of betaling van een borgtocht, niet is aangewezen, aangezien zij in de huidige stand van het onderzoek geen enkele waarborg
biedt", niet kan worden afgeleid dat deze artikel 5.3. van het voormelde Verdrag heeft geschonden, in zoverre het elke aangehouden of gedetineerde persoon het recht waarborgt in vrijheid te worden gesteld mits de waarborg geboden wordt dat hij op de terechtzitting zal aanwezig zijn;
Dat het middel, wat dat betreft, faalt naar recht;
Overwegende dat, voor het overige, het arrest, dat behoorlijk is ondertekend door de magistraten die het gewezen hebben en door de griffier, een authentieke akte oplevert; dat het vermeldt dat eiser "verklaart zich zelf te willen verdedigen, in afwezigheid van zijn advocaat", terwijl eiser die vermelding
niet van valsheid heeft beticht;
Dat het middel, in zoverre het aanvoert dat eiser op de terechtzitting door
meester Joelle Vossen is bijgestaan, niet ontvankelijk is;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
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Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
31 oktober 2001- 2e kamer- Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitterVerslaggever : de h. Close - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. J. Vossen, Brussel.

Nr. 592
2e KAMER - 31 oktober 2001

1° VOORLOPIGE HECHTENIS -

HANDHAVING- VOORWAARDEN- VOLSTREKTE NOODZAKELIJKHEID VOOR DE OPENBARE VEILIGHEID - ONDERZOEKSGERECHTEN - BEOORDELING.

2° ONDERZOEKSGERECHTEN- VOORLOPIGE HECHTENIS- HANDHAVING- VOORWAARDEN- VOLSTREKTE NOODZAKELIJKHEID VOOR DE OPENBARE VEILIGHEID- BEOORDELING.

1o en 2° Het onderzoeksgerecht beoordeelt op onaantastbare wijze, in feite, of het voor
de openbare veiligheid volstrekt noodzakelijk is om de voorlopige hechtenis te handhaven; het kan zijn vaststelling dat de handhaving van de voorlopige hechtenis volstrekt noodzakelijk is voor de openbare veiligheid, kracht bijzetten door te wijzen op
het bestaan van een ofmeerdere in art. 16, derde lid, Wet Voorlopige Hechtenis, bedoelde voorwaarden (1). (Artt. 16 en 21, § 4, en 30, § 4, Wet Voorlopige Hechtenis.)
(H ... )

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.Ol.1389.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 18 oktober 2001 gewezen door het Hof van Beroep te Bergen, kamer van inbeschuldigingstelling;
Over het eerste middel :
Overwegende dat de handhaving van de voorlopige hechtenis alleen is toegestaan in geval van volstrekte noodzakelijkheid voor de openbare veiligheid, wat het onderzoeksgerecht op onaantastbare wijze beoordeelt;
Overwegende dat het middel, waarin betoogd wordt dat die voorwaarde,
bedoeld in artikel16, § 1, eerste lid, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, en de in het derde lid van diezelfde bepaling vermelde voorwaarden niet alleen cumulatief maar daarenboven ook op
onafhankelijke wijze moeten worden vastgesteld, eigenlijk betoogt dat het
(1) Zie Cass., 25 sept. 1984, A.R. 9112, nr. 66; 25 feb. 1992, A.R. 6389, nr. 337; 16 juni 1993, A.R.
P.93.0864.F, nr. 289; 12 feb. 1997, A.R. P.97.0161.F, nr. 82.
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onderzoeksgerecht zijn vaststelling, volgens welke de handhaving van de voorlopige hechtenis volstrekt noodzakelijk is voor de openbare veiligheid, niet
kan gronden op het bestaan van een of meerdere, in het voormelde derde lid
bedoelde voorwaarden;
Dat noch het voormelde artikel 16, noch artikel 21, § 4, van dezelfde wet
een dergelijk verbod bevatten;
Dat het middel faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
S1 oktober 2001- 2• kamer- Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitterVerslaggever : de h. Plas - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaatgeneraal.

Nr. 593
1e KAMER - 2 november 2001

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG- BURGERLIJKE ZAKEN- BEVOEGDHEID- PLAATSELIJKE BEVOEGDHEID - INTERNATIONALE BEVOEGDHEID - RECHTSMACHTCLAUSULE TEN VOORDELE VAN DE RECHTBANKENVAN EEN VREEMDE STAAT- BELGISCHE RECHTBANKWAARBIJ EEN
OORSPRONKELIJKE VORDERING AANHANGIG IS GEMAAKT- VORDERING TOT TUSSENKOMSTEXCEPTIE VAN ONBEVOEGDHEID VAN DE BELGISCHE RECHTBANK- GEVOLG.

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG- INTERNATIONALE BEVOEGDHEID -

PLAATSELIJKE BEVOEGDHEID - RECHTSMACHTCLAUSULE TEN VOORDELE VAN DE RECHTBANKEN VAN EEN
VREEMDE STAAT- BELGISCHE RECHTBANK WAARBIJ EEN OORSPRONKELIJKE VORDERING AANHANGIG IS GEMAAKT- VORDERING TOT TUSSENKOMST- EXCEPTIE VAN ONBEVOEGDHEID VAN
DE BELGISCHE RECHTBANK- GEVOLG.

so

BEVOEGDHEID EN AANLEG- BURGERLIJKE ZAKEN- BEVOEGDHEID- PLAATSELIJKE BEVOEGDHEID- INTERNATIONALE BEVOEGDHEID- BELGISCHE RECHTBANK WAARBIJ EEN OORSPRONKELIJKE VORDERING AANHANGIG IS GEMAAKT- VORDERING TOT TUSSENKOMST- RECHTSMACHTCLAUSULE TEN VOORDELE VAN DE RECHTBANKEN VAN EEN VREEMDE
STAAT- UITBREIDING VAN BEVOEGDHEID- VOORWAARDE.

4 o BEVOEGDHEID EN AANLEG- INTERNATIONALE BEVOEGDHEID -

PLAATSELIJKE BEVOEGDHEID- BELGISCHE RECHTBANK WAARBIJ EEN OORSPRONKELIJKE VORDERING AANHANGIG IS GEMAAKT- VORDERING TOT TUSSENKOMST- RECHTSMACHTCLAUSULE TEN VOORDELE VAN DE RECHTBANKEN VAN EEN VREEMDE STAAT- UITBREIDING VAN BEVOEGDHEIDVOORWAARDE.

1o en 2° Behoudens in het geval van een exclusieve internationale bevoegdheid, be let
art. 635, 9°, Ger. W niet dat, op de exceptie van onbevoegdheid, die regelmatig door
de tot tussenkomst opgeroepen partij is voorgedragen, een door die partij en de eiser tot tussenkomst overeengekomen beding waarbij de rechtbanken van een vreemde
Staat bij uitsluiting bevoegd worden verklaard, uitwerking krijgt. (Art. 6S5, 9°, Ger.W.)

so en 4o De in de artt. 564 en 634 Ger. W:

vastgestelde regels inzake uitbreiding van bevoegdheid kunnen pas worden toegepast nadat de internationale bevoegdheid van de
Belgische rechtbanken in nagegaan. (Artt. 564 en 6S4 Ger.W.)
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(C ... , AG 1824 N.V T. PRICE WATERHOUSE COOPERS - BURGERRECHTELIJKE VENNOOTSCHAP
IN DE VORM VAN C.V, SONAS VENNOOTSCHAP NAAR CONGOLEES RECHT)
ARREST

(vertaling)

(A.R. C.99.0275.F)

HET HOF; -Gelet op het bestreden arrest, op 4 februari 1999 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel;
Over het tweede middel : schending van de artikelen 149 van de Grondwet (coordinatie 1994), 15, 17, 811, 812, 813, eerste lid, 815, 816 van het Gerechtelijk Wetboek, 1832, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, 2 en 212 (wet van 14 juni 1926) van
de wet van 30 november 1935 houdende samengeschakelde wetten op de handelsvennootschappen (Wetboek van Koophandel, boek I, titel IX), voor hun wijziging bij
de wet van 1 juli 1996,
doordat het arrest de oorspronkelijke vordering van eiseres en de vordering tot tussenkomst van eiser tegen de eerste verweerster niet ontvankelijk verklaart en doordat het de eisers veroordeelt in de kosten van de twee gedingen, zulks op grond "dat
vaststaat en geenszins betwist wordt dat de burgerrechtelijke vennootschap Jacobs,
Eeckhout & Cie opgericht is overeenkomstig de artikelen 1832 e.v. van het Burgerlijk Wetboek; dat een soortgelijke vennootschap geen rechtspersoonlijkheid heeft en
zij, als dusdanig, geen autonoomjuridisch bestaan leidt en derhalve noch als eiser, noch
als verweerder in rechte kan optreden; (. .. ) dat de juridische bekwaamheid een voorwaarde zelf voor de rechtsvordering is; dat het ontbreken van rechtspersoonlijkheid
niet kan worden gedekt door de in de artikelen 860 e.v. van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde voorwaarden die betrekking hebben op de verzuimde of onregelmatige vormen van proceshandelingen C. .. ); dat de burgerrechtelijke vennootschap in de
vorm van een cooperatieve vennootschap Jacobs, Eeckhout & Cie bij akte op 5 maart
1987 ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg neergelegd, verklaard heeft dat
zij het geding dat ingesteld was tegen de gelijknamige burgerrechtelijke vennootschap hervatte, in haar hoedanigheid van rechthebbende onder algemene titel van de
burgerrechtelijke vennootschap Jacobs, Eeckhout & Cie; dat de vennootschap Price Waterhouse Coopers erop wijst dat de hervatting van een geding die van meet af aan wezenlijke gebreken vertoonde, het gebrek dat aan de vordering kleefde niet kan zuiveren, aangezien de regelmatigheid van een rechtsvordering wordt beoordeeld op het
tijdstip waarop zij wordt ingesteld; dat het geding, bij hervatting, wordt voortgezet zoals het oorspronkelijk was ingesteld; dat er geen sprake kan zijn van hervatting van
een geding waarin een partij juridisch gezien niet bestaat; dat een gedinghervatting
per definitie de voorafgaande onderbreking impliceert van een werkelijk bestaand
rechtsgeding dat ingesteld is volgens een regelmatig ingeleide procedure; dat ingeval het geding nooit regelmatig werd ingesteld - wat hier het geval is - er geen sprake
van een onderbreking kan zijn en de vermeende gedinghervatting doelloos is; dat immers als algemene regel moet gelden dat een gedinghervatting, al is zij regelmatig naar
de vorm, geen onregelmatig ingesteld geding kan dekken (. .. ); dat het mid del ten betoge dat de oorspronkelijke vordering van (eiseres) en de vordering tot tussenkomst
(van eiser) tegen de burgerrechtelijke vennootschap Jacobs, Eeckhout & Cie niet ontvankelijk zijn, gegrond is",
terwijl, eerste onderdeel, een gedinghervatting weliswaar degene die het geding hervat in een identieke toestand plaatst van de persoon die het initiatief tot het proces
heeft genomen of tegen wie het proces is ingesteld en daardoor, in beginsel, de onregelmatigheid of de gebreken van het oorspronkelijke geding niet kan dekken, maar
zulks niet wegneemt dat de cooperatieve vennootschap Jacobs, Eeckhout & Cie (die
naderhand de cooperatieve vennootschap Coopers & Lybrand is geworden), door te verklaren het geding te hervatten dat tegen de gelijknamige burgerrechtelijke vennootschap liep, niet aileen partij in het geding is geworden maar ook verweerster in de
rechtsvorderingen van de eisers tegen de burgerrechtelijke vennootschap; ingeval een
vennootschap waartegen een geding liep door een andere vennootschap wordt opgeslorpt, de gedinghervatting door laatstgenoemde vennootschap immers vergelijk-
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baar is met een vrijwillige tussenkomst die ertoe strekt verwerende partij te worden in het geding dat tot dan toe tegen de opgeslorpte vennootschap liep; tussenkomst, volgens artikel812 van het Gerechtelijk Wetboek, voor alle gerechten kan geschieden, waarbij de vrijwillige tussenkomst, luidens artikel 816 gebeurt door
neerlegging van een akte (verzoekschrift, conclusie, enz.) ter griffie van het geadieerde gerecht; artikel 15 van dat wetboek bepaalt dat "tussenkomst een rechtspleging is waarbij een derde persoon partij wordt in het geding"; in casu, de cooperatieve vennootschap Jacobs, Eeckhout & Cie, luidens de vaststellingen zelfvan het arrest,
"verklaard heeft dat zij het geding dat ingesteld was tegen de gelijknamige burgerrechtelijke vennootschap hervatte, in haar hoedanigheid van rechthebbende onder algemene titel van de burgerrechtelijke vennootschap"; de cooperatieve vennootschap
door die vrijwillige tussenkomst partij in het geding is geworden en door haar verklaring tot hervatting van ''het geding dat tegen de burgerrechtelijke vennootschap
was ingesteld", laatstgenoemde vennootschap heeft vervangen en dus verweerster is
geworden in het geding dat door de rechtsvorderingen van de eisers is ingesteld; hoewei een gedinghervatting de onregelmatigheid van het hervatte geding niet als dusdanig kan dekken, de omstandigheid dat de cooperatieve vennootschap Jacobs, Eeckhout & Cie in de zaak tussenkomt en dat zij het geding tegen de burgerrechtelijke
vennootschap hervat, noodzakelijkerwijs tot gevolg heeft dat een geding tegen een
burgerrechtelijke vennootschap vervangen wordt door een geding tegen een rechtspersoon; een burgerrechtelijke vennootschap in de vorm van een cooperatieve vennootschap, aangezien zij rechtspersoonlijkheid heeft, (artikelen 2 en 212 van de gecoordineerde wetten op de handelsvennootschappen), hoedanigheid heeft om in rechte
op te treden en om als verweerder op te treden in een tegen haar ingestelde rechtsvordering (artikel17 van het Gerechtelijk Wetboek); daaruit volgt dat het arrest niet
wettig heeft kunnen beslissen dat de rechtsvorderingen van de eisers tegen de burgerrechtelijke vennootschap in de vorm van een cooperatieve vennootschap Coopers & Lybrand (thans burgerrechtelijke vennootschap in de vorm van een cooperatieve vennootschap Price Waterhouse Coopers) niet ontvankelijk zouden zijn en dat de
gedinghervatting door laatstgenoemde de onregelmatigheid van het oorspronkelijke
geding tegen de burgerrechtelijke vennootschap Jacobs, Eeckhout & Cie niet zou gedekt hebben (schending van de artikelen 15, 811, 812 en 813, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek die de voorwaarden en de gevolgen omschrijven van de vrijwillige tussenkomst voor de hoven en rechtbanken, van de artikelen 815 en 816 van het
Gerechtelijk Wetboek over de hervatting van geding en van artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek dat de ontvankelijkheid van de rechtsvordering doet afhangen van
de hoedanigheid van de persoon die ze indient of tegen wie ze is ingesteld); het arrest voorts de artikelen 2 en 212 van de gecoordineerde wetten van 30 november 1935
op de handelsvennootschappen schendt die bepalen dat de burgerrechtelijke vennootschappen in de vorm van een cooperatieve vennootschap rechtspersoonlijkheid hebben en, tegelijk een verkeerde toepassing maakt van artikel 1832 van het Burgerlijk Wetboek waarin is neergelegd dat de burgerrechtelijke vennootschappen geen
rechtspersoonlijkheid hebben;

tweede onderdeel, (de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij) in haar
aanvullende appelconclusie preciseerde dat: "de burgerrechtelijke vennootschap in de
vorm van een cooperatieve vennootschap Jacobs, Eeckhout & Cie, die in de rechten
en verplichtingen is getreden van de burgerrechtelijke vennootschap Jacobs, Eeckhout & Cie, rechtsgeldig partij in het geding is waarin zijzelfvrijwillig is willen tussenkomen; artikel 815 van het Gerechtelijk Wetboek het geval regelt van gedinghervatting bij wijziging van de hoedanigheid waarin de partij is opgetreden. Hetgeen
hier het geval is, aangezien de cooperatieve vennootschap als rechthebbende onder algemene titel in de rechten is getreden van de burgerrechtelijke vennootschap Jacobs, Eeckhout zonder rechtspersoonlijkheid. Die gedinghervatting geldt als vrijwillige tussenkomst (Luik, 9 november 1993, J.L.M.B. 1993, 1325)"; het arrest van het
Hofvan Beroep te Luik van 9 november 1993 het volgende vermeldde: "in zoverre de
hoofdvordering niet ontvankelijk is wegens redenen die eigen zijn aan degene die ze
instelt (geen bekwaamheid), behoudt de agressieve tussenkomende partij het recht de
geadieerde rechtbank het geding te haren voordele te laten beoordelen"; het arrest,
aangezien het enkel vermeldt dat ''het geding, in geval van hervatting, wordt voortgezet zoals het oorspronkelijk was ingesteld", niet heeft geantwoord op de voornoemde conclusie ten betoge dat wanneer, zoals in casu, een verweerster zonder rechts-
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persoonlijkheid wordt opgevolgd door een partij met rechtspersoonlijkheid in het kader van de hervatting van het geding en de vrijwillige tussenkomst door laatstgenoemde in de plaats van de oorspronkelijke verweerster, het onregelmatig karakter
van het geding tegen laatstgenoemde verdwijnt en hoe dan oak een regelmatige procedure aanvangt waarvan de geadieerde rechtbank kan en moet kennisnemen (scherrding van artikel 14g van de Grondwet) :
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij in haar aanvullende appelconclusie aangevoerd heeft dat "de burgerrechtelijke vennootschap in de vorm van een cooperatieve vennootschap Jacobs, Eeckhout en Cie, die in de rechten en verplichtingen is getreden van
de burgerrechtelijke vennootschap Jacobs, Eeckhout & Cie, rechtsgeldig partij in het geding is waarin zijzelf vrijwillig is willen tussenkomen; (. .. ) artikel815 van het Gerechtelijk Wetboek het geval regelt van gedinghervatting
bij wijziging van de hoedanigheid waarin de partij is opgetreden. Hetgeen
hier het geval is, aangezien de cooperatieve vennootschap als rechthebbende onder algemene titel in de rechten is getreden van de burgerrechtelijke
vennootschap Jacobs, Eeckhout zonder rechtspersoonlijkheid. Die gedinghervatting geldt als vrijwillige tussenkomst";
Overwegende dat het arrest dat enkel vermeldt dat "het geding, in geval van hervatting, wordt voortgezet zoals het oorspronkelijk was ingesteld", de voornoemde conclusie niet beantwoordt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Over het derde middel,
doordat het arrest beslist dat de Belgische rechter territoriaal niet bevoegd was om
kennis te nemen van de tussenvorderingen die de eisers, bij wege van conclusie hebben ingesteld tegen de tweede verweerster, zijnde de vorderingen die ertoe strekken laatstgenoemde te veroordelen om hun schade te vergoeden, zulks op grand "dat
de (tweede verweerster) de eerste rechter verwijt dat hij de exceptie van onbevoegdheid had afgewezen die zij had voorgedragen op grand van artikel 37, eerste lid, van
haar algemene voorwaarden waarbij de rechtbanken van de Republiek Zai:re bevoegd werden verklaard voor alle geschillen; dat zij van oordeel is dat artikel 635, go,
van het Gerechtelijk Wetboek, dat in essentie bepaalt dat vreemdelingen voor de rechtbanken van het rijk kunnen worden gedaagd, indien het gaat om een vordering tot tussenkomst, wanneer de oorspronkelijke vordering aanhangig is voor een Belgische rechtbank, niet in de weg kan staan van een rechtsmachtclausule ten voordele van de
rechtbanken van een vreemde rechterlijke orde die de eiser tot tussenkomst en tot vrijwaring en de verweerder op die tussenvordering bindt; dat de bevoegdheid ratione loci
van de hoven en de rechtbanken over het algemeen vastgesteld wordt rekening houdend met prive-belangen : de desbetreffende regels zijn vastgesteld voor het gemak van
de gedagvaarde partij zodat zij haar verweer beter kan regelen. Ze raken in beginsel de openbare orde niet. De gedingvoerende partijen kunnen ervan afzien of ze bij
overeenkomst wijzigen; dat in casu het geschil niet behoort tot een van in de artikelen 631, 632 en 633, bedoelde materies die betrekking hebben op een territoriale bevoegdheid van openbare orde; dat de partijen in een burgerlijke-aansprakelijkheidsverzekering, namelijk de (tweede verweerster) en de (vennootschap) die eigenaar is
van de huurauto die op het ogenblik van het ongeval bestuurd werd door de (tot
bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij) op rechtmatige wijze de rechtbanken van de Republiek Zai:re mochten aanwijzen om kennis te nemen van de geschillen uit hun overeenkomst; dat, hoewel (de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij), met toepassing van artikel 632 (lees : 635), go, van het
Gerechtelijk Wetboek, de (tweede verweerster) kon oproepen tot gedwongen tussenkomst en tot vrijwaring in het geding dat aanhangig was voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, die vennootschap zich evenwel kon beroepen op de algemene
voorwaarden van de overeenkomst waarbij de rechtbanken van de Republiek Zai:re be-
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voegd werden verklaard, waarbij zij enkel, overeenkomstig artikel 854 van het Gerechtelijk Wetboek, de bevoegdheid van het gerecht waarvoor de zaak aanhangig is
diende af te wijzen voor aile exceptie of verweer; (. .. ) dat er dus moet worden vastgesteld dat de eerste rechter territoriaal niet bevoegd was om kennis te nemen van
de vordering tot gedwongen tussenkomst en tot vrijwaring van (de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij) tegen de (tweede verweerster) en van de
tussenvorderingen van de (eisers)",

terwijl het onjuist is te stellen dat de partijen bij de litigieuze verzekeringsovereenkomst op rechtmatige wijze de Za!rese rechtbanken konden aanwijzen om kennis te nemen van de geschillen uit hun overeenkomst en aldus geen toepassing te rnaken van de artikelen 564 en 635, go, van het Gerechtelijk Wetboek die bepalen dat
vreemdelingen voor de rechtbank van het rijk waarbij al een vordering aanhangig is
gemaakt, kunnen worden gedaagd indien het gaat om een vordering tot tussenkomst of om een tegenvordering; op grond van die bepalingen een vordering kan worden ingesteld die samenhangend is met een vordering die bij de geadieerde rechtbank aanhangig is, ook al valt zij niet onder dezelfde volstrekte bevoegdheid van
openbare orde van de rechtbank die van die eerste vordering heeft kennisgenomen;
a fortiori, in tegenstelling tot hetgeen het arrest beweert, een rechtsmachtclausule die
een vreemde rechtbank territoriale bevoegdheid verleent, niet beschouwd kan worden als een geldige afwijking op de voornoemde regel dat de rechter bij wie een vordering aanhangig is gemaakt, bevoegd is om kennis te nemen van een tussenvordering tot tussenkomst, ook al is zij tegen een vreemdeling ingesteld; die regel, die
tevens van toepassing is op de territoriale bevoegdheid (artikel 634 van het Gerechtelijk Wetboek), een bepaling van openbare orde is die de partijen moeten nakomen
en die ze niet mogen afwijzen; daaruit volgt dat het arrest niet wettig heeft kunnen
beslissen dat de Belgische rechter, krachtens het litigieuze beding dat aan de rechtbanken van de Republiek Zaire territoriale bevoegdheid verleent, territoriaal niet bevoegd was om kennis te nemen van de tussenvorderingen die de eisers tegen de tweede
verweerster hadden ingesteld (schending van de artikelen 564, 634 en 635, go, van het
Gerechtelijk Wetboek) :

Overwegende dat krachtens artikel 635, go, van het Gerechtelijk Wethoek, vreemdelingen hetzij door een Belg, hetzij door een vreemdeling, voor
de rechthanken van het rijk worden gedaagd, indien het gaat om een vordering tot tussenkomst of een tegenvordering, wanneer de oorspronkelijke
vordering aanhangig is voor een Belgische rechthank;
Overwegende dat die hepaling, behoudens in het geval van een exclusieve internationale hevoegdheid, niet helet dat, op de exceptie van onhevoegdheid, die regelmatig door de tot tussenkomst opgeroepen partij is voorgedragen, een door die partij en de eiser tot tussenkomst overeengekomen
heding waarhij de rechthanken van een vreemde Staat hij uitsluiting hevoegd worden verklaard, uitwerking krijgt;
Overwegende dat de in de artikelen 564 en 634 van het Gerechtelijk Wethoek vastgestelde regels inzake uithreiding van hevoegdheid, slechts kunnen worden toegepast nadat de internationale hevoegdheid van de Belgische rechthanken is nagegaan;
Dat het middel faalt naar recht;
Om die redenen, zonder dat er grond hestaat tot onderzoek van het eerste middel en van het eerste onderdeel van het tweede middel die niet tot ruimere cassatie kunnen leiden, vernietigt het hestreden arrest in zoverre het
de oorspronkelijke vordering van eiseres en eisers vordering tot tussenkomst tegen de eerste verweerster niet ontvankelijk verklaart en uitspraak doet over de kosten die niet door de tweede verweerster zijn gemaakt; verwerpt de voorziening voor het overige; verklaart het arrest hindend
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voor T.M.; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt de eisers in de kosten van
de betekening van de voorziening aan de tweede verweerster; houdt de overige kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over;
verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hofvan Beroep te Luik.
2 november 2001- 1e kamer- Voorzitter en verslaggever: de h. Parmentier, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal
- Advocaten : mrs. De Bruyn en Simont.

Nr. 594
1e KAMER - 2 november 2001

1 o CASSATIEMIDDELEN- BURGERLIJKE ZAKEN- NIEUW MIDDEL- MIDDEL DAT KRITIEK OEFENT OP EEN REDEN TER VERANTWOORDING VAN DE BESLISSING.

2° RECHTERLIJK GEWIJSDE- GEZAG VAN GEWIJSDE- STRAFZAKEN- GELDING TEN
OPZICHTE VAN DERDEN.

3° RECHT VAN VERDEDIGING- BURGERLIJKE ZAKEN- RECHTERLIJK GEWIJSDESTRAFZAKEN- GELDING TEN OPZICHTE VAN DERDEN.

4 o RECHTERLIJK GEWIJSDE- GEZAG VAN GEWIJSDE- STRAFZAKEN- GELDING TEN
OPZICHTE VAN DERDEN- ONOPZETTELIJKE SLAGEN EN VERWONDINGEN- KALE BAND ENAFZONDERLIJKE STRAFFEN- SCHADE- OORZAKELIJK VERBAND- VERZEKERAAR- REGRESVORDERING.

1o Het middel, zelfs als het geen betrekking heeft op een bepaling die van openbare orde
of van dwingend recht is, is in beginsel niet nieuw wanneer het kritiek oefent op een
reden die de rechter ter verantwoording van zijn beslissing geeft (1).
2° en 3° Het gezag van gewijsde in strafzaken staat niet eraan in de weg dat een par-

tij, in een later burgerlijk proces, de mogelijkheid krijgt om elementen te betwisten
die uit het strafproces zijn afgeleid, in zoverre zij niet bij het strafgeding was betrokken of er niet vrij haar belangen heeft kunnen doen gelden (2). (Art. 4 V.T.Sv.)
4 o De verzekeraar van de veroordeelde die de getroffenen door het ongeval heeft vergoed, mag, wanneer de strafrechter afzonderlijke straffen uitspreekt, enerzijds, wegens het besturen van een voertuig met kale banden en anderzijds, wegens het onopzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen, in een later burgerlijk geding,
aantonen dat er een oorzakelijk verband tussen de staat van de banden en de schade
bestaat (3).
(1) Zie Cass., 6 feb. 1997, A.R. C.96.0048.F, nr. 67.
(2) Cass., 2 okt. 1997, volt. zitting, A.R. C.94.0030.N, nr. 381, en concl. adv.-gen. Dubrulle.
(3) Zie noot 2.
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(P&V VERZEKERINGEN C.V T. J ... E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. C.00.0046.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 31 maart 1999 door het Hof
van Beroep te Luik gewezen;
Over het middel : schending van de artikelen 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955, 4, eerste lid, van de wet van
17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering, 16
van de wet van 11 juli 1874 over de verzekeringen in het algemeen, dat is titel X van
hoek I van het Wetboek van Koophandel, en miskenning van het algemeen beginsel
van het recht van verdediging en van het algemeen rechtsbeginsel van het volstrekt gezag van gewijsde in strafzaken,
doordat het arrest dat de beroepen beslissing gedeeltelijk wijzigt zegt dat de regresvordering van eiseres tegen de eerste verweerder en tegen de rechtsvoorganger van
de tweede, derde en vierde verweerder niet gegrond is, op grond dat de strafrechter, wanneer het gebrek aan voorzichtigheid ofvoorzorg, bestanddeel van het in het
artikel418 van het Strafwetboek bepaalde misdrijfvan onvoorzichtigheid, bovendien het voorwerp van afzonderlijke telastlegging uitmaakt, wegens de onsplitsbaarheid van het feit en met toepassing van artikel 65 van het StrafWetboek, slechts een
enkele strafmag uitspreken; dat hij, als hij twee afzonderlijke straffen uitspreekt, impliciet door een vonnis met kracht van gewijsde dat de burgerlijke rechter bindt, beslist dat de fout waarvoor een afzonderlijke telastlegging geldt, te dezen het gebrek
van de banden, niets te maken heeft met het misdrijf onvoorzichtigheid en dus geen
oorzakelijk verband met de schade uit het ongeval vertoont; dat hetgeen met zekerheid is beslist door een strafgerecht niet beperkt blijft tot hetgeen uitdrukkelijk is beslist maar ook tot hetgeen, ook impliciet, de noodzakelijke grondslag van de beslissing is; dat de rechter waarbij de burgerlijke rechtsvordering aanhangig is, gelet op
de in § 1 van deze discussie herhaalde beginselen, wanneer de strafrechter zoals te
dezen verschillende straffen heeft uitgesproken zonder die beslissing te motiveren, moet
oordelen dat de fout waarvoor een afzonderlijke telastlegging geldt niets te maken heeft
met het misdrijf onvoorzichtigheid; dat aldus erga omnes is geoordeeld dat de fout
waarop de verzekeraar zijn regresvordering steunt geen oorzakelijk verband met de
schade vertoont; dat bijgevolg de tegenvordering van de verzekeraar moet worden afgewezen zowel ten aanzien van R.P. als ten aanzien van de eerste verweerder aangezien het gebrek van de banden geen oorzaak van het ongeval is,
terwijl uit het algemeen beginsel van intern recht van het gezag van gewijsde erga
omnes in strafzaken weliswaar volgt dat de feiten waarvan de strafrechter het bestaan ten aanzien van de beklaagde in het kader van zijn beslissing over de strafvordering zeker en noodzakelijk heeft vastgesteld, in een kader van een latere burgerlijke rechtsvordering niet meer mogen worden betwist, ook niet door derden; artikel
6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden evenwel bepaalt dat bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en
verplichtingen een ieder recht heeft op een eerlijke behandeling van zijn zaak; dat dit
met name impliceert dat de partijen in een burgerlijk geding op gelijke wijze de kans
moeten krijgen om de door de andere partij aangebrachte bewijzen te weerleggen; als
de toepassing van voornoemd algemeen rechtsbeginsel inzake het volstrekt gezag van
gewijsde in strafzaken strijdig is met de toepassing van artikel6.1, de bepaling van
het Verdrag met directe werking voorrang heeft; het gezag van gewijsde in strafzaken dus helemaal niet kan beletten dat een partij, in een later gevoerd burgerlijk proces, de gegevens mag betwisten die uit het strafproces zijn afgeleid, voor zover zij geen
partij was in dat strafproces of haar rechten en belangen in de loop van dat proces niet
vrij heeft kunnen doen gelden; te dezen uit het strafvonnis van 6 februari 1990 van
de Politierechtbank te Luik, dat kracht van gewijsde heeft gekregen, (... ) volgt dat eiseres als verzekeraar van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrij-
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tuigen van de Fiat 127, die bestuurd werd door de eerste verweerder en die eigendom was van de rechtsvoorganger van de tweede, derde en vierde verweerders, vrijwillig is tussengekomen; die tussenkomst van eiseres, als verzekeraar van de beklaagden in het strafgeding, geen agressief karakter ten aanzien van die beklaagden,
haar verzekerden, kan hebben, aangezien de verzekeraar niet bevoegd is om het debat te voeren over het opleggen van een enkele straf of van afzonderlijke straffen op
grand van de telastleggingen die jegens haar verzekerde bewezen zijn verklaard; bijgevolg, zelfs als de strafrechter in een strafvonnis met kracht van gewijsde van 6 februari 1990 afzonderlijke straffen heeft uitgesproken wegens (a) het ontbreken van
inschrijving, (b) kale banden en (c) alle overige inbreuken op de verkeerswetgeving samen en voor de telastlegging onopzettelijke slagen en verwondingen, eiseres, die als
verzekerde van de veroordeelde beklaagden, de verweerders, schadevergoeding aan
de getroffenen van het litigieuze ongeval van 9 april 1988 heeft betaald, tach het recht
heeft om, in het kader van dit burgerlijk proces, aan te tonen dat er een oorzakelijk
verband is tussen de kale banden, een zware fout die zij tot staving van haar regresvordering tegen de verweerders aanvoert, en de schade die de genoemde getroffenen hebben geleden; het arrest de regresvordering van eiseres dus niet wettelijk kon
afwijzen en haar daarbij (het recht) ontzeggen het tegendeel te bewijzen van het ontbreken van een oorzakelijk verband tussen het gebrek van de banden en het litigieuze ongeval op grand dat de strafrechter reeds erga omnes heeft geoordeeld dat die
fout (kale banden), waarop de verzekeraar zijn regresvordering steunt, geen oorzakelijk verband met de schade vertoont (schending van de artikelen 6.1 van het Verdrag van 4 november 1950, 4, eerste lid, van de wet van 17 april 1878, 16 van de wet
van 11 juni 1874, miskenning van het algemeen beginsel van het recht van verdediging en van het algemeen rechtsbeginsel van het absoluut gezag van gewijsde in strafzaken):
Over de grand van niet-ontvankelijkheid dat door de tweede, derde en vierde
verweerder is opgeworpen : het middel is nieuw :
Overwegende dat het middel kritiek oefent op de motieven van het arrest dat, om de regresvordering van eiseres tegen de rechtsvoorganger van
de tweede, derde en vierde verweerder niet gegrond te verklaren, oordeelt dat die rechtsvordering botst met het gezag van gewijsde in strafzaken;
Overwegende dat het middel, zelfs als het geen betrekking heeft op een bepaling die van openbare orde of van dwingend recht is, in beginsel niet nieuw
is wanneer het kritiek oefent op een reden die de rechter ter verantwoording van zijn beslissing geeft;
Over de grand van niet-ontvankelijkheid die door de tweede, derde en vierde
verweerders tegen het middel is opgeworpen : het middel vermengt feit en
recht:
Overwegende dat het middel berust op de bewering dat eiseres, die voor
de Politierechtbank te Luik vrijwillig is tussengekomen, daar haar rechten en belangen niet vrij kon doen gelden wegens haar hoedanigheid van verzekeraar van de beklaagde en niet wegens feitelijke omstandigheden;
Dat de gronden van niet-ontvankelijkheid niet kunnen worden aangenomen;
Overwegende dat het gezag van gewijsde in strafzaken niet eraan in de weg
staat dat een partij, in een later burgerlijk proces, de mogelijkheid krijgt om
elementen te betwisten die uit het strafproces zijn afgeleid, in zoverre zij niet
bij het strafgeding was betrokken of er niet vrij haar belangen heeft kunnen doen gelden;
Overwegende dat de verzekeraar van de veroordeelde die de getroffenen door het ongeval heeft vergoed, wanneer de strafrechter afzonderlijke straffen uitspreekt, enerzijds, wegens het besturen van een voertuig
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met kale banden en anderzijds, wegens het onopzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen, in een later burgerlijk geding, mag aantonen dat er
een oorzakelijk verband tussen de staat van de banden en de schade bestaat;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat erga omnes is beslist dat de fout
waarop de verzekeraar zijn regresvordering steunt geen oorzakelijk verband met de schade vertoont;
Dat het arrest, door aan het gezag van gewijsde in strafzaken een dergelijke draagwijdte te hechten, zijn beslissing om de regresvordering van eiseres niet gegrond te verklaren niet naar recht verantwoordt;
Dat het middel in die mate 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 Bergen.
2 november 2001 - 1 e kamer- Voorzitter : de h. Parmentier, waarnemend voor.zitter - Verslaggever : mevr. Matray - Andersluidende conclusie (4) van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Houtekier en Gerard.
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1e

KAMER -

2 november 2001

1o ARBITRAGEROF- CASSATIEMIDDEL- PRE.nJDICIELE VRAAG- ARBITRAGEROF- VROEGER ARREST- VRAAG MET HETZELFDE ONDERWERP- HOF VAN CAS SATIE- VERPLICHTING.

2° PREJUDICIEEL GESCHIL- ARBITRAGEHOF- CASSATIEMIDDEL -ARBITRAGEHOFVROEGER ARREST- VRAAG MET HETZELFDE ONDERWERP- HOF VAN CASSATIE- VERPLICHTING.

3o ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED -

GEVOLGEN T.A.V. DE
PERSONEN- T.A.V. DE ECHTGENOTEN- ECHTSCHEIDING OP GROND VAN FEITELIJKE SCHEIDING VAN MEER DAN VIJF JAAR- UITKERING TOT LEVENSONDERHOUD DIE EEN DERDE VAN DE
INKOMSTEN VAN DE SCHULDENAAR NIET TE BOVEN MAG GAAN- ECHTSCHEIDING OP GROND
VAN BEPAALDE FElTEN- UITKERING TOT LEVENSONDERHOUD DIE EEN DERDE VAN DE INKOMSTEN VAN DE SCHULDENAAR NIET TE BOVEN MAG GAAN- DISCRIMINATIE- ARBITRAGEROF- PREJUDICIELE VRAAG.

1 o en 2° Uit artikel 26, § 2, van de Bijzondere Wet op het Arbitragehof van 6 januari
1989 volgt dat, wanneer een vraag als bedoeld in artikel 26, § 1, 3°, van die wet wordt
opgeworpen in een middel voor het Hof van Cassatie, dit Hof niet ontslagen is van
(4) Het O.M. stemde in met de door de verweersters tegen het middel opgeworpen grond van
niet ontvankelijkheid : het middel vermengt feiten en recht.
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de verplichting aan het Arbitragehofte vragen over die vraag uitspraak te doen, wanneer het Arbitragehof reeds in een vroeger arrest, bij wijze van prejudiciele beslissing, uitspraak heeft gedaan over een vraag met hetzelfde onderwerp (impliciet) (1).(Art.
26, § 1, 3o, en § 2 Bijzondere Wet Arbitragehof.)
3° Wanneer een cassatiemiddel aanvoert dat artikel307bis B. W de artikelen 10 en 11
van de Grondwet schendt, in zoverre het een verschil in behandeling invoert tussen de schuldenaar van een uitkering tot levensonderhoud, verleend krachtens de artikelen 306 en 307 van dat wetboek, die meer mag bedragen dan een derde van de
inkomsten van de schuldenaar, en de schuldenaar van een uitkering tot levensonderhoud, verleend op grand van artikel 301 van genoemd wetboek, die, met toepassing van paragraaf 4 ervan, in geen geval die grens te boven mag gaan, stelt het Hof
van Cassatie een prejudiciele vraag aan het Arbitragehof (2). Art. 26, § 1, 3°, Bijzondere Wet Arbitragehof.)
(J ...

ARREST

T.D ... l

(vertaling)

(A.R. C.00.0582.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 3 mei 2000 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Charleroi;
Over het eerste middel : schending van de artikelen 10, 11 van de Grondwet, 232,
301, inzonderheid § 4, 306, 307 en 307bis van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden vonnis, na erop te hebben gewezen dat de echtscheiding van
de partijen is uitgesproken op grond van artikel 232 van het Burgerlijk Wetboek, het
hoger beroep van eiser niet gegrond verklaart, de beroepen beslissing waarbij de oorspronkelijke rechtsvordering van eiser tot verlaging van het aan verweerster verschuldigde onderhoudsgeld tot een maandelijks bedrag van 15.000 BEF was afgewezen en eiser op de tegenvordering van verweerster was veroordeeld om haar met
ingang van 13 februari 1997 als onderhoudsuitkering een voor de toekomst gei:ndexeerd maandelijks bedrag van 24.913 BEF te betalen, en hij tevens was veroordeeld in de kosten van zijn rechtsvordering alsook in de helft van de kosten van de
tegenvordering bevestigt en eiser veroordeelt in de appelkosten die voor verweerster zijn vastgesteld op het bedrag van 12.600 BEF, op grond dat "de uitkering tot levensonderhoud na echtscheiding waarop (verweerster) aanspraak maakt
niet aileen een vergoeding is, daar aileen zij het recht heeft om dezelfde levensstandaard te blijven voeren als tijdens het samenleven, maar ook een uitkering tot levensonderhoud is in die zin dat bij de berekening van het bedrag ervan de inkomsten, lasten en middelen van ieder van hen in aanmerking dient te worden genomen;
dat het bedrag van die uitkering kan worden herzien in geval van.een aanzienlijke wijziging van de economische toestand van de partijen, (... ) dat tijdens het debat is gebleken 'dat de echtgenoten tegen het einde van hun gemeenschappelijk leven vrij comfortabelleefden : zij waren eigenaar van een handelszaak, drie gebouwen
waaronder een tweede verblijfplaats in de Franse Ardennen, een Mercedes' (... ) - voor
hetjaar 1997 heeft (eiser) uitkeringen van het ziekenfonds gekregen ten belope (... )
van een maandelijks bedrag van 20.569 BEF voor het jaar 1998 heeft hij van het ziekenfonds uitkeringen ontvangen (... ) ten belope van 29.709 BEF per maand, - voor
1999 schommelen de maandelijkse bedragen van de uitkeringen (... ) tussen 27.336
BEF voor februari 1999 en 30.753 BEF voor maart van hetzelfde jaar, ( ... ) dat, zelfs
als de hierboven vermelde bedragen zijn terugbetaald met geld afkomstig van de verkoop van de handelszaak, wat niet is aangetoond, er dan toch dient te worden aan(1) Cass., 29 maart 1999, A.R. S.97.0056.F, nr. 186, en concl. adv.-gen. J.F. Leclercq.
(2) Arrest Arbitragehof, 3 mei 2000, nr. 48/2000, B.S. 5 juli 2000, p. 2843.
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genomen dat (eiser) nog over een hedrag van om en hij de 1.800.000 BEF heschikte dat, tegen een interest van 5 pet., hem een maandelijks inkomen van 7.500
BEF kon opleveren, (... ) dat uit de hovenstaande redengeving volgt dat (eiser) meer
inkomsten had dan aileen zijn uitkeringen van het ziekenfonds" en dat "de materiele toestand (van eiser) niet aanzienlijk is verslechterd, aangezien hij in 1989 verklaarde, na helastingheffing, slechts over een hedrag van ongeveer 35.000 BEF te heschikken",

terwijl, nu de echtscheiding van de partijen, op verzoek van eiser, is uitgesproken op grond van artikel 232 van het Burgerlijk Wethoek, het hestreden vonnis, met
bevestiging van de heroepen beslissing, de uitkering tot levensonderhoud waarop verweerster aanspraak kan maken vaststelt met toepassing van de artikelen 306, 307
en 307his van voornoemd wethoek; de echtgenoot die, in geval van echtscheiding op
grond van feitelijke scheiding van meer dan vijf jaar, de echtscheiding verkrijgt, ten
voordele van de ander kan worden veroordeeld tot hetaling van een uitkering tot levensonderhoud, die, volgens artikel 307his, "het derde gedeelte van de inkomsten van
de schuldenaar te hoven mag gaan en mag worden aangepast of afgeschaft al naar
de wijzigingen in de hehoeften en de hestaansmiddelen van partijen"; het vonnis niet
heweert en evenmin vaststelt dat de aan verweerster ten laste van eiser toegekende onderhoudsuitkering, die het, met hevestiging van de heslissing van de eerste rechter, vaststelt op een maandelijks hedrag van 24.913 BEF, het derde gedeelte van de inkomsten van eiser niet te hoven gaat; het daarentegen aanneemt dat
diens inkomsten even hoog zijn als de hedragen in 1989, namelijk ongeveer 35.000
BEF per maand; artikel 301, § 4, van het Burgerlijk Wethoek evenwel in verhand met
de echtscheiding op grond van hepaalde feiten bepaalt dat het hedrag van de uitkering waartoe de schuldige echtgenoot kan worden veroordeeld "in geen geval boger mag zijn dan een derde" van zijn inkomsten; de echtgenoot die de echtscheiding op grond van feitelijke scheiding verkregen heeft, krachtens artikel 307his van
dat wethoek, waarvan het hestreden vonnis toepassing maakt, niet langer het recht
heeft om te eisen dat de onderhoudsuitkering tot hetaling waarvan hij jegens de wederpartij kan worden veroordeeld zou worden heperkt tot het derde van zijn inkomsten; het hovenaangehaalde artikel 307his, nu het hem dat recht ontzegt, een willekeurige discriminatie ten nadele van die categorie van rechtzoekenden inhoudt, wat
in strijd is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet; het vonnis hijgevolg, nu het
de onderhoudsuitkering waarop verweerster aanspraak kan maken ten laste van verweerder (lees : eiser) vaststelt op een lager (lees : boger) hedrag dan een derde van
de inkomsten van eiser, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet en de vermelde wetshepalingen schendt:
Over de eerste grand van niet-ontvankelijkheid, die door verweerster tegen het middel is aangevoerd en hieruit is afgeleid dat het onderzoek ervan het Hof ertoe zou nopen de bevoegdheid van de hoven en rechtbanken
van de rechterlijke orde te buiten te gaan door de wetten op hun grondwettigheid te toetsen :
Overwegende dat, krachtens artikel 26, § 2, eerste lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, indien een vraag betreffende de schending door een wet van de artikelen 10, 11 en 24 van de Grandwet wordt opgeworpen voor een rechtscollege, dit college het Arbitragehof
verzoekt op deze vraag uitspraak te doen;
Over de tweede grand van niet-ontvankelijkheid die door verweerster tegen het middel is opgeworpen en hieruit is afgeleid dat het nieuw is :
Overwegende dat uit het bestreden vonnis blijkt dat de echtscheiding van
de partijen is toegestaan op grand van artikel 232 van het Burgerlijk Wethoek en dat de bij de appelrechter ingestelde wederkerige vorderingen van
de partijen strekten tot herziening van de uitkering tot levensonderhoud die
voordien ten voordele van verweerster was vastgesteld na de echtscheiding;
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Dat de appelrechter hijgevolg op het hem voorgelegde geschil toepassing
diende te maken van de artikelen 301, 306 en 307his van het Burgerlijk Wethoek;
Overwegende dat het middel hetoogt dat artikel 307his van het Burgerlijk Wethoek strijdig is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet;
Overwegende dat in de regel niet nieuw is, het middel dat gegrond is op
wetshepalingen of op een algemeen rechtsheginsel die de openhare orde raken, zelfs als het niet aan de appelrechter is voorgelegd en hij niet uit eigen heweging ervan kennis genomen heeft;
Over de derde grond van niet-ontvankelijkheid die door verweerster tegen het middel is aangevoerd en hieruit is afgeleid dat het feit en recht met
elkaar vermengt :
Overwegende dat het onderzoek van de grond van niet-ontvankelijkheid
onlosmakelijk met dat van het middel is verhonden;
Dat de. gronden van niet-ontvankelijkheid niet kunnen worden aangenomen;
Overwegende dat het hestreden vonnis overweegt "dat de materiele toestand (van eiser) niet aanzienlijk is verslechterd, aangezien hij in 1989 (toen
het oorspronkelijk hedrag van de uitkering werd vastgesteld) verklaarde, na
helasting, over niet meer dan ongeveer vijfendertigduizend frank (per maand)
te heschikken";
Dat het hestreden vonnis derhalve, nu het de litigieuze uitkering verhoogt tot 24.913 BEF per maand, eiser veroordeelt tot een hedrag dat het
derde te hoven gaat van de inkomsten die hij volgens het vonnis hezit;
Overwegende dat het middel, steunend op het arrest nr. 48/2000 van het
Arhitragehofvan 3 mei 2000, hetoogt dat artikel 307his van het Burgerlijk Wethoek de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, in zoverre het
een verschil in hehandeling invoert tussen de schuldenaar van een uitkering tot levensonderhoud, verleend krachtens de artikelen 306 en 307 van
dat wethoek, die meer mag hedragen dan een derde van de inkomsten van
de schuldenaar, en de schuldenaar van een uitkering tot levensonderhoud,
verleend op grond van artikel301 van genoemd wethoek, die, met toepassing van paragraaf 4 ervan, in geen geval die grens te hoven mag gaan;
Overwegende dat, overeenkomstig artikel 26, § 1, 3°, van de hijzondere wet
van 6 januari 1989, het Arhitragehof, hij wijze van prejudiciele heslissing, hij
wege van arrest uitspraak doet op vragen omtrent de schending door een wet
van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet;
Dat, krachtens artikel 26, § 2, van genoemde hijzondere wet, het Hof gehouden is de in het dictum van dit arrest gestelde vraag te stellen aan het
Arhitragehof;
Overwegende dat er vooralsnog geen gronden zijn om de overige middelen te onderzoeken;
Om die redenen, schorst de uitspraak tot het Arhitragehof zal hehhen geantwoord op de volgende vraag : Schendt artikel 307his van het Burgerlijk Wethoek de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre het een verschil in hehandeling invoert tussen de schuldenaar van een uitkering tot
levensonderhoud, verleend krachtens de artikelen 306 en 307 van het Burgerlijk Wethoek, die meer mag hedragen dan een derde van de inkomsten van
de schuldenaar, en de schuldenaar van een uitkering tot levensonderhoud,
verleend op grond van artikel301 van het Burgerlijk Wethoek, die, met toe-
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passing van paragraaf 4 ervan, in geen geval hoger mag zijn dan een derde
van de inkomsten van de tot uitkering gehouden echtgenoot ?
2 november 2001 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Parmentier, waarnemend voorzitter- Verslaggever : mevr. Matray- Andersluidende conclusie (3) van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. T'Kint en Heenen.

Nr. 596

3e KAMER- 5 november 2001

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG- BURGERLIJKE ZAKEN- BEVOEGDHEID- VOLSTREKTE
BEVOEGDHEID- BEROEPSOPLEIDING- ARBEIDSONGEVAL.

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG- BURGERLIJKE ZAKEN- SOCIAAL PROCESRECHT (BIJZONDERE REGELS)- VOLSTREKTE BEVOEGDHEID- ARBEIDSONGEVAL- BEROEPSOPLEIDING.

1o en 2° De vordering tot vergoeding van de door een arbeidsongeval veroorzaakte schade,

gegrond op een verzekeringspolis naar gemeen recht, die door de R. V.A. wordt gesloten ten einde aan de stagiairs in beroepsopleiding dezelfde voordelen te waarborgen als die welke ingevolge de Arbeidsongevallenwet ten laste van de verzekeraar worden gelegd, is geen geschil betreffende de overeenkomst voor versnelde
beroepsopleiding en evenmin een vordering tot vergoeding van de door een arbeidsongeval veroorzaakte schade; de arbeidsrechtbank is niet bevoegd om ervan kennis
te nemen (1). (Artt. 578,5°, en 579, 1°, Ger.W.; art. 17 Besluit Franse Gemeenschapsexecutieve 12 mei 1987 betreffende de beroepsopleiding.)
(P... T. O.M.O.B.)

Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq (vertaling) :
1. Ik ben van mening dat geen van beide middelen kan worden aangenomen;
2. De vordering tot vergoeding van de door een arbeidsongeval veroorzaakte schade,
gegrond op een verzekeringspolis naar gemeen recht, die door de R.V.A. wordt gesloten ten einde aan de stagiairs in beroepsopleiding dezelfde voordelen te waarborgen als die welke ingevolge de Arbeidsongevallenwet ten laste van de verzekeraar worden gelegd, is immers geen geschil betreffende de arbeidsovereenkomst voor versnelde
beroepsopleiding en evenmin een vordering tot vergoeding van de door een arbeidsongeval veroorzaakte schade; de arbeidsrechtbank is niet bevoegd om ervan kennis
te nemen (2). (Artt. 578, 5° en 579, P, Ger.W.; art. 17 Besluit Franse Gemeenschapsexecutieve 12 mei 1987 betreffende de beroepsopleiding).
N oot arrest nr. 595 :
(3) Ret O.M. had het bestreden vonnis anders opgevat en was van mening dat uit de motivering ervan niet blijkt dat de appelrechters eiser had veroordeeld tot een onderhoudsuitkering van
meer dan het derde van zijn inkomsten. Ret concludeerde dus dat het eerste middel niet ontvankelijk was in zoverre dat middel het Rof ertoe noopt feiten na te gaan, waartoe het niet bevoegd is.
Noten arrest nr. 596:
(1) Zie concl. O.M.
(2) Zie Cass., 13 maart 1978 (A. C., 1978, 822) met concl. Lenaerts, adv.-gen.; 19 dec.1988, A.R.
6364, nr. 235, met concl. Lenaerts, adv.-gen.
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3. Wat artikel578, 5°, Ger.W. betreft naar luid waarvan de arbeidsrechtbank kennisneemt van geschillen betreffende de overeenkomst voor versnelde beroepsopleiding,
ben ik van mening dat de oplossing hierdoor gerechtvaardigd wordt dat een vordering tot vergoeding van de door een arbeidsongeval veroorzaakte schade, gegrond op
voornoemde verzekeringspolis naar gemeen recht, een geschil is betreffende die overeenkomst maar geen geschil betreffende de overeenkomst voor beroepsopleiding.
4. Wat artikel579, 1°, Ger.W. betreft naar luid waarvan de arbeidsrechtbank kennisneemt van de vorderingen betreffende de vergoeding van schade voortkomende uit arbeidsongevallen, ben ik van mening dat de oplossing gegrond is op het feit dat die bepaling niet van toepassing is wanneer het gevaar voor ongevallen gedekt is door een
verzekeringspolis naar gemeen recht, ofschoon die verzekeringsovereenkomst dezelfde voordelen toekent als die welke voortvloeien uit de Arbeidsongevallenwet. Te
dezen betreft het geen arbeidsongevallenpolis, maar een polis naar gemeen recht die
ertoe strekt aan de stagiairs in beroepsopleiding dezelfde voordelen te waarborgen als
die welke voortvloeien uit een arbeidsongevallenpolis. Dat is niet hetzelfde type van
overeenkomst, daar de verzekeringspolis naar gemeen recht niet wordt opgelegd bij
een wet of verordening krachtens welke er arbeidsongevallenvergoedingen moeten worden toegekend. Indien in artikel 579, 1o, de woorden "vergoeding van schade voortkomende uit arbeidsongevallen" zouden worden ge'isoleerd van het preciezere begrip "vergoeding van schade voortkomende uit arbeidsongevallen, zoals die vergoeding
verschuldigd is krachtens de wetten of de verordeningen inzake arbeidsongevallen", zou zulks niet alleen indruisen tegen de wil van de wetgever, maar zelfs tot een
impasse leiden: in de zin van welke wet ofverordening zou het begrip "arbeidsongeval" als bedoeld in artikel 579, 1°, moeten worden verstaan? M.i. is het dus niet mogelijk de in artikel 579, 1o, Ger.W. vervatte woorden "vergoeding van schade voortkomende uit arbeidsongevallen" anders op te vatten.
5. Eiser moet worden veroordeeld in de kosten van het cassatiegeding.

Besluit: verwerping.
ARREST

(vertaling)

(A.R. S.00.0035.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 juni 1999 gewezen door
het Arbeidshof te Bergen;
Over het eerste middel: schendig van artikel578, 5°, van het Gerechtelijk Wethoek en, voor zoveel nodig, artikel 104, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arbeidshof, na te hebben vastgesteld dat de vordering strekte tot vergoeding van de schade ten gevolge van het ongeval, dat eiser op 9 december 1992 was
overkomen tijdens een beroepsopleiding, het op 12 maart 1997 door de Arbeidsrechtbank te Bergen gewezen vonnis bevestigt en derhalve de arbeidsgerechten niet bevoegd verklaart om kennis te nemen van de gevolgen van dat ongeval, op grond dat
"... .artikel578, 5°, van het Gerechtelijk Wetboek overigens niet van toepassing is, daar
het te dezen geen geschil betrof betreffende de overeenkomst voor versnelde beroepsopleiding",
terwijl artikel578, 5°, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de arbeidsrechtbank kennis neemt van geschillen betreffende de overeenkomst voor versnelde beroepsopleiding"; eiser zich in zijn appelconclusie op die wetsbepaling beriep ter verantwoording van de bevoegdheid van de arbeidsgerechten; het arbeidshof toegeeft
dat eiser "vanaf 4 augustus 1992 tewerkgesteld was binnen het kader van een overeenkomst voor beroepsopleiding" en dat die overeenkomst was gesloten met toepassing van het besluit van de Franse Gemeenschapsexecutieve van 12 mei 1987;
de beroepsopleiding onder vigeur van het koninklijk besluit van 20 december 1963
betreffende de arbeidsvoorziening en de werkloosheid werd geregeld door de artikelen 82 en volgende van die reglementering; artikel4, 16°, van de bijzondere wet
van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen bepaalt dat de culturele aangelegenheden bedoeld in artikel 59bis, § 2, 1, van de Grondwet (thans artikel127,
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§ 1, van de gecoiirdineerde Grondwet),. waarvoor, blijkens artikel1, § 2, van die wet,
de Raad en de regering van de Franse Gemeenschap bevoegd zijn, de beroepsomscholing en -bijscholing omvatten; artikel 33, P, van het besluit van de Franse
Gemeenschapsexecutieve van 9 juli 1985 betreffende de beroepsopleiding voor de
Franse Gemeenschap de artikelen 82 tot 117 van het koninklijk besluit van 20 december 1963 heeft opgeheven; het besluit van 9 juli 1985 op zijn beurt is vervangen door artikel 29 van het besluit van de Franse gemeenschapsexecutieve van 12
mei 1987 betreffende de beroepsopleiding; de geschillen die ontstaan uit de toepassing van dat besluit van de Franse Gemeenschapsexecutieve van 12 mei 1987 derhalve moeten worden beschouwd als geschillen betreffende de overeenkomst voor versnelde beroepsopleiding als bedoeld in artikel578, 5°, van het Gerechtelijk Wetboek,
waarvoor de arbeidsrechtbank en, in hoger beroep, het arbeidshof bevoegd zijn; het
arbeidshof zich bijgevolg niet wettig onbevoegd heeft kunnen verklaren om kennis
te nemen van het door de partijen voorgelegde geschil (schending van artikel 578,
5°, van het Gerechtelijk Wetboek, en voor zoveel nodig, van artikel104, vierde lid,
van dat wetboek) :

Overwegende dat naar luid van artikel578, 5°, van het Gerechtelijk Wethoek, de arbeidsrechtbank kennisneemt van geschillen betreffende de overeenkomst voor versnelde beroepsopleiding;
Overwegende dat die bepaling aan de arbeidsgerechten niet de bevoegdheid toekent om kennis te nemen van een vordering, die gegrond is op de verzekeringspolis naar gemeen recht, die gesloten is op grand van artikel 17 van
het besluit van de Franse Gemeenschapsexecutieve van 12 mei 1987 betreffende de beroepsopleiding, gewijzigd bij artikel 1 van het besluit van die
Executieve van 2 mei 1990;
Dat het arrest, nu het vaststelt dat de vordering op een dergelijke polis is
gegrond, derhalve wettig beslist dat de arbeidsrechtbank op grand van voormeld artikel578, 5°, niet bevoegd was om kennis te nemen van het haar voorgelegde geschil;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel: schending van artikel579, 1°, van het Gerechtelijk Wethoek, en, voor zoveel nodig, van artikel 104, vierde lid, van het Gerechtelijk Wethoek,
doordat het arbeidshof, na te hebben vastgesteld dat de vordering strekte tot vergoeding van de schade ten gevolge van het ongeval dat eiser op 9 december 1982 was
overkomen tijdens een beroepsopleiding, het op 12 maart 1997 door de Arbeidsrechtbank te Bergen gewezen vonnis bevestigt en derhalve de arbeidsgerechten niet bevoegd verklaart om kennis te nemen van de gevolgen van dat ongeval op grond "dat
het door de partijen niet wordt betwist dat de overeenkomst voor beroepsopleiding die
gesloten wordt op grond van het besluit van 12 mei 1987 van de Franse Gemeenschapsexecutieve geen arbeidsovereenkomst is waarop de wet van 3 juli 1978 van toepassing is; dat de stagiairs in beroepsopleiding bijgevolg de voordelen van de wet van 10
april 1971 niet genieten; dat het recht op vergoeding van de gevolgen van een arbeidsongeval gegrond is op artikel 17 van het besluit van 12 mei 1987 van de Franse
Gemeenschapsexecutieve, gewijzigd bij artikel 1 van het besluit van de Franse
Gemeenschapsexecutieve van 2 mei 1990 dat luidt als volgt : 'de stagiairs die een beroepsopleiding ontvangen worden verzekerd tegen de arbeidsongevallen en de ongevallen op de weg van en naar het werk. Daartoe sluit de Dienst bij een erkende verzekeringsmaatschappij tegen vaste premie of bij een erkend gemeenschappelijk
verzekeringsfonds, een polis die hun dezelfde voordelen waarborgt als deze die ten laste
van de verzekeraar gelegd zijn bij de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971'; dat de
oorspronkelijke vordering (van eiser) dus gegrond is op een verzekeringspolis naar gemeen recht; dat uit de omstandigheid dat, krachtens artikel 17 van het besluit van
12 mei 1987 van de Franse Gemeenschapsexecutieve, de vergoeding op zijn minst ge-
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lijk moet zijn aan die welke verschuldigd zou zijn indien de wet van 10 april 1971 van
toepassing zou zijn, niet volgt dat de polis wordt opgelegd bij een wettelijke regeling die bepaalt dat vergoedingen voor arbeidsongevallen worden toegekend; de
arbeidsrechtbank op grond van artikel579, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek niet bevoegd is om kennis te nemen van de rechtsvordering tot vergoeding van de gevolgen van het ongeval",

terwijl volgens artikel 579, 1 o, van het Gerechtelijk Wetboek, de arbeidsrechtbank kennisneemt van de vorderingen betreffende de vergoeding van arbeidsongevallen, ongevallen op de weg van en naar het werk en van beroepsziekten; eiser in
zijn eerste appelconclusie betoogde dat genoemd artikel aan de arbeidsrechtbank een
algemene bevoegdheid toekent inzake arbeidsongevallen, zonder naar een bepaalde wet te verwijzen; artikel17, eerste lid, van het besluit van 12 mei 1987 van
de Franse Gemeenschapsexecutieve betreffende de beroepsopleiding (gewijzigd bij
artikel 1 van het besluit van 2 mei 1990 van de Franse Gemeenschapsexecutieve)
bepaalt dat de stagiairs die een beroepsopleiding ontvangen worden verzekerd tegen de arbeidsongevallen en de ongevallen op de weg van en naar het werk; het
tweede lid van die bepaling de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening de verplichting oplegt om bij een erkende verzekeringsmaatschappij tegen vaste premie of bij
een erkend gemeenschappelijk verzekeringsfonds een polis te sluiten die hun dezelfde voordelen waarborgt als deze die ten laste van de verzekeraar gelegd zijn bij
de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971; de stagiair in beroepsopleiding aldus in
een toestand verkeert die analoog is aan die van de werknemers of leerjongens die
onder toepassing vallen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971; de
arbeidsrechtbanken bijgevolg bevoegd zijn om kennis te nemen van de geschillen betreffende de ongevallen die stagiairs in beroepsopleiding overkomen; het arbeidshof zich bijgevolg niet wettig onbevoegd heeft kunnen verklaren om kennis te nemen van het door de partijen voorgelegde geschil (schending van artikel 579, 1o, van
het Gerechtelijk Wetboek en, voor zoveel nodig, van artikel104, vierde lid, van dat
wetboek):

Overwegende dat, krachtens artikel 579, 1 o, van het Gerechtelijk Wethoek, de arbeidsrechtbank kennisneemt van de vorderingen betreffende de
vergoeding van schade voortkomende onder meer uit arbeidsongevallen;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de vordering gegrond is op een
verzekering naar gemeen recht tegen ongevallen; dat uit de omstandigheid dat artikel 17 van het besluit van 12 mei 1987 van de Franse
Gemeenschapsexecutieve, gewijzigd bij artikel1 van het besluit van 2 mei
1990 van genoemde Executieve, bepaalt dat de stagiairs die een beroepsopleiding ontvangen worden verzekerd tegen de arbeidsongevallen en dat de
polis hun dezelfde voordelen waarborgt als deze die ten laste van de verzekeraar gelegd zijn bij de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 daarom
nog niet volgt dat die polis wordt opgelegd bij een wet of een reglementering krachtens welke arbeidsongevallen moeten worden vergoed;
Dat het arrest, nu het op grond van die vaststelling de arbeidsrechtbank onbevoegd acht om kennis te nemen van de vordering, de in het middel vermelde wettelijke bepalingen niet schendt;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
5 november 2001 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Parmentier, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Plas - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal - Advocaat : mr. Hutzler.
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Nr. 597
3e KAMER - 5 november 2001

CASSATIEBEROEP- BURGERLIJKE ZAKEN- TERMIJNEN VAN CASSATIEBEROEP EN BETEKENING- DUUR, BEGIN EN EINDE -BEGIN- ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING- WERKNEMERS - RECHTERLIJKE BESLISSING - KENNISGEVING.

Laattijdig en dus niet ontvankelijk is het cassatieberoep dat meer dan drie maanden
na de kennisgeving van de beslissing door de griffier overeenkomstig artikel 792, tweede
en derde lid, Ger.W. wordt ingesteld tegen een arrest inzake Z.l.V.-verzekering voor
de werknemers (1). (Artt. 32, 2°, 580, 1o en 2°, 704, eerste lid, 792, tweede en derde
lid, 1073, eerste lid, 1078 en 1079, eerste lid, Ger.W.)
(S ... T. R.I.Z.I.V.)

ARREST

(vertaling)

(A.R. S.00.0051.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 juni 1999 gewezen door
het Arbeidshof te Brussel;
Over de door het openbaar ministerie tegen de voorziening aangevoerde
grond van niet-ontvankelijkheid waarvan kennis is gegeven overeenkomstig artikel 1097 van het Gerechtelijk Wetboek en volgens welke de voorziening te laat is ingesteld :
Overwegende dat, krachtens artikel 1073, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek de termijn van drie maanden om cassatieberoep in te stellen in
de in artikel 704, eerste lid, opgesomde aangelegenheden ingaat de dag van
de kennisgeving van de bestreden beslissing overeenkomstig artikel 792,
tweede en derde lid;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hofvermag acht te slaan blijkt
dat de bestreden beslissing, die op tegenspraak is gewezen in een van de in
artikel 704, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek opgesomde aangelegenheden, op 3 augustus 1999 aan eiser ter kennis is gebracht overeenkomstig artikel 792, tweede en derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek;
Dat de op 14 april 2000 ingestelde voorziening te laat is ingesteld en naar
het vereiste in artikel1078 van het Gerechtelijk Wetboek niet-toelaatbaar
dient te worden verklaard;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid dient te worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening: gelet op artikel1017, tweede
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt verweerster in de kosten.
5 november 2001- 3e kamer- Voorzitter: de h. Parmentier, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Plas - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal - Advocaat : mr. Van Ommeslaghe.
(1) Zie Cass., 20 mei 1996, A.R. S.95.0087.F, nr. 182; 17 maart 1997, A.R. S.96.0133.F, nr. 150;
zie ook Cass., 30 juni 1997, A.R. S.96.0177.N, nr. 311.
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Nr. 598
3e KAMER- 5 november 2001

WERKLOOSHEID- RECHT. OP illTKERING- SAMENWONEN MET EEN ZELFSTANDIGE -AAN·
GIFTE - DRAAGWIJDTE.

De aangifte die vereist is als voorwaarde voor het behoud van de aanspraak op werk·
loosheidsuitkering door de werkloze die met een zelfstandige samenwoont, heeft tot
doel het de R. V.A. mogelijk te maken na te gaan of de werkloze de zelfstandige niet
in die mate helpt dat hij niet meer als werkloze kan worden aangezien (1). (Art. 50,
eerste lid, Werkloosheidsbesluit 1991.)
(G... T. R.V.A.)

ARREST

(vertaling)

(A.R. S.00.0082.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 16 februari 2000 gewezen door het Arbeidshof te Brussel;
Over het eerste middel : schending van de artikelen 50 en 134, § 1, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering,
doordat het arrest, behalve wat de toepasselijke verjaringstermijn betreft, het vonnis bevestigt dat het beroep van eiseres tegen de beslissing van verweerder van 13
juni 1996 waarbij zij met ingang van 13 februari 1985 werd uitgesloten van het recht
op werkloosheidsuitkeringen en waarbij zij.werd veroordeeld tot terugbetaling van
de uit dien hoofde ontvangen uitkeringen, had verworpen, en doordat het arrest tevens de beslissing bevestigt waarbij eiseres het recht op werkloosheidsuitkeringen werd ontzegd gedurende een tijdsspanne van niet meer dan dertien weken, en
doordat verweerders beslissing van 13 juni 1996 hierop was gegrond dat eiseres het
in het middel vermelde artikel 50 van het koninklijk besluit van 25 november 1991
had overtreden door in haar aangifte niet te vermelden dat zij samenwoonde met een
zelfstandige,
terwijl eiseres juist had betoogd en niet had betwist dat zij op het tijdstip van haar
uitkeringsaanvraag reeds samenwoonde met haar echtgenoot, dat laatstgenoemde op
dat tijdstip werkman was en pas achteraf zelfstandige geworden was; artikel 50 van
het koninklijk besluit van 25 november 1991 enkel bepaalt dat de werkloze die met
een zelfstandige samenwoont slechts uitkeringen kan genieten indien hij hiervan aangifte doet op het tijdstip van de uitkeringsaanvraag of bij de aanvang van het samenwonen; artikel 50 bijgevolg de werkloze die reeds uitkeringen geniet op het tijdstip waarop zijn echtgenoot zelfstandige wordt en die reeds met hem samenwoont,
niet de verplichting oplegt een aanvraag in te dienen; artikel 134, § 1, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 bepaalt dat de werkloze alleen een nieuw dossier moet indienen, wanneer hij tijdens zijn werkloosheid verhuist ofwanneer er zich
dan een gebeurtenis voordoet "die van invloed is op het recht op uitkeringen of op het
bedrag ervan"; het geschil volstrekt geen verband hield met een verhuis van eiseres; de omstandigheid dat zij met een zelfstandige samenwoonde op zich geen weerslag kan hebben op de werkloosheidsuitkeringen; artikel 134, § 1, bijgevolg te de(1) Cass., 18 maart 1985, A.R. 4657, nr. 434, redengeving; 14 okt. 1991, A.R. 7543, nr. 87, redengeving; concl. O.M., Cass., 6 mei 1996, A.R. S.95.0078.F, nr. 149, inz. nr. 2 van de concl.
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zen evenmin van toepassing was; het arrest bijgevolg, nu het de beslissing waarbij
eiseres wordt veroordeeld wegens niet-indiening van een aangifte op het tijdstip waarop
haar echtgenoot zelfstandige werd bevestigt, de artikelen 50 en 134, § 1, van het in
het middel vermelde koninklijk besluit van 25 november 1991 schendt :

Overwegende dat, krachtens artikel 50 van het koninklijk besluit van 25
november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, de werkloze die
met een zelfstandige samenwoont slechts uitkeringen kan genieten indien
hij hiervan aangifte doet op het tijdstip van de uitkeringsaanvraag of bij de
aanvang van het samenwonen;
Overwegende dat die aangifte bedoeld is om verweerder in staat te stellen na te gaan of de werkloze de zelfstandige niet dermate helpt dat hij niet
meer als een werkloze kan worden beschouwd; dat zij vereist is van bij de
aanvang van het samenwonen met een zelfstandige en dus ook wanneer de
persoon die met de werkloze samenwoont zelfstandige wordt;
Overwegende dat artikel 134, § 1, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 de draagwijdte van die regel niet beperkt:
Overwegende dat het middel, nu het betoogt dat artikel 50 de werkloze die
reeds uitkeringen geniet op het tijdstip waarop zijn echtgenoot met wie hij
samenwoont zelfstandige wordt niet de verplichting oplegt een aangifte in
te dienen, faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; gelet op artikel1017, tweede lid,
van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt verweerder in de kosten.
5 november 2001 - 3e kamer- Voorzitter : de h. Parmentier, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Echement - Gelijkluidende conclusie van de h. Lelercq, eerste advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Heenen en Simont.

Nr. 599
3e KAMER - 5 november 2001

WERKLQQSHEID- RECHT OP illTKERING- LANGDURIGE WERKLOOSHEID- SCHORSINGVERWITTIGING -ADMINISTRATIEF BEROEP- INKOMSTEN- BELASTBARE NETTO-INKOMSTEN
- NIET IN BELGIE BELASTBARE INKOMSTEN- VASTSTELLING.

Zelfs voor de inkomsten die niet in Belgie belastbaar zijn verwijst artikel 82, § 1, tweede
lid, Werkloosheidsbesluit 1991 naar het begrip belastbaar netto-inkomen zoals het
is vastgesteld in de Belgische belastingwetten en -verordeningen (1). (Art. 82, § 1,
tweede lid, Werkloosheidsbesluit 1991; art. 6 W.I.B. [1964]; art. 6 W.I.B. [1992].)
(1) Art. 82, § 1, tweede lid, Werkloosheidsbesluit 1991, v66r de wijziging ervan bij K.B. 22 nov.
1995.
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(R.VA. T. P. .. )

ARREST

(vertaling)

(A.R. S.00.0145.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 mei 2000 gewezen door
het Arbeidshof te Brussel;
Over het middel: schending van de artikelen 82, § 1, eerste lid,S en tweede lid, van
het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering
- dat artikel 82, § 1, zoals het is gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 5 augustus 1992, 14 september 1992, 27 december 199S, 8 maart 1995 -, 6, 20, 2°, van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, gecoordineerd bij het koninklijk besluit van
26 februari 1964, 6, 49, 51 van het Wetboek van de lnkomstenbelastingen 1992 en,
voor zoveel nodig, van artikel S van de verordening (EEG, EURATOM, CECA) nr. 260/68
van de Raad van 29 februari 1968 tot vaststelling van de voorwaarden en de wijze van
heffing van de belasting ten bate van de Europese Gemeenschappen,
0

,

doordat de directeur van het werkloosheidsbureau, bij de op 17 oktober 1995 ter kennis gebrachte beslissing, het recht van verweerster op werkloosheidsuitkeringen geschorst heeft met ingang van 4 december 1995, daar de duur van haar werkloosheid voor haar categorie meer dan tweemaal (76 maanden) die van het
streekgemiddelde was; dat het arrest, met wijziging van het beroepen vonnis, de beslissing van de directeur teniet doet; dat het arrest, na met name te hebben vastgesteld dat verweerster de verwittiging dat haar recht op uitkeringen wegens haar langdurige werkloosheid zou worden geschorst, had betwist op grond dat het jaarlijks
belastbaar netto-inkomen van haar gezin niet meer bedroeg dan de bedragen die zijn
vastgesteld in artikel82, § 1, eerste lid, so, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, zoals het toen van toepassing was,
daar het belastbaar bedrag van de wedde van haar man, die vastgenoemd ambtenaar bij de Europese Commissie was, S7.224 BEF bedroeg voor het tijdvak van 1 augustus 1994 tot SO juli 1995; dat het arrest aldus beslist op grond dat, blijkens een op
S november 1997 door de Commissie afgegeven attest, de wedde van de echtgenoot van
verweerster voor dat tijdvak 104.8SO BEF per maand had bedragen, maar dat het
maandelijks belastbaar nettobedrag daarvan was verminderd tot S.l02 BEF, aangezien van de belastbare grondslag met name de volgende bedragen waren afgetrokken: 10.48S BEF "vermindering met 10 pet. wegens lasten"; 80.710 BEF "uitkeringen voor kinderen ten laste x 2"; 8.648 BEF "pensioen"; 1.782 BEF wegens "ziekte";
dat het inkomen voor de twaalf maanden die aan de verwittiging voorafgingen S7 .256
BEF bedraagt; dat er tevens rekening client te worden gehouden met de niet in Belgie
belastbare inkomsten, daar artikel 82, § 1, tweede lid, van het koninklijk besluit van
25 november 1991 uitdrukkelijk bepaalt dat het in aanmerking te nemen inkomen het
belastbare netto-inkomen is dat wordt bedoeld in het eerste lid, so; dat het jaarlijks
belastbaar netto-inkomen moet worden vastgesteld overeenkomstig de Europese verordening nr. 260/68 van 29 februari 1968; dat het niet aan het arbeidshof staat te oordelen of de van de bruto-wedde van een Europees ambtenaar afgetrokken en in mindering gebrachte bedragen buitensporig zijn in vergelijking met de bedragen die kunnen
worden afgetrokken van het loon van een werknemer,
terwijl artikel82, § 1, eerste lid, so, van het koninklijk besluit van 25 november 1991,
zoals het van toepassing was ten tijde van de litigieuze beslissing, bepaalde dat het
recht van de werkloze op uitkeringen niet kan worden geschorst als het jaarlijks belastbaar netto-inkomen van zijn gezin niet meer bedraagt dan 600.000 BEF per jaar,
verhoogd met 24.000 BEF per persoon ten laste; voornoemd artikel 82, § 1, tweede lid,
bepaalde dat het in het eerste lid bedoelde belastbaar netto-inkomen "wordt bepaald overeenkomstig artikel 6 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, waarbij ook de niet in Belgie belastbare inkomsten in aanmerking worden genomen"; het
belastbaar inkomen, blijkens de algemene omschrijving die ervan is gegeven zowel in
artikel 6 van het op 26 februari 1964 gecoordineerde Wetboek van de Inkomstenbelastingen als in artikel 6 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, wordt
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gevormd door het totale netto-inkomen, verminderd met de aftrekbare bestedingen,
in de verschillende categorieen van inkomsten, waaronder het beroepsinkomen; het
beroepsinkomen bestaat uit het loon van de personen die werken onder arbeidsovereenkomst of die een wettelijk ofreglementair statuut hebben zoals de ambtenaren (artikel20, 2°, Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1964; artikelen 49 en 51 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992); geen enkel artikel van dat wetboek bepaalt dat het nettobedrag van die inkomsten kan worden vastgesteld door van het brutobedrag de bedragen af te trekken of in mindering te brengen die, onder meer, overeenkomen met het bedrag van uitkeringen voor kinderen ten laste; artikel 82, § 1,
tweede lid, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 volgens hetwelk het belastbare netto-inkomen, bedoeld in het eerste lid, wordt bepaald overeenkomstig artikel 6 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, waarbij ook de niet in Belgie
belastbare inkomsten in aanmerking worden genomen, verwijst naar het begrip belastbaar netto-inkomen, zoals het is vastgelegd in de Belgische belastingwet; daaruit volgt dat, zelfs wat het niet in Belgie belastbare inkomen betreft, er voor de toepassing van artikel82, § 1, eerste lid, 3°, geen rekening kan worden gehouden met
bedragen die van het loon worden afgetrokken en erop in mindering worden gebracht, als de Belgische wet niet daarin of in iets gelijkwaardigs voorziet; zulks in het
bijzonder het geval is met tegemoetkomingen voor kinderen ten laste die kunnen worden afgetrokken krachtens artikel 3 van verordening nr. 260/68 van de Raad van 29
februari 1968 maar niet krachtens de Belgische belastingwet; het arrest bijgevolg, nu
het beslist dat de toepassing van artikel 82, § 1, eerste lid, 3°, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 vereist dat het jaarlijks belastbaar netto-inkomen van het
gezin van de werkloze wordt vastgesteld overeenkomstig die Europese verordening,
zonder dat rekening kan worden gehouden met de bedragen die, krachtens die verordening, van het brutoloon van een Europees ambtenaar worden afgetrokken of erop
in mindering gebracht, de regel schendt volgens welke hetjaarlijks netto-inkomen van
de werkloze, als bedoeld in voormelde bepaling van artikel 82 van dat koninklijk besluit, wordt vastgesteld overeenkomstig artikel 6 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (schending van de artikelen 82, § 1, eerste lid, 30, en tweede lid, van
het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering,
6, 20, 2°, van het op 26 februari 1964 gecoordineerde Wetboek van de Inkomstenbelastingen, 6, 49, 51 van het Wetboek van de lnkomstenbelastingen) en een verkeerde toepassing maakt van artikel 3 van de verordening nr. 260/68 van de Raad van
29 februari 1968, wat gelijkstaat met de schending erva:n :

Overwegende dat, krachtens artikel 82, § 1, eerste lid, 3°, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, zoals het te dezen van toepassing is, het administratiefberoep van de werkloze die opkomt tegen de in artikel 81 van dat besluit
bedoelde verwittiging, dient gegrond te zijn op het feit dat het jaarlijks belastbaar netto-inkomen van zijn gezin, afgezien van de uitkeringen die hij
geniet, het bedrag van 600.000 BEF, verhoogd met 24.000 BEF per persoon ten laste, niet overschrijdt;
Dat voornoemd artikel 82, § 1, tweede lid, bepaalt dat voormeld belastbaar netto-inkomen wordt bepaald overeenkomstig artikel6 van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen, waarbij ook de niet in Belgie belastbare inkomsten in aanmerking worden genomen;
Overwegende dat uit die teksten volgt dat bij de vaststelling van het jaarlijks netto-inkomen van het gezin dat voor de toepassing van voornoemd artikel 82, § 1, in aanmerking wordt genomen, zowel voor de in Belgie belastbare als voor de niet in Belgie belastbare inkomsten wordt uitgegaan van het
begrip belastbaar inkomen, zoals het vervat ligt in artikel6 van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen (1964) en in artikel 6 van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen 1992;
Overwegende dat het arrest, nu het de beslissing van eiser van 17 oktober 1995 waarbij het recht van verweerster op werkloosheidsuitkeringen wordt
geschorst met ingang van 4 december 1995 teniet doet op grond dat ''het jaar-
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lijks belastbaar netto-inkomen (van het gezin van verweerster) moet worden bepaald overeenkomstig de Europese verordening nr. 260/68 van 29 februari 1968" de in het middel aangegeven wetsbepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dat arrest het hager beroep ontvankelijk verklaart; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; gelet op artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek,
veroordeelt eiser in de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar het
Arbeidshof te Bergen.
5 november 2001 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Parmentier, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Plas - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Simont en Gerard.

Nr. 600
2e KAMER - 6 november 2001

1o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- SCHADE- ALGEMEENSCHADEVERHINDEREND KARAKTER VAN DE OMSTANDIGHEID DAT IEMAND EEN PRESTATIE OP
VRIJWILLIGE BASIS VERRICHT.

2o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- SCHADE- ALGEMEENDOOR DERDE VEROORZAAKT ONGEVAL- HULPVERLENER- PRESTATIES OP VRIJWILLIGE BASIS - SCHADE - CRITERIUM.

3o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- OORZAAK- ALGEMEENOORZAKELIJK VERBAND TUSSEN DE FOUT EN DE SCHADE -DOOR DERDE VEROORZAAKT ONGEVAL- HULPVERLENER- PRESTATIES OP VRIJWILLIGE BASIS- SCHADE.

4 o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- SCHADE -

ALGEMEENKIND - SLACHTOFFER. - OVERLIJDEN ALLEENSTAANDE MOEDER- DOOR DERDE VEROORZAAKT ONGEVAL- GROOTOUDERS- MEERINSPANNINGEN.

5° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- ALGEMEEN- OORZAKELIJK VERBAND- KIND- SLACHTOFFER- OVERLIJDEN ALLEENSTAANDE MOEDER- GROOTOUDERS - MEERINSPANNING.

1o De omstandigheid dat iemand een prestatie op vrijwillige basis verricht, verhindert niet noodzakelijk dat die prestatie schade kan uitmaken (1). (Artt. 1382 en 1383

B.W.)
. 2° Degene die ingevolge de fout van een derde op vrijwillige basis prestaties ver-

richt, is gerechtigd op schadevergoeding voor zover hi} hierdoor schade lijdt; zulks
is onder meer het geval wanneer hi} ten behoeve van het slachtoffer op redelijke granden prestaties verricht teneinde bij deze de schadelijke gevolgen van de door de derde
(1) Zie conclusie van het O.M. en de verwijzingen daarin.
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begane {out te lenigen en wanneer het niet in zijn bedoeling ligt om de last ervan definitief voor zijn rekening te nemen (2). (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
3° De omstandigheid dat iemand een prestatie op vrijwillige basis verricht, is vreemd

aan de vraag of er een oorzakelijk verband bestaat tussen de {out van een derde en
de meerinspanningen die voor de prestatieverlener uit die omstandigheid voortvloeien (3). (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
4 o en 5° De omstandigheid dat grootouders ter nakoming van een natuurlijke verbintenis en uit vrijgevigheid meerinspanningen leveren door op vrijwillige basis in
te staan voor de verzorging en opvoeding van hun kleinkind ingevolge de onrechtmatige daad waardoor diens alleenstaande moeder is overleden, verhindert niet dat
zij hierdoor schade ondergaa:rd:n qorzakelijk verband met de onrechtmatige daad (~,).
(Artt. 1382 en 1383 B.W.)
~~'
(DE VADERLANDSCHE N.V. E.A. T. D ... E.A.)

Conclusie van procureur-generaal Jean du Jardin :
1. Het bestreden vonnl.s heeft de eisers veroordeeld om de verweerders te vergoeden voor, onder meer, hun meerinspanningen bij de verzorging en de opvoeding van
hun kleinzoon. Zij hebben die kleinzoon bij hen opgenomen na een dodelijk ongeval
dat was veroorzaakt door de tweede eiser en waarvan hun dochter het slachtoffer werd.
De afstamming van het kind was enkel in moederlijke lijn vastgesteld.
De rechtbank heeft de vergoeding voor meerinspanningen aan de grootouders in eigen naam toegekend en niet in hun hoedanigheid van voogd over hun kleinkind. Zij
hadden deze vordering in beide hoedanigheden ingesteld.
De toegekende vergoeding heeft zowel betrekking op het verleden - de periode tussen het ongeval en de uitspraak - als op de toekomst - de periode tot aan de leeftijd van 21 jaar van het kind.
Als maatstaf voor de begroting van de vergoeding is aangehouden : het tarief voor
de vergoeding van de economische waarde van de huisvrouw, meer bepaald van een
huisvrouw. De vergoeding is bij helften toegekend aan beide grootouders.
2. Eisers voeren tegen deze beslissing een drieledig cassatiemiddel aan, gebaseerd op de schending van de artikelen 1382, 1383 en, voor zover nodig, 205 en 207
van het Burgerlijk Wetboek. De drie 'grieven' van dit middel hebben betrekking op twee
toepassingsvoorwaarden van de art. 1382-83 B.W. : de schade en het oorzakelijk verband.
3. In een derde 'terwijl' voeren eisers aan dat de rechtbank niet het bestaan van
schade heeft vastgesteld. Zij zou ten onrechte niet hebben vastgesteld dat de opvoeding en de verzorging van de kleinzoon nog slechts door de grootouders kon gebeuren, zodat hun meersinspanningen niet noodzakelijk waren.
Het middel berust in zoverre op een onjuiste lezing van het bestreden vonnis zodat het feitelijke grondslag mist. De appelrechters overwegen op p. 8 van hun vonnis: "dat het argument dat Nathan v66r het ongeval in een internaat verbleef, en hij
derhalve verder in dit internaat had kunnen blijven zodat de grootouders deze meerinspanningen niet dienden op zich te nemen, niet kan worden bijgetreden door de rechtbank". Zij overwegen verder dat de beslissing van de grootouders "een juiste beslissing is geweest die voor Nathan de dramatische gevolgen van het ongeval zoveel
mogelijk heeft gelenigd".
Overigens betwisten eisers niet dat de schade, voor zover zij zou zijn vastgesteld,
kan worden aangehouden.
(2) De Procureur-generaal had in zijn conclusie een gedeeltelijk ander tweede criterium voorgesteld. Zie de conclusie van het O.M. en de verwijzingen daarin.
(3) Zie de conclusie van het O.M. en de verwijzingen daarin.
(4) Zie de conclusie van het O.M. en de verwijzingen daarin.
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4. In een tweede 'terwijl' stellen eisers dat de meerinspanningen die verweerders op
vrijwillige basis verricht(t)en, niet in oorzakelijk verband staan met de fout van tweede
eiser. Het middel berust op een onjuiste lezing van het bestreden vonnis in zoverre het
ervan uitgaat dat de appelrechters geen oorzakelijk verband hebben vastgesteld.
Het faalt naar recht in zoverre het aanvoert dat het bestaan van een eigenjuridische oorzaak van schade het oorzakelijk verband met de onrechtmatige daad zou verbreken.
Het Hofbeoordeelt deze vraag sinds een arrest van 19 februari 2001 op het vlak van
de vergoedbare schade (5). Dit arrest heeft enkel betrekking op een statutaire verplichting (6). Toch stelt een eensgezinde rechtsleer dat de vraag naar de invloed van
om het even welke eigen juridische oorzaak de vergoedbare schade veeleer dan de verbreking van het oorzakelijk verband betreft (7). Het Hofheeft die regel reeds eerder in zijn algemeenheid aangehouden (8).
5. In een eerste 'terwijl' plaatsen eisers het probleem ten slotte terecht op het vlak
van de vergoedbare schade. Een derde die, zonder daartoe wettelijk of contractueel verplicht te zijn, hulp verschaft of een vergoeding toekent aan het rechtstreekse slachtoffer (9) van een onrechtmatige daad, lijdt volgens hen geen schade die vergoedbaar
is door degene die de onrechtmatige daad heeft gepleegd. Kort gezegd maakt een prestatie uit vrijgevigheid volgens eisers geen vergoedbare schade uit voor degene die de
prestatie verricht.
Vooreerst is eisers uitgangspunt dat op verweerders geen verplichting rust om hun
kleinkind zelf te verzorgen en op te voeden, juist.
Op grootouders rust enkel de verplichting om hun behoeftige kleinkinderen levensonderhoud, waaronder huisvesting (10), te verschaffen (11). De overige ouderlijke plichten van art. 203 B.W. zijn op hen niet van toepassing. Indien zij hun kleinkind opvoeden en verzorgen, doen zij dat in die hoedanigheid daarom op vrijwillige basis.
Uit het bestreden vonnis blijkt dat verweerders ook een vordering hadden ingesteld "in hun hoedanigheid van wettelijke voogden en beheerders van de goederen" van
hun kleinkind. Ook de voogd was onder het oude voogdijrecht evenwel niet verplicht de verzorging en de opvoeding van de pupil zelf op te nemen. Geen van de plichten van art. 203, § 1, eerste lid, B.W. is ten eerste op hem van toepassing (12). Ten
tweede was onder het oude recht niet de voogd maar de familieraad titularis van de
zorg over de persoon van de pupil (13). De familieraad kon meer bepaald de zorg over
de persoon opdragen aan een tweede voogd of aan een andere persoon dan de enige
(5) Cass. 19 feb. 2001, A.R. C.99.0228.N.
(6) Vier andere arresten noemen meer algemeen de contractuele, wettelijke ofreglementaire verplichting. Cass., 19 feb. 2001, A.R. C.99.0014.N en C.99.0183.N; 20 feb. 2001, A.R. P.99.0049.N en
P.99.1629.N.
(7) Bij voorbeeld L. ScHUERMANS, A. VAN OEVELEN, C. PERSYN e.a. 'Overzicht van rechtspraak. Onrechtmatige daad. Schade en schadeloosstelling (1983-1992)', T.P.R. 1994, 851, 874; H. VANDENBERGHE, M. VAN QurcKENBORNE en L. WYNANT, 'Overzicht van rechtspraak. Aansprakelijkheid nit
onrechtmatige daad 1985-1993'. T.P.R. 1995, 1115, 1501, nr. 188; I. BooNE, 'Artikel1382 B.W. en
het verhaal van de werkgever (nit de overheidssector) jegens de derde aansprakelijke', (noot onder Cass. 9 maart 1999), R. Cass. 2000, 201, nr. 6.
(8) Cass., 28 april 1978, A. C., 1978, 1004, conclnsie eerste advocaat-generaal Dnmon.
(9) Het epitheton 'rechtstreeks' dient enkel het onderscheid met de derde-hnlpverlener. Deze conclnsie strekt ertoe die derde ook als slachtoffer in de zin van art. 1382 B.W. te beschonwen. VgL
in dezelfde zin B.S. MARKENISIS en S.F. DEARIN, Tort Law, Oxford, Clarendon Press, 1999, p. 754,
voetnoot 394.
(10) P. SENAEVE, Comm.Pers., art. 203 B.W., nr. 12.
(11) Artikelen 205 en 207 B.W.
(12) G. BAETEMAN, Overzicht van het personen- en gezinsrecht, Antwerpen, Klnwer, 1993, nr. 1437.5.
(13) G. BAETEMAN, o.c., 1437.
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voogd (14). Ten derde is niet duidelijk wie in deze zaak wettelijke voogd was. Er kon
onder het oude recht namelijk maar een wettelijke voogd zijn. Indien er verscheidene ascendenten in dezelfde graad waren, benoemde de familieraad een van hen tot
voogd (15). De familieraad kon, zoals vermeld, een tweede voogd aanduiden. Welnu,
uit de stukken waarop het Hof acht vermag te slaan, blijkt noch welke van de grootouders als voogd is benoemd noch dat de andere grootouder als tweede voogd is aangeduid.
6. De eigenlijke vraag die de eisers opwerpen is tweeledig :
- Maakt de prestatie die de verweerders verstrekten vergoedbare schade uit ?
- Aan wie is die schade vergoedbaar ?
Eerste vraag : maakt de verstrekte prestatie schade uit ?
De schade van verweerders' kleinkind blijkt onder meer uit artikel 203, § 1, B.W. :
"De ouders dienen naar evenredigheid van hun middelen te zorgen voor de huisvesting, het levensonderhoud, het toezicht en de opleiding van hun kinderen".
Het kind lijdt door het verlies van zijn enige ouder enerzijds inkomstenschade. Het
inkomen van zijn moeder diende onder meer om hem levensonderhoud en huisvesting te verschaffen. Ook al rust op de grootouders een vergelijkbare plicht (16), is deze
schade toch terecht (17) vergoed aan de minderjarige zelf en niet aan zijn grootouders.
Het kind lijdt anderzijds schade wegens verlies van toezicht, opvoeding en opleiding. Het moet daartoe nu een beroep doen op derden. Het Hofheeft geoordeeld "dat
voor het slachtoffer van een ongeval, het feit van genoodzaakt te zijn een beroep te doen
op de hulp van een derde persoon, op zichzelf een materiele schade oplevert (18).
Verweerders hebben het toezicht op en de opvoeding en opleiding van hun kleinkind op zich genomen. De rechter heeft vastgesteld dat zij daardoor een deel van de
juist genoemde schade hebben gelenigd en dat het ontstaan van schade (gedeeltelijk) wordt voorkomen. Zij hebben daartoe meerinspanningen geleverd.
Eisers betwisten niet dat meerinspanningen ter vergoeding of voorkoming van schade
aan het slachtoffer van een verkeersongeval schade kunnen uitmaken. Zij betwisten wei dat die schade aan verweerders vergoedbaar zou zijn.
7. Tweede vraag : aan wie is deze schade vergoedbaar ?
Het Hofheeft deze vraag beantwoord in een arrest van 30 november 1977: de schade
wordt enkel en volledig vergoed aan de rechtstreekse schadelijder. Het feit van genoodzaakt te zijn een beroep te doen op de hulp van een derde persoon, !evert op zichzelf een materiele schade op van de rechtstreekse schadelijder (19).
De wijze waarop deze schade wordt gelenigd, is voor de schadeverwekker irrelevant. Dit vloeit voort uit het vrije beschikkingsrecht over de schadevergoeding. De vrijwillige hulp van derden waarmee zulks desgevallend gebeurt, stoelt, heeft het Hof gezegd, "op een oorzaak die zonder enig verb and is met de fout van de veroorzaker van
het ongeval en dus niet in aanmerking kan genomen worden bij de beoordeling van
(14) Cass., 7 mei 1954, R. W. 1954-55, 216.
(15) Oud artikel403, tweede lid, B.W.
(16) Zie de artikelen 205 en 207 B.W.
(17) Cass., 23 jan. 1956, R.W. 1956-57, 763; 7 nov. 1978, A.C.,1978-79, 275; 19 maart 1991, A.R.
4334, nr. 376.
(18) Cass. 30 nov. 1977,. A.C.,1978, 368.
(19) Vgl. Donnelly v. Joyce, [1973] 3 AllER 475, CA.
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de omvang van de vergoeding waartoe deze laatste gehouden is" (20). De nood aan hulp
door derden moet abstract worden begroot naar de maatstafvan kosten voor professionele hulp (21).
De verantwoording van die oplossing was dat vrijgevigheden van derden niet worden toegerekend op ofverrekend met (22) de schadevergoeding die aan een (rechtstreekse) schadelijder toekomt (23). Die vrijgevigheid mag namelijk niet ten goede komen aan de schadeverwekker. Dat zou zo zijn mocht zij met de schadevergoeding
worden verrekend.
De derde-hulpverlener heeft in deze visie geen - eigen of afgeleid - vorderingsrecht op de schadeverwekker (24). Zijn (vrijgevige) prestatie berust op een eigen oorzaak en heeft een eigen voorwerp. Het rechtstreekse slachtoffer heeft er (daarom) ook
geen recht op, zodat verrekening is uitgesloten.
De regeling is niet wezenlijk anders wanneer de vrijgevigheid wel een schadevergoedend karakter heeft. Ook hier heeft het rechtstreekse slachtoffer geen recht op
de prestatie, zodat die zijn recht op schadevergoeding niet kan bei:nvloeden (25).
Ook het Franse Cour de cassation (26), de Nederlandse Hoge Raad (27), het Duitse
Bundesgerichtshof (28) en het Engelse House of Lords (29) hebben geoordeeld dat het
feit dat een naaste (vrijwillig) hulp verstrekt, niet van invloed is op de abstracte schadebegroting voor hulp van derden in hoofde van de rechtstreekse schadelijder. Naar Nederlands, Duits en Engels recht was dit wel verklaarbaar door de (wettelijk) beperkte kring van aanspraakgerechtigden.
Het voornoemde cassatiearrest van 30 november 1977 impliceert dat aan degene die
de prestatie verstrekt, geen eigen vorderingsrecht toekomt voor deze schadepost. De
bestreden beslissing had overwogen dat de bijkomende hulp enkel een persoonlijke
schade voor de derde kon uitmaken.
(20) Cass., 30 nov. 1977, A.C.,1978, 368. Hierover J.-L. FAGNART, 'La responsabilite civile. Chronique de jurisprudence 1985-95', Les dossiers du Journal des Tribunaux 1997, 101; J.-L. FAGNART, 'Chronique de jurisprudence. La responsabilite civile (1976-1984)', J.T. 1988, p. 752, nr. 159
en D. DE CALLATAY, L'evaluation et la reparation du prejudice corporel en droit commun', R.G.A.R.
1994, 12.286, nr. 15; D. S!MOENS, Buitencontractuele aansprakelijkheid, in Beginselen van Belgisch Priuaatrecht, Brussel, Story-Scientia, 1999, nr. 125. Vgl. Cass., 1 maart 1994. A.R. 6276, nr.
101.
(21) Over de Belgische en buitenlandse rechtspraak ter zake E. DIRIX, 'Abstracte en concrete
schade', R.W 2000-2001, 1329, nr. 9.
(22) AssER-HARTKAMP, I, nr. 443, p. 375.
(23) Cass., 10 mei 1943, Arr. Verbr. 1943, 104. Zie voorts J. RoNSE, L. DE WILDE, e. a., Schade en
schadeloosstelling, inA.P.R. Gent, Story-Scientia, 1984, nrs. 555 en 571; R.O. DALCQ, Traite, 3081
e.v. en 3408.
(24) Zie, naast het geciteerde arrest van het Hof, Rb. Dendermonde 26 mei 1954, R.G.A.R. 1954,
5431.
(25) Contra R.O. DALCQ, 'Cumul des indemnites avec le revenu ou la pension", Rev. gen. ass. terr.
1968, 543, 558-62. De vereiste concrete beoordeling van de schade dwingt de rechter ertoe rekening te houden met eerdere uitkeringen die een deel van de schade lenigen.
(26) Cass.fr. (2e civ.), 14 oktober 1992, Bull. II, nr. 239. Zie M. PERIER, 'Regime de la reparation. Evaluation du prejudice corpore! : Atteintes a l'integrite physique. Prejudices a caractere objectif, J.Cl.Civ., art. 1382 a 1386, Fasc. 202-1-3. nr. 140.
(27) H.R. 28 mei 1999, N.J. 1999, nr. 564 met de concl. van adv.-gen. Spier en noot A.R. Bloembergen. Hierover ook AssER-HARTKAMP, I, nr. 471.
(28) Hierover P. ScHLECHTRIEM, Schuldrecht. Allgemeiner Thil, Mo)rr Siebeck, 2000, nr. 239; SoergelZeuner, § 843. nr. 5 en de verwijzingen aldaar. Zie trouwens ook § 843 IV BGB.
(29) Hunt v Severs, [1994] 2 AllER 385. Hierover voorts McGregor on Damages, London, Sweet

& Maxwell, 1997, nrs. 1677 e.v.
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Rechtsdogmatisch is die oplossing logisch. De derde lijdt schade naar aanleiding van
de schade van de rechtstreekse schadelijder. Het is daarom rechtsdogmatisch juist die
schade volledig - en desnoods abstract - bij die rechtstreekse schadelijder te begroten en te vergoeden.
Dit impliceert dat de rechtsverhouding tussen de rechtstreekse schadelijder en de
derdehulpverlener, vreemd blijft aan de rechtsverhouding tussen schadeverwekker en
rechtstreekse schadelijder. De - eventuele - vergoeding van die (vrijwillig) verleende hulp wordt enkel beheerst door de rechtsregels die de verhouding regelen tussen de rechtstreekse schadelijder en de derde-hulpverlener. Die verhouding kan contractueel worden vastgelegd ofvoortvloeien uit een wettelijke bepaling. In het geval
dat voorligt, had de grootouder-wettelijke voogd de familieraad kunnen verzoeken om
een vergoeding uit het vermogen van de pupil (30). De eventuele "vergoeding" van prestaties die een derde uit vrijgevigheid verstrekt, is enkel onderworpen aan het oordeel van de schadelijder.
Tussen de schadeverwekker en de derde-hulpverlener ontstaat in deze visie in de
regel geen rechtsband.
Sommige auteurs beweren dat juist de moeilijke kwalificatie van die rechtsband in
verscheidene rechtsstelsels tot het overhaaste besluit heeft geleid dat enkel het rechtstreekse slachtoffer ook zijn abstracte schade vergoed krijgt (31). Daarmee werd vermeden dat de prestatie van de derde ten goede van de schadeverwekker zou komen.
Het bestreden vonnis maakt een toepassing van deze regel wat betreft het verlies
van de inkomsten die het rechtstreekse slachtoffer aan haar plicht ex art. 203 B.W.
zou hebben besteed. De schadepost wordt begroot in hoofde van het kind en niet in
hoofde van de grootouders die nu voor het levensonderhoud dienen in te staan.
8. Die oplossing heeft onmiskenbaar een aantal voordelen, met name de afwikkeling van de schadevergoeding in de enkelvoudige rechtsverhouding tussen schadeverwekker en rechtstreekse schadelijder (32). 'lbch bevredigt ze niet.
Bepaalde rechtsleer benadrukt namelijk de beschermwaardigheid van de derdehulpverlener wat betreft de vergoeding van de kosten die hij ten behoeve van de rechtstreekse schadelijder heeft gemaakt.
Rechtsdogmatisch is het misschien juist die schade bij de rechtstreekse schadelijder te begroten. 'lbch kan niet worden ontkend dat het de derde-hulpverlener is die
de schade in feite lijdt.
Welnu, schade moet worden vergoed aan wie ze in feite lijdt (33). De schade heeft
zich verplaatst van het rechtstreekse slachtoffer naar de derde-hulpverlener. Die moet
daarom over een eigen vorderingsrecht beschikken in de mate waarin hij vergoedbare schade lijdt (34).
Op de tweede vraag luidt dan het antwoord : de schade is aan de derde-hulpverlener
vergoedbaar.
(30) Het genoemde vermogen zou, in geval van cassatie, mede kunnen bestaan uit een vergoeding voor hulp van derden. De verweerders hadden wat die hulp betreft namelijk een subsidiaire vordering ingesteld in hun hoedanigheid van wettelijke vertegenwoordigers van de pupil.
Deze subsidiaire vordering zou, in geval van cassatie, opnieuw voor de appelrechters komen.
E. KRINGS, 'De omvang van cassatie', T.P.R. 1995, 885, nr. 35.
(31) J. FLEMING, 'Collateral Benefits', in I.E.C.L., vol. IX. Torts, 1972, p. 3, 2e kol.; B.S. MARKENISIS en S.F. DEARIN, o.c., p. 754.
(32) J. FLEMING, l.c., 43-44.
(33) R.O. DALCQ, 'Definition de la tierce personne', Cons. M. 1998. 49, 51.
(34) J. RoNSE, Schade en schadeloosstelling, inA.P.R., 1957, nr. 1016 en 1030 e.v.; E. DIRIX, Het
begrip schade, Antwerpen-Apeldoom. CED-Samsom, 1984, 226. Zie ook M. GEVERB, (noot onder Cass.,
9 juni 1952), De Verz., 1952, 626.
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9. Aan een eigen vorderingsrecht van de derde-hulpverlener kan in hoofdzaak op twee
wijzen juridisch vorm worden gegeven (35).
Een eerste oplossing is te voorzien in een rechtstreekse vordering op de schadeverwekker. Deze vordering kan gebaseerd zijn op de onrechtmatige daad·of op een quasicontract. De omvang van de vordering wordt uiteraard wel in mindering gebracht op
de vordering van de rechtstreekse schadelijder.
De tweede oplossing is een vordering van de derde-hulpverlener op de rechtstreekse schadelijder. De vordering van de rechtstreekse schadelijder op de schadeverwekker blijft daarbij uiteraard ongewijzigd.
Boven die twee mogelijkheden gaat de voorkeur uit naar een vorm van wettelijke
subrogatie (36). Bij gebreke daarvan moeten de twee voorgaande mogelijkheden worden onderzocht (37).
(35) Hierover uitgebreid J. FLEMING, l.c., 16 e.v.
(36) J. FLEMING, l.c., 17, 1e kol.
(37) In de ons omringende landen zijn verschillende oplossingen bereikt. Zie algemeen I. DE BRAEKELEER, 'Ret beginsel van de vrije beschikkin\\: over de schadevergoeding en de begroting van de
schade in geval van hulp van derden : de vnjwillige hulp door familieleden', Jura Falc. 199899, 77, 84 e.v.
Ret Franse Hofvan Cassatie erkent een eigen vorderingsrecht voor naasten van het rechtstreekse slachtoffer die bijkomende inspanningen leveren voor diens opvang (Bijvoorbeeld Cass.fr. (2e civ.), 13 dec. 1978, Bull. II, nr. 271 : 18 maart 1981, Bull. II, nr. 70. Hierover G. VINEY en
P. JoURDAIN, Les conditions de la responsabilite, Parijs, L.G.D.J., 1994, nr. 317, p. 140; P. MAI:sTRE
Du CHAMBoN, 'Regime de reparation. Action en reparation. Parties a !'instance', J.Cl.Ciu., art. 1382
a 1386, Fasc. 220, nr. 45. Vgl. ook Cass. fr. (1e Civ.), 27 mei 1997, Resp. ciu. et ass. 1997, nr. 249).
Het gaat om een vorm van schade bij weerkaatsing. In Nederland kent art. 6 :107lid 1 N.B.W. aan
de derde-hulpverlener een rechtstreeks vorderingsrecht toe voor de "kosten die hij ten behoeve van
de gekwetste heeft gemaakt en die deze laatste, zo hij ze zelf zou hebben gemaakt, van die ander had kunnen vorderen" (Hierover AssER-liARTKAMP, I, nr. 472. De achterliggende redenering is
dat men enkel via een fictie de schade kan leggen bij het rechtstreekse slachtoffer. Dat slachtoffer lijdt de schade enkel abstract juridisch in feite ligt ze bij degene die een prestatie verricht.
Ret zou nu onbillijk zijn de vergoeding van deze schade over de laten aan het initiatief van het
rechtstreekse slachtoffer van de onrechtmatige daad (Over dit alles : Conclusie adv.-gen. Spier onder H.R. 28 mei 1999, N.J. 1999, nr. 564, p. 3122-23. Zie ook de noot van A.R. Bloembergen op p.
3139).
Naar Duits recht verhindert § 843 IV BGB dat (ook vrijwillige (SoERGEL-ZEUNER, § 843, nr. 29))
prestaties van derden-hulpverleners op de schadevergoeding van de rechtstreekse schadelijder zouden worden toegerekend. De bekommernis om dit deel van de schadevergoeding te doen toekomen aan de derde, heeft zich vertaald in verscheidene vormen van wettelijke of contractuele overdracht van schuldvordering, of in pogingen tot toepassing van quasi-contracten zoals
zaakwaarneming ofverrijking zonder oorzaak (Hierover B.S. MARKENISIS, A Comparative Introduction to the German Law of Tort, Oxford, Clarendon Press, 1986, p. 531; SoERGEL-ZEUNER, § 843.
nr. 31; P. ScHLECHTRIEM, o.c., nr. 239). Die technieken bieden niet altijd een oplossing. Ret Bundesgerichtshofheeft daarom geoordeeld dat de prestatie in feite schade van de hulpverlener uitmaakt, waarvan de vergoeding met een eigen recht kan worden gevorderd (BGH 30 juni 1987, JZ
1988, 150). Naar analogie van het voormalige Oost-Duitse recht (§ 326 1 ZGB) heeft dit geleid tot
een oproep om zo'n vorderingsrecht in de wet in te schrijven (in het bijzonder H. STOLL, (noot onder BGH 30 juni 1987), JZ 1988, 150, 155, 1e en 2e kol.). Ret Duitse "gesloten" systeem van aansprakelijkheid noopt daartoe.
Ook naar Engels recht is er een "gesloten" groep van (rechtstreeks) aanspraakgerechtigden naar
aanleiding van een schadegeval. Ret House of Lords heeft evenwel met zoveel woorden gesteld dat
de vergoeding die de rechtstreekse schadelijder vordert voor de (noodzaak beroep te doen op) prestaties van de derde-hulpverlener, in feite schade van die hulpverlener uitmaakt (Hunt v Severs
[1994] 2 AllER 385, 394, ad h per Lord Bridge of Harwich). De rechtstreekse schadelijder moet
het deel van de schadevergoeding dat daarop betrekking heeft, in trust houden voor de hulpverlener. Naar Schots recht is een terugbetalingsplicht in de wet ingeschreven (S. 8 (1) Administration of Justice Act 1982). Een rechtstreeks vorderingsrecht is naar Anglo-Amerikaans recht moeilijk denkbaar omdat de schadeverwekker ten opzichte van de derde-hulpverlener geen tort heeft
gepleegd (Hunt v Severs, [1994] 2 All ER 385, 390, ad c per Lord Bridge of Harwich; Donnelly v
Joyce, [1973] 3 AllER 475, CA, 480 ad e per Megaw LJ. Voor Schotland s. 8 (2) Administration
of Justice Act. Voorts B.S. MARKENISIS en S.F. DEAKIN, o.c., p. 754. Het Law Reform Committee had
in 1963 nochtans een voorstel voor een rechtstreeks vorderingsrecht gedaan).
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Bepaalde Belgische lagere rechtspraak stelt dat de hulp door derden-hulpverleners
aan de derde zelf moet worden vergoed en niet aan de gene aan wie ze wordt verleend (38). Daarvan bestaan op niveau van de hoven van beroep twee toepassingen.
In het eerste geval ging het om inwonende zusters van het slachtoffer (39). In het
tweede geval is aan een grootmoeder een - zij het morele - schadevergoeding toegekend voor de opvang van haar kleinkind (40). Over het laatste arrest is opgemerkt dat de schade in hoofde van het kind zelfhad moeten worden beoordeeld (41).
10. Onze Belgische rechtstechniek biedt de derde-hulpverlener een eigen vorderingsrecht tegen de schadeverwekker, gebaseerd op de onrechtmatige daad. Het bestaan
van een eigen juridische oorzaak van een prestatie verhindert namelijk niet dat die
prestatie als vergoedbare schade in aanmerking komt.
Het Hof oordeelt in dit verband dat het bestaan van een wettelijke, reglementaire of contractuele verplichting kan verhinderen dat schade ontstaat. Dat is inzonderheid zo wanneer blijkens de inhoud of de strekking van die verplichting, de te verrichten prestatie definitiefvoor rekening moet blijven van degene die ze moet verrichten.
Het loutere bestaan van een dergelijke verplichting verhindert daarentegen niet noodzakelijk dat die prestatie een schade kan uitmaken (42). Uit lagere rechtspraak blijkt
bijvoorbeeld dat de uitvoering van de verplichting tot levensonderhoud niet noodzakelijk ten laste van de onderhoudsplichtige moet blijven (43).
Geldt er een andere oplossing indien de prestatie vrijwillig, als vrijgevigheid, wordt
verstrekt ? Op het eerste gezicht wel : indien een derde niet tot een prestatie is verplicht, maakt de vrijwillige verrichting daarvan geen vergoedbare schade uit. Het Hof
heeft overwogen "dat de verantwoordelijke dader van het ongeval, door de schenker, v66r het gerecht niet kan aangevallen worden, daar de schenker niet het minste nadeel door de uitvoering van de schenking ondergaan heeft" (44). Dat valt bierdoor te verklaren dat de aansprakelijke voor een onrechtmatige daad niet gehouden
kan zijn tot meer dan de volledige vergoeding van de schade die hij heeft veroorzaakt (45).
De regel van de niet-vergoeding van vrijwillige prestaties moet evenwel worden genuanceerd. Verplichte prestaties zijn vergoedbaar als ze blijkens hun inhoud of strekking niet definitiefvoor rekening moeten blijven van degene die ze verricht. Dat is met
name zo als ze een schadevergoedende aard hebben (46). Degene die de prestatie verricht, komt een deel van de verplichting van de schadeverwekker na. Omdat die schadeverwekker niet gehouden mag zijn tot minder dan de volledige vergoeding van zijn
schade (47), is hij tot terugbetaling verplicht. Doorgaans gebeurt die terugbetaling in
(38) Rb. Hasselt 21 juni 1995, De verz. 1995, 630, noot V. BusscHAERT. Zie voorts rechtspraak
vermeld bij R. GEELEN en L. CORNELIS, 'Hulp van derden : huidige jurisprudentie en huidige tendensen', Cons.M. 1998, 59, 60.
(39) Brussel 23 juli 1986, De Verz. 1988, 129, 135, noot W. PEVERNAGIE.
(40) Luik, 2 maart 1993, De verz. 1993, 498.
(41) J.-L. FAGNART,

D.c.,

1997, nrs. 101 en 111.

(42) Cass., 19 feb. 2001, A.R. C.99.0014.N, C.99.0183.N, C.99.0228.N; 20 feb. 2001, A.R.
P.99.0049.N en P.99.1629.N.
(43) BrusselS mei 1985, J.T. 1986,252, nootA.-C. VAN GYSEL; Luik 2 maart 1993, De verz. 1993,
498 (in dit geval werd een mDrele schadevergoeding toegekend). Anders : Bergen 26 juni 1984,
R.G.A.R. 1986, 11.005. 'fussen de twee stellingen in: Corr. Brugge 28 mei 1997, R. W 1997-98, 1265,
noot D. SIMOENS, dat een vergoeding toekent voor zover de hulp van derden 'de normale bijstand' overschrijdt.
(44) Cass., 10 mei 1943, Arr.Verbr. 1943, 104. Voorts Corr. Luik 27 nov. 1963, J.T. 1964, 130.
(45) J. RoNSE, L. DE WILDE, e.a.,

D.c.,

563.

(46) J. RoNSE, L. DE WILDE, e.a., D.c., 564; M. GEVERS, l.c., 619, 623.
(47) J. RoNSE, L. DE WILDE, e.a.,

D.c.,

563.
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het kader van een subrogatoire vordering. Maar ook een rechtstreekse afgeleide vordering ex artikell382 B.W. wordt erkend (48). Deze regel kan worden uitgebreid tot
vrijwillige prestaties.
Samengevat : voor het antwoord op de vraag of een prestatie vergoedbare schade uitmaakt is irrelevant of die prestatie verplicht dan wel vrijwillig is (49). Enkel de schadevergoedende inhoud of strekking ervan is van belang (50). Welnu, een prestatie maakt
onder meer vergoedbare schade uit als zij ten behoeve van het rechtstreekse slachtoffer schade lenigt waarvan dat slachtoffer zelf de vergoeding van de schadeverwekker
had kunnen vorderen (51). Dit is onbetwist wat betreft hulp van derden. Het feit genoodzaakt te zijn een beroep te doen op de hulp van een derde persoon, levert op zichzelf een materiele schade op (52).
In deze zaak hebben de grootouders de dramatische gevolgen van het ongeval zoveel mogelijk gelenigd door hun kleinkind zelf op te voeden en te verzorgen. De appelrechters hebben zulks onaantastbaar vastgesteld. De inhoud van hun prestatie is dus
schadevergoedend van aard. Dat de derde-hulpverlener slechts vergoeding kan vorderen voor die schade voor welke de rechtstreekse schadelijder vergoeding had kunnen vorderen (53), is van belang. Deze regel voorkomt een juridisering van familiale ofvriendschappelijke relaties. Zo maken bijvoorbeeld bezoeken die een familielid
brengt uiteraard geen vergoedbare schade uit (54).
De grootouders hebben deze prestaties vrijwillig verricht. De strekking van hun prestatie is een vrijgevigheid. De animus donandi betreft uiteraard enkel de rechtstreekse schadelijder en niet de schadeverwekker. Het bestaan van de vrijgevigheid
als oorzaak ten aanzien van hun kleinkind betekent dus niet dat de grootouders de
prestatie ten aanzien van de schadeverwekker voor hun rekening hebben willen nemen. De vrijwillige prestatie mag daarom, zoals vermeld, niet tot voordeel van de
schadeverwekker strekken (55).
Noch het voorwerp noch de oorzaak van de prestatie verzetten zich tegen een eigen vorderingsrecht van de grootouders.
11. Pogingen om het vorderingsrecht van de derde-hulpverlener op de schadeverwekker te baseren op een quasi-contract, hebben in het buitenland weinig resultaat gekend wegens de strikte toepassingsvoorwaarden van de quasi-contracten (56).
Er lijkt naar Belgisch recht geen noodzaak om de vordering op een quasi-contract te
baseren, nu artikel 1382 B.W. een uitweg biedt.
Hetzelfde geldt voor het alternatiefvan het vorderingsrecht van de derde-hulpverlener
op de rechtstreekse schadelijder. Zo'n vordering veronderstelt dat daartoe een rechtsgrond bestaat. Die zal dikwijls niet voorhanden zijn. De derde-hulpverlener zou een
(48) Over dit alles E. Drnrx, o.c., 42.
(49) J. DABIN en A. LAGASSE, 'Examen de jurisprudence (1939-1948). La responsabilite delictuelle et quasi delictuelle'. R.C.J.B. 1949, 50, nr. 74: H. VANDENBERGHE, M. VAN QurcKENBORNE en
L. WYNANT, l.c., nr. 188.
(50) H. DE PAGE, Traite, II, 3e ed., nr. 1033 p. 1086; J. RoNSE, L. DE WILDE, e.a., o.c., 561, 567
en 568; E. Drnrx, o.c., 42.
(51) Dit is de strekking van H.R. 28 mei 1999, N.J. 1999, nr. 564 met de concl. van adv.-gen.
Spier en noot A.R. Bloembergen.
(52) Cass., 30 nov. 1977, A. C., 1978, 368.
(53) Vgl. voor Nederland art. 6 :107 N.B.W. en voor Engeland Hunt v Severs, [1994] 2 AllER
385, 390, ad j per Lord Bridge of Harwich.
(54) H.R. 28 mei 1999. N.J. 1999, nr. 564 met de concl. van adv.-gen. Spier en nootA.R. Bloembergen.
(55) Cass. 10 mei 1943, An: ~rbr. 1943, 104. Voorts J. RoNSE, L. DE WILDE, e.a., o.c., 559 en 560;
E. Drnrx, o.c., 43; D. SrMOENS, o.c., nr. 50 p. 94. R.O. DALCQ, Traite, 3408 vindt dit een gevoelsmatig en geen juridisch argument.
(56) Bijvoorbeeld voor Duitsland SoERGEL-ZEUNER, § 843, nr. 31 en meer algemeen J. FLEMING, l.c., 36, 2e kol.
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overeenkomst strekkende tot vergoeding van zijn prestaties of tot (gedeeltelijke) overdracht van schuldvordering moeten kunnen voorleggen (57). In familiale verhoudingen zal van zo'n overeenkomst meestal geen sprake zijn en kan men zulks ook niet
vereisen. De derdehulpverlener zou ook het gebrek aan vrijgevig oogmerk kunnen aantonen (58). Meestal zal dat oogmerk, minstens ten opzichte van de rechtstreekse schadelijder, wel aanwezig zijn (59).
Hoe dan ook is deze techniek voorgesteld bij gebreke van eigen rechtstreeks
vorderingsrecht op de schadeverwekker. Dat recht bestaat in Belgie wel. Het voordeel van een vordering van de hulpverlener op de rechtstreekse schadelijder zou wel
zijn dat de afWikkeling van het schadegeval ten opzichte van de schadeverwekker 'enkelvoudig' blijft (60).
12. De toekenning aan de derde-hulpverlener van een vorderingsrecht op de schadeverwekker ten belope van de schade die hij bij bet rechtstreekse slachtoffer lenigt, heeft
verregaande gevolgen voor dat rechtstreekse slachtoffer.
Diens vordering op de schadeverwekker moet immers logischerwijze worden verminderd met hetzelfde bedrag opdat de verbintenis van de aansprakelijke niet ten onrechte zou vermeerderen (61). Daartoe moet de (waarde van de) prestatie van de derde
worden verrekend met de schadevergoeding die de rechtstreekse schadelijder toekomt.
Zulks is technisch mogelijk. De rechter mag bij de vaststelling van de schade rekening houden met latere gebeurtenissen wanneer die niet vreemd zijn aan het misdrijf of aan de schade zelf (62). Als de prestatie van een derde ertoe strekt een deel
van de schade te vergoeden, zou de rechter ze kunnen toerekenen op de schadevergoeding die aan de rechtstreekse schadelijder toekomt.
Doet het vorderingsrecht van de derde-hulpverlener dan geen afbreuk aan bet beginsel van vrije beschikking over de schadevergoeding door de rechtstreekse schadelijder (63). In bet geval dat voorligt, hebben de appEllrechters een schadevergoeding
toegekend tot aan de leeftijd van 21 jaar van het kind. Quid als dat kind op zijn achttiende aileen wil gaan wonen ? Hiertegen kan worden ingebracht dat de schade in feite
wordt geleden door de derde. Die derde moet dus vrije beschikking hebben over de hem
toekomende schadevergoeding. Dat is niet zo als zijn vergoeding afhankelijk wordt gemaakt van een beslissing van het juridisch rechtstreekse slachtoffer. Voor de toekomstige schade kan wel een probleem rijzen.
De toekenning van een eigen vorderingsrecht aan de derde-hulpverlener die vrijwillig prestaties verstrekt, moet aan bijkomende voorwaarden worden gekoppeld om
een aantal mogelijke problemen op te vangen.
De hierv66r geformuleerde regel heeft ten eerste het onwenselijke gevolg dat om het
even welke derde zich, eventueel tegen de wil van de rechtstreekse schadelijder in, een
aanspraak tegen de schadeverwekker kan aanmatigen door vrijwillig een deel van diens
primaire plicht tot schadevergoeding uit te voeren. Voor zijn tussenkomst moet daarom
(57) Vgl. R.O. DALCQ, l.c., 546-48.
(58) Vgl. Cass.fr. (1e civ.), 2 juni 1992, Bull. I, nr. 167. Een schoonvader vorderde van denalatenschap van zijn schoondochter een vergoeding voor hulp. Deze vordering werd afgewezen bij
gebreke van het bewijs dat die hulp te bezwarenden titel was verleend.
(59) Engelse pogingen om op de rechtstreekse schadelijder een verplichting tot terugbetaling
aan de derdehulpverlener op te leggen of de schadevergoeding afhankelijk te maken van een voorafgaande overeenkomst (hierover McGregor on Damages, nr. 1678), waren dan ook onzinnig en zelfs
onwenselijk (B.S. MARKENISIS en S.F. DEAKIN, o.c., 755).
(60) J. FLEMING, l.c., 43-44.
(61) J. RONSE, o.c., 1016.
(62) Cass., 4juli 1955,A.C., 1955,897.
(63) Hierover B. DE TEMMERMAN, 'Interest bij schadevergoeding uit wanprestatie en onrechtmatige daad', T.P.R. 1999, 1277. nr. 51; I. DE BRAERELEER, l.c., 84 e.v. Dit beginsel is zeker van belang wanneer de schade, zoals te dezen, abstract wordt begroot.
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een geldige reden bestaan. De Nederlandse Hoge Raad spreekt over een redelijke grond
(64). Zo'n grond kan zijn dat de derde bijzonder goed geplaatst is om een welbepaalde schade zelfte lenigen (65). Het bestreden vonnis stelt dat vast wat betreft
de verzorging en opvoeding die de verweerders aan hun kleinkind verschaffen.
Ten tweede impliceert de toekenning van een vergoeding aan de derde, zoals vermeld, dat diens (vergoed(bar)e) prestatie wordt toegerekend op de schadevergoeding van de rechtstreekse schadelijder. Als die vergoeding ook voor de toekomst wordt
toegekend (66), bestaat het gevaar dat een deel van de schade van de rechtstreekse
schadelijder niet wordt vergoed. Dat is zo als de derde besluit om zijn vrijwillige prestatie niet meer te verrichten. In de zaak die hier voorligt, zouden de grootouders zo
kunnen beslissen om hun kleinkind na een jaar toch terug op internaat te plaatsen.
De toegekende schadevergoeding heeft dan geen voorwerp meer.
Voor dit probleem bestaan de nodige rechtstechnische oplossingen. Zo kan de aanspraak van degene die de prestatie verricht, worden beperkt tot de periode tot aan de
uitspraak als hem in de toekomst geen plicht tot prestatie kan worden opgelegd. Er
kan ook worden gedacht aan een rente die uitkeerbaar is voor zover de derde nog steeds
de verzorging van het rechtstreekse slachtoffer op zich neemt. Het bestreden vonnis heeft aan de grootouders ook voor de toekomst een vergoeding toegekend. Die toekenning is niet aangevochten door eiser.
13. Samengevat. Verweerders' kleinkind heeft schade geleden door het overlijden van
zijn moeder. Zijn schade blijkt uit art. 203, § 1, B.W. : huisvesting, levensonderhoud, toezicht, opvoeding en opleiding.
Het kind lijdt enerzijds inkomensschade. Het inkomen van zijn moeder diende om
hem levensonderhoud en huisvesting te verschaffen. Ook al rust op de grootouders een
vergelijkbare plicht, is deze schade toch vergoed aan de mindeijarige zelf, door de primaire schuldenaar ervan. Die vergoeding ligt in de lijn van de cassatierechtspraak (67).
Het middel bekritiseert ze niet.
Het kind lijdt anderzijds schade wegens verlies van toezicht, opvoeding en opleiding. Zijn grootouders verrichten in dit verband vrijwillige prestaties.
De vraag rijst wie hier schade lijdt.
Men kan enerzijds voorhouden dat schade enkel mag worden vergoed aan het (juridisch) rechtstreekse slachtoffer. Het 'statuut' van de prestaties die grootouders verrichten, moet dan worden bepaald aan de hand van de rechtsregels die hun verhouding met het kleinkind regelen. Bij gebreke van andersluidende overeenkomst zijn deze
prestaties niet vergoedbaar. Het kind kan ze later wel vrijwillig vergoeden, ter uitvoering van een natuurlijke verbintenis (68).
Anderzijds kan niet worden geloochend dat degene die de prestatie verricht, de schade
in feite lijdt. Die schade zou dan ook rechtstreeks aan hem moeten worden vergoed
met toerekening van die vergoeding op de vergoeding van het rechtstreekse slachtoffer. De regel uit de cassatiearresten van 19 en 20 februari 2001 kan daartoe worden uitgebreid naar vrijwillig verrichte prestaties. Zoals vermeld, moet de toepassing van die regel in dat geval wel aan bijkomende voorwaarden worden onderworpen.
Men kan met name denken aan de volgende voorwaarden (69). De derde-hulpverlener
beschikt maar over een vorderingsrecht :
(64) H.R. 28 mei 1999, N.J. 1999, nr. 564, p. 3135, r.o. 3.3.2 en de conclusie van adv.-gen. Spier,
p. 3128, nr. 3.2.
(65) Vgl. Hunt v Severs, [1994] 2 AllER 385, 388, ad gper Lord Bridge of Harwich; Donnelly
v Joyce, [1973] 3 AllER 476. CA, 484 ad d-e per Megaw LJ.
(66) Dat was ook zo in Hunt v Severs, [1994] 2 All ER 385.
(67) Cass. 23 jan. 1956, R.W 1956-57, 763; 7 nov. 1978, A. C., 1978-79, 275; 19 maart 1991, A.R.
4334, nr. 376.
(68) Vgl. H.R. 28 mei 1999, N.J. 1999, nr. 564.
(69) Vgl. conclusie A.-G. Spier onder H.R. 28 mei 1999, N.J. 1999, nr. 564, p. 3128.
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- voor (omvang van) schade waarvoor het rechtstreekse slachtoffer zelfvergoeding had kunnen vorderen bij gebreke van vrijwillige prestatie,
- in zoverre hij een redelijke grond had om de schade zelf te herstellen of te voorkomen,
- dit niet ter outlasting van de schadeverwekker deed (70) en
- ten belope ofwel enkel van de reeds geleden schade ofwel onder voorwaarde van
werkelijke verstrekking voor toekomstige schade.
Het voorgaande impliceert dat deze prestatie of het feit genoodzaakt te zijn daarop
beroep te doen, binnen de genoemde strikte grenzen, geen vergoedbare materiele schade
meer kan uitmaken van het rechtstreekse slachtoffer. Dat kan eventueel morele schade
aanvoeren. Wat dat betreft, zou het Hof terugkomen op de leer van het arrest van 30
november 1977.
Op deze wijze kunnen twee doelstellingen van het aansprakelijkheidsrecht worden bereikt : de schadeverwekker vergoedt de gehele schade terwijl het rechtstreekse slachtoffer niet meer ontvangt dan de vergoeding van zijn eigen schade (71).
Concurrerende vorderingen van verscheidene hulpverleners of van hulpverlener en
schadelijder zouden uitgesloten moeten zijn.
14. Op grond van het voorgaande besluit ik tot de verwerping. Eiser voert ten eerste ten onrechte aan dat de feitenrechters niet zouden hebben vastgesteld dat de verweerders door hun meerinspanningen schade lijden. Die schade staat ten tweede in
oorzakelijk verband met eisers fout. Zijn grief faalt naar recht voor zover hij de verbreking van het oorzakelijk verband aanvoert door de vrijwillige aard van de prestatie. De grief berust op een onjuiste lezing van het bestreden vonnis in zoverre hij
de vaststelling van het oorzakelijk verband betwist. Ten derde betwist eiser dat de meerinspanningen persoonlijke vergoedbare schade van de grootouders kunnen uitmaken. De grief die erop neerkomt dat dat wegens het vrijwillige karakter van die meerinspanning noodzakelijkerwijs het geval is, faalt naar recht.
ARREST

(A.R. P.99.1703.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 25 oktober 1999 in hager beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Antwerpen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikelen 1382, 1383 en, voor zoveel als nodig, 205 en 207 van het
Burgerlijk Wetboek,
doordat de rechtbank van eerste aanleg eisers in het bestreden vonnis veroordeelt tot betaling van o.m. een vergoeding van 2.220.112 frank aan de echtgenoten D.F.P., elk voor de helft, voor de meerinspanningen die zij dienen te leveren bij de verzorging en opvoeding van hun kleinzoon N., wiens moeder ingevolge de onrechtmatige
daad van eiser H. om het leven kwam;
Deze beslissing op volgende gronden steunt :
"( ... ) dat de burgerlijke partijen na het overlijden van hun dochter, haar zoontje N.
bij hen in huis opnamen en zijn verzorging en opvoeding waarnemen;
(. .. ) dat (eisers) stellen dat de grootouders geen vergoeding voor deze meerinspanningen kunnen vorderen omdat zij conform artikel 205 van het Burgerlijk Wethoek geen enkele verplichting hebben om hun kleinkind door persoonlijke prestaties bij te staan noch te voorzien in het verschaffen van onderwijs of opvoeding; dat
zij voorhouden dat er - vermits deze verbintenis van de grootouders opzichtens hun
(70) Bijvoorbeeld een chirurg die kosteloos een patient opereert die werd verwond door de echtgenoot van de chirurg. P. SCHLECHTRIEM, o.c., 239.
(71) J. FLEMING, l.c., 16, le kol. Vgl. Hunt v Severs, [1994] 2All ER 385, 389, ad [per Lord Bridge
of Harwich.
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kleinkind geen wettelijke verplichting is doch op vrijwillige basis door de burgerlijke partijen op zich werd genomen - er geen rechtstreeks oorzakelijk verband is met
het ongeval;
(. .. ) dat de rechtbank evenwel vaststelt dat overeenkomstig artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek alle effectieve schade dient te worden vergoed, schade die in concreto dient te worden beoordeeld; dat ingevolge het overlijden van hun dochter, de burgerlijke partijen de zorg opnamen voor hun toen achtjarige kleinzoon N., wiens vader
onbekend is; dat het opnemen van deze verantwoordelijkheid lovenswaardig is, en onmiskenbaar ten goede is gekomen aan N., zoals blijkt uit de attesten en rapporten van
zijn school (. .. ); dat hierdoor ook onmiskenbaar meerinspanningen door de grootou- '
ders dienen te worden geleverd zowel op het opvoedkundige als op het huishoudelijke vlak; dat deze meerinspanningen afdoende bewezen zijn en dienen vergoed te worden door diegene die deze schade - die zich zonder het ongeval nooit zou hebben
voorgedaan- voor de burgerlijke partijen verwekt heeft; dat het argument dat N. v66rhet ongeval in een internaat verbleef, en hij derhalve verder in dit internaat had kunnen blijven zodat de grootouders deze meerinspanningen niet dienden op zich te nemen, niet kan worden bijgetreden door de rechtbank, en volledig voorbijgaat aan de
noden en de moeilijke verwerking van het dramatisch wegvallen van zijn moeder voor
een jong kind; dat bovendien uit de voorgebrachte attesten van de school blijkt dat de
moedige keuze die de grootouders hebben genomen, een juiste beslissing is geweest
die voor N. de dramatische gevolgen van het ongeval zoveel mogelijk hebben gelenigd; dat het in casu irrelevant is te weten of N. reeds meer dan een jaar of slechts
een maand v66r het ongeval op internaat zat en om welke redenen hij daar was ingeschreven, omdat door het plotse overlijden van zijn moeder de totale leefwereld van
N. werd omver gegooid en op dat ogenblik naar de juiste oplossing moest worden gezocht" (vonnis, pp. 7-8),
terwijl diegene die door zijn daad, nalatigheid of onvoorzichtigheid aan een ander
schade berokkent, overeenkomstig artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wethoek verplicht is deze schade te vergoeden;
lndien een derde, zonder hiertoe wettelijk of contractueel verplicht te zijn, aan het
slachtoffer van een onrechtmatige daad hulp verschaft of een vergoeding toekent, deze
geen schade lijdt waarvoor hij op grond van artikel 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek vergoeding kan eisen vanwege diegene die de onrechtmatige daad heeft
gepleegd;
De aldus door deze derde beweerdelijk geleden "schade" immers niet het gevolg is
van de onrechtmatige daad doch wel van zijn eigen op vrijwillige basis verrichte prestaties, m.a.w. van zijn eigen vrijgevigheid;
Grootouders ten aanzien van hun kleinkinderen krachtens artikelen 205 en 207 van
het Burgerlijk Wetboek slechts een plicht tot levensonderhoud hebben doch zij, in tegenstelling tot de ouders, niet gehouden zijn te zorgen voor huisvesting, toezicht, opvoeding en opleiding van hun kleinkinderen;
lndien de grootouders instaan voor opvoeding en opleiding van hun kleinkind, zij
dit louter op vrijwillige basis doen en slechts een natuurlijke verbintenis nakomen,
en terwijl eiseres er in haar conclusie in beroep (pp. 3-6) op wees dat in hoofde van
de grootouders geen enkele wettelijke verplichting bestond in te staan voor de opvoeding van hun kleinzoon N. en dat indien zij dit op vrijwillige basis deden, de hieruit voortvloeiende meerinspanningen niet in oorzakelijk verband stonden met de fout
van eiser H.;
Eiseres er tevens op wees dat N. v66r het ongeval in een internaat werd opgevoed en het ongeval niets wijzigde aan het feit dat hij aldaar verder school kon blijven lopen;
De wijziging in het opvoedingspatroon, welke meerinspanningen voor de grootouders meebracht, is derhalve louter het gevolg van de vrijwillige beslissing van de grootouders om zelf voor de opvoeding van hun kleinzoon in te staan,
en terwijl de rechtbank vaststelt dat de burgerlijke partijen na het overlijden van
hun dochter beslisten de zorg voor hun kleinzoon N. op zich te nemen en hem niet langer in het internaat te laten verblijven, dat uit attesten en rapporten van de school
bleek dat dit initiatief aan N. ten goede kwam en na het ongeval een juiste beslissing is geweest;
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De rechtbank hierbij geenszins vaststelt dat na het ongeval de opvoeding van N. in
het internaat onmogelijk of onaangepast was geworden en de opvoeding voortaan nog
slechts door de grootouders kon worden verzorgd;
De vaststelling dat de verwijdering uit het internaat een juiste beslissing was die
de dramatische gevolgen van het ongeval hebben gelenigd niet impliceert dat deze gevolgen niet evenzeer konden worden opgevangen door N. verder in het internaat te
laten school lopen;
De rechtbank aldus niet wettig kon beslissen dat eisers aan de grootouders een vergoeding dienen te betalen voor meerinspanningen te leveren bij de opvoeding van hun
kleinzoon, nu deze meerinspanningen niet het gevolg zijn van het ongeval, doch wel
van de vrijwillige, niet door een wettelijke verplichting ingegeven, beslissing van de
grootouders,
zodat de rechtbank door eisers ter veroordelen tot betaling van een vergoeding voor
de meerinspanningen die de burgerlijke partijen moeten leveren bij de opvoeding van
hun kleinzoon, een vergoeding toekent voor schade die niet in oorzakelijk verband staat
met de door eiser begane onrechtmatige daad en aldus artikelen 1382 en 1383 en, voor
zoveel als nodig, 205 en 207, van het Burgerlijk Wetboek schendt:

Overwegende dat diegene die door zijn fout aan een ander schade berokkent, overeenkomstig de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek, verplicht is deze schade integraal te vergoeden, wat inhoudt dat de benadeelde teruggeplaatst wordt in de toestand waarin hij zou zijn gebleven indien
de fout waarover hij zich beklaagt, niet was begaan;
Overwegende dat de enkele omstandigheid dat een prestatie op vrijwillige basis wordt verricht, niet noodzakelijk verhindert dat die prestatie schade
kan uitmaken in de zin van artikel 1382 Burgerlijk Wetboek; dat immers diegene die ingevolge de fout van een derde op vrijwillige basis prestaties verricht, gerechtigd is op schadevergoeding voor zover hij hierdoor schade lijdt;
dat zulks onder meer het geval is wanneer deze prestaties op redelijke gronden worden verricht ten behoeve van het slachtoffer teneinde bij deze de schadelijke gevolgen van de door de derde begane fout te lenigen en wanneer het
niet in de bedoeling van de verstrekker van de prestaties ligt om de last ervan definitief voor zijn rekening te nemen;
Overwegende dat de omstandigheid dat iemand op vrijwillige basis prestaties levert vreemd is aan de vraag of er een oorzakelijk verband bestaat
tussen de fout van een derde en de meerinspanningen die voor de prestatieverlener uit die omstandigheid voortvloeien;
Overwegende dat het middel ervan uitgaat dat wanneer grootouders ingevolge een onrechtmatige daad waarbij de alleenstaande moeder van hun
kleinkind is overleden, meerinspanningen leveren door op vrijwillige basis
in te staan voor de verzorging en de opvoeding van het kind zonder hiertoe wettelijk noch contractueel verplicht te zijn, slechts een natuurlijke verbintenis nakomen en handelen uit vrijgevigheid zodat deze omstandigheid
noodzakelijk verhindert dat zij hierdoor schade ondergaan in oorzakelijk verband met het ongeval;
Dat het middel mitsdien faalt naar recht;
Overwegende, voor het overige, dat het vonnis met de in het middel weergegeven redenen onder meer te kennen geeft dat teneinde bij het kind het
dramatisch verdwijnen van zijn alleenstaande moeder te verwerken, zijn opname door zijn grootouders in zijn belang vereist was zodat de verdere opvoeding in een internaat niet meer mogelijk noch aangepast was;
Dat het middel, in zoverre het ervan uitgaat dat de appelrechters zulks niet
vaststellen, feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat de eisers voor het overige geen middel aanvoeren;
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Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt de eisers in de kosten.
6 november 2001- 2• kamer- Voorzitter: de h. Farrier, afdelingsvoorzitter- "\krslaggever: de h. Maffei- Gelijkluidende conclusie van de h. J. du Jardin, procureurgeneraal - Advocaten : mrs. Butzler en De Gryse.
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2•

KAMER -

6 november 2001

1° VOORLOPIGE HECHTENIS- INZAGE VAN HET DOSSIER
2° RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN- VOORLOPIGE HECHTENIS- INZAGE VAN
HETDOSSIER

1o en 2° Geen miskenning van het recht van verdediging kan voortvloeien uit de niet.

kennisneming van stukken waarvan men de inzage weigert ofschoon de kans daartoe binnen de wettelijk bepaalde termijn tot uitspraak gegeven werd (1). (Artt. 22 en
30 Voorlopige Hechteniswet.)
(V... )

ARREST

(A.R. P.Ol.1436.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 25 oktober 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 het middel :
Overwegende dat geen miskenning van het recht van verdediging kan voortvloeien uit de niet-kennisneming van stukken waarvan men de inzage weigert ofschoon de kans daartoe binnen de wettelijk bepaalde termijn tot uitspraak gegeven werd;
Dat het middel faalt naar recht;
En overwegende dat de substanWHe 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.
6 november 2001- 2• kamer- Voorzitter: de h. Farrier, afdelingsvoorzitter- "\krslaggever: de h. Debruyne- Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, procureurgeneraal - Advocaat: mr. A. Schoonjans, Gent.
(1) Zie Cass., 17 april1991, A.R. 9024, A. C., 1990-91, nr. 430, 838.
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Nr. 602
2° KAMER - 6 november 2001

1 o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- SCHADE -ALGEMEENSCHADEVERHINDEREND KARAKTER VAN EEN WETTELIJKE, REGLEMENTAIRE OF CONVENTIONELE VERPLICHTING.

2o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- SCHADE -ALGEMEENWERKNEMER- SLACHTOFFER- DOOR DERDE VEROORZAAKT ONGEVAL- WERKGEVER- WETTELIJKE, REGLEMENTAIRE OF CONVENTIONELE VERPLICHTING- BETALING WEDDE EN BIJDRAGEN- BETALING ZONDER TEGENPRESTATIE- STREKKING VAN WET, REGLEMENT OF OVEREENKOMST.

so

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- SCHADE- ALGEMEENWERKNEMER- SLACHTOFFER- DOOR DERDE VEROORZAAKT ONGEVAL- WERKGEVER- TIJDELIJK VERLIES VAN DE ARBEIDSPRESTATIES VAN EEN WERKNEMER- OMVANG VAN DE
SCHADE.

1o Het enkel bestaan van een wettelijke, reglementaire of conventionele verplichting ver-

hindert niet noodzakelijk dat een betaling, verricht krachtens een dergelijke verplichting, een schade kan uitmaken (1). (Artt. 1S82 en 1S8S B.W.)
2° De werkgever die ingevolge de {out van een derde, krachtens de op hem rustende wettelijke of reglementaire verplichtingen, de wedde en de op die wedde rustende bijdragen moet doorbetalen zonder arbeidsprestatie te ontvangen, is gerechtigd op schadevergoeding voor zover hij hierdoor schade lijdt en blijkens de inhoud of de strekking
van de overeenkomst, de wet of het reglement de te verrichten uitgave of prestatie niet
voor rekening moet blijven van diegene die zich ertoe verbonden heeft of die ze ingevolge de wet of het reglement moet verrichten (2). (Artt. 1S82 en 1S8S B.W.)

so

De schade die de werkgever lijdt ten gevolge van het tijdelijke verlies van de arbeidsprestaties van een werknemer terwijl hij de wedde en de op die wedde rustende bijdragen doorbetaalt, is, in de regel, dezelfde schade als de· schade die hij lijdt wegens het doorbetalen van de wedde en sociale bijdragen zonder dat daartegenover
arbeidsprestaties staan, zodat, in de regel, de omvang van die schade gelijk is aan
het bedrag van die doorbetalingen. (Artt. 1S82 en 1S8S B.W.)
(N.M.B.S. N.V T. G... E.A.)
ARREST

(A.R. P.00.0444.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 10 februari 2000 in hager beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Antwerpen;
Gelet op de memorie die aan dit arrest is gehecht en daarvan deel uitmaakt;
Over het tweede middel :
Wat het derde onderdeel betreft :
(1) Cass., 20 feb. 2001, A.R. P.98.1629.N, nr. 101.
(2) Zie noot 1.
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Overwegende dat eiseres van de verweerders de terugbetaling vorderde van
de door haar aan het slachtoffer, haar werknemer, tijdens de tijdelijke arbeidsongeschiktheid uitbetaalde vergoedingen gelijk aan het brutoloon ten
bedrage van 96.142 frank en de patronale lasten ten bedrage van 41.684
frank, bedragen in hoofdsom met aankleven; dat deze vordering gesteund was
op de subrogatie die statutair bepaald is voor de bedragen die eiseres aan haar
aangestelde betaalt, op de borgtocht voor de herstelplicht van de dader van
de schade en op artikel 1382 Burgerlijk Wetboek;
Dat het bestreden vonnis het bedrag van 96.142 frank in hoofdsom toekent op grond van de artikelen 1251, 3°, en 2029 Burgerlijk Wetboek en voor
het overige oordeelt dat eiseres ingevolge het tijdelijk verlies van arbeidsprestaties van haar werknemer schade heeft geleden; dat het bestreden vonnis de omvang van deze schade in billijkheid begroot op 15.000 frank in hoofdsom;
Overwegende dat artikel1382 Burgerlijk Wetboek degene die door zijn fout
aan een ander schade veroorzaakt, verplicht deze schade integraal te vergoeden, wat impliceert dat de benadeelde teruggeplaatst wordt in de toestand waarin hij zou zijn gebleven indien de fout waarover hij zich beklaagt, niet was gepleegd;
Overwegende dat het bestaan van een wettelijke, reglementaire of contractuele verplichting kan verhinderen dat schade in de zin van artikel 1382
Burgerlijk Wetboek ontstaat, inzonderheid wanneer blijkens de inhoud of de
strekking van de overeenkomst, de wet of het reglement, de te verrichten uitgave of prestatie definitief voor rekening moet blijven van diegene die zich
ertoe verbonden heeft of die ze ingevolge de wet ofhet reglement moet verrichten;
Dat, daarentegen, het enkel bestaan van dergelijke verplichtingen niet noodzakelijk verhindert dat die betaling een schade kan uitmaken; dat, immers, de werkgever die ingevolge de fout van een derde, krachtens de op hem
rustende contractuele, wettelijke of reglementaire verplichtingen de wedde
en de op die wedde rustende bijdragen moet doorbetalen zonder arbeidsprestatie te ontvangen, gerechtigd is op schadevergoeding voor zover hij hierdoor schade lijdt en blijkens de inhoud of de strekking van de overeenkomst, de wet ofhet reglement de te verrichten uitgave ofprestatie niet voor
rekening moet blijven van diegene die zich ertoe verbonden heeft of die ze
ingevolge de wet of het reglement moet verrichten;
Dat de schade in dat geval dezelfde is als deze die de werkgever lijdt wegens het doorbetalen van de wedde en sociale lasten zonder dat daartegenover arbeidsprestaties staan, zodat de omvang ervan gelijk is aan het bedrag van die doorbetalingen;
Overwegende dat wat het gevorderde bedrag van 41.684 frank betreft, het
bestreden vonnis oordeelt dat eiseres ingevolge het tijdelijk verlies van
arbeidsprestaties van haar aangestelde schade heeft geleden, maar dat de
omvang van deze schade niet kan gelijkgesteld worden met de haar uitbetaalde vergoedingen daar de patronale lasten in ieder geval hadden dienen betaald te worden; dat het vonnis hierdoor zijn beslissing niet naar recht
verantwoordt;
Dat het onderdeel gegrond is;
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Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de vordering betreffende de medische en farmaceutische kosten, de patronale lasten ten belope van 41.684 frank en over de vergoedende intrest op het bedrag van 96.142 frank; verwerpt de voorziening voor
het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt eiseres in de helft van
de kosten en de verweerders in de overige kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar de correctionele rechtbank te Mechelen, zitting houdende in hoger beroep.
6 november 2001- 2e karner- Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter- Yer·
slaggever : de h. Maffei - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. De Gryse.
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2e KAMER - 6 november 2001

1 o STEDENBOUW- BOUWVERGUNNING- VERGUND

GEBOUW- WIJZIGING VAN GEBRUIK-AAN VERGUNNINGSPLICHT ONDERWORPEN GEBRUIKSWIJZIGING- DOOR DE VLAAMSE
REGERING VASTGESTELDE LIJST - CRITERIA- VERWIJZING NAAR VOORLOPIG VASTGESTELDE
ONTWERP-GEWESTPLANNEN, VASTGESTELDE GEWESTPLANNEN OF ALGEMENE PLANNENDRAAGWIJDTE.

2° STEDENBOUW- ALGEMEEN- UITVOERINGSBESLUITEN- BESLUIT VAN DE VLAAMSE
REGERING VAN 17 JULI 1984- ARTIKEL 5 - BOUWVERGUNNING- VERGUND GEBOUW- RECREATIEGEBIED - WIJZIGING VAN GEBRUIK- PERMANENTE BEWONING- VERGUNNINGSPLICHTIGE GEBRUIKSWIJZIGINGEN- BEOORDELINGSBEVOEGDHEID- TOEPASSING.

3° RECHTEN VAN DE MENS- ALGEMEEN- UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS- DRAAGWIJDTE- GEVOLG.

4o RECHTEN VAN DE MENS -

VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - ARTIKEL 8 - RECHT
OP EERBIEDIGING VAN PRIVE-, FAMILIE- EN GEZINSLEVEN- RECHT OP WONEN- INMENGING VAN HET OPENBAAR GEZAG- BEPERKING VAN DE MOGELIJKHEID TOT WONEN- STEDENBOUWWETGEVING- TOEPASSING.

5° STEDENBOUW- BOUWVERGUNNING- WIJZIGING VAN

GEBRUIK- VERGUNNINGSPLICHTIGE GEBRUIKSWIJZIGINGEN- PERMANENTE BEWONING- BEGRIP.

6° WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN- UITLEGGING- BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 17 JULI 1984 -ARTIKEL 5 - PERMANENTE BEWONING- BEGRIP -AFWEZIGHEID VAN NADERE DEFINITIE- TOEPASSING VAN DE GEWONE TAALKUNDIGE BETEKENIS - LEGALITEITSBEGINSEL.

1 o en 2° Artikel 42, § 1, 7", Stedenbouwdecreet, beoogt de wijzigingen van gebruik, die
een belangrijke weerslag hebben op de bestemming en de ordening van het grondgebied, te onderwerpen aan een vergunning en het tweede lid van dit artikel bepaalt daartoe de criteria op grand waarvan de Vlaamse Regering de lijst opstelt van
de gebruikswijzigingen die moeten worden vergund, doch de verwijzing, in deze bepaling, naar "de bestemmingen van voorlopig vastgestelde gewestplannen, van vastgestelde gewestplannen en van algemene plannen van aanleg tot stand gebracht overeenkomstig artikel 12, derde lid, van dit decreet" houdt niet in dat de bedoelde
gebruikswijzigingen steeds verboden zijn of, omgekeerd, steeds toelaatbaar zijn zo-
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lang zij niet uitdrukkelijk verboden zijn krachtens de bepalingen van deze plannen of van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en
de toepassing van de ontwerpgewestplannen en gewestplannen; het komt aan de overheid toe, in de gevallen bepaald in het uitvoeringsbesluit van 17 juli 1984, houdende het vergunningsplichting maken van sommige gebruikswijzigingen, overeenkomstig deze bepalingen te oordelen of de voorgenomen wijziging kan worden vergund
en artikel 5 van dit besluit bepaalt dat het nieuwe gebruik van een in een recreatiegebied gelegen vergund gebouw, met als hoofdfunctie diens permanente bewoning, geacht wordt een belangrijke ruimtelijke weerslag te hebben op de onmiddellijke omgeving en dat een dergelijke wijziging een voorafgaande vergunning behoeft
(1) (2) (3). (Artt. 12, derde lid, en 42, § 1, 7°, Stedenbouwdecreet; 1, 2 en 16 K.B. 28
dec. 1972; art. 5 Besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 1984 houdende het
vergunningsplichtig maken van sommige gebruikswijzigingen.)
3° De bepalingen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, goed-

gekeurd door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 10 december 1948,
behoren niet tot het Belgisch recht en zijn geen wet in de zin van artikel 608 van het
Gerechtelijk Wetboek, waaruan de schending aanleiding kan geven tot cassatie (4).
(Art. 608 Ger.W.)
4 o Artikel 8 E. V.R.M. verbiedt de wetgever niet door middel van stedenbouwwetgeving
de mogelijkheid tot wonen te beperken. (Art. 8 E.V.R.M.)
5° en 6° Waar het begrip "permanent wonen" dat voorkomt in artikel 5 van het be-

sluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 1984 niet nader wordt gedefinieerd moet
het in zijn gewone taalkundige betekenis worden begrepen, zodat het legaliteitsbeginsel hierdoor niet wordt miskend (5). (Art. 5 Besluit van de Vlaamse Regering van
17 juli 1984 houdende het vergunningsplichtig maken van sommige gebruikswij zigingen.)
(S ... E.A.)
ARREST

CAR. P.00.0475.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 11 februari 2000 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Gelet op de memorie die aan dit arrest is gehecht en daarvan deel uitmaakt;
B. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissingen waarbij het herstel in de vorige toestand wordt bevolen :

(1) M. BoEs, "Ruimtelijke ordening en stedebouw", Jaarboek Milieurecht 1998, Die Keure, p. 517.
(2) Artikel 42 Stedenbouwdecreet werd opgeheven bij artikel 171, eerste lid, Decreet Vlaamse
Raad van 18 mei 1999, houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening met inwerkingtreding op 1 mei 2000 (art.38 Decreet Vlaamse Raad van 26 april 2000).
(3) Het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 1984 houdende het vergunningsplichtig
maken van sommige gebruikswijzigingen werd opgeheven door art. 5, § 3, van het Besluit van de
Vlaamse Regering van 14 april 2000 tot bepaling van de vergunningsplichtige functiewijzigingen
en van de werken, handelingen en wijzigingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is (B.S., 18 mei 2000), in werking getreden op 1 mei 2000 (art. 6).
(4) Cass., 6 jan. 1993, A.R. 348, nr. 9.
(5) Zie noot 3.
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2. wegens de telastlegging onder II :
Over het tweede middel :
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel42, § 1, 7°, Stedenbouwdecreet beoogt de wijzigingen van gebruik, die een belangrijke weerslag hebben op de bestemming en de ordening van het grondgebied, te onderwerpen aan een vergunning; dat het tweede lid van dit artikel daartoe de criteria bepaalt op grond
waarvan de Vlaamse Regering de lijst opstelt van de gebruikswijzigingen die
moeten worden vergund;
Overwegende dat de verwijzing in deze bepaling naar "de bestemmingen van voorlopig vastgestelde ontwerpgewestplannen, van vastgestelde
gewestplannen en van algemene plannen van aanleg tot stand gebracht overeenkom.stig artikel 12, derde lid, van dit decreet", niet inhoudt dat de bedoelde gebruikswijzigingen steeds verboden zijn of, omgekeerd, steeds toelaatbaar zijn zolang zij niet uitdrukkelijk verboden zijn krachtens de
bepalingen van deze plannen of van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en gewestplannen;
Dat het aan de overheid toekomt in de gevallen bepaald in het uitvoeringsbesluit van 17 juli 1984 houdende het vergunningsplichtig maken van sommige gebruikswijzigingen, overeenkomstig deze bepalingen, te oordelen of de
voorgenomen wijziging kan worden vergund;
Overwegende dat artikel 5 van dit besluit bepaalt dat het nieuwe gebruik van een in een recreatiegebied gelegen vergund gebouw, met als hoofdfunctie diens permanente bewoning, geacht wordt een belangrijke ruimtelijke weerslag te hebben op de onmiddellijke omgeving, en dat dergelijke
wijziging een voorafgaande vergunning behoeft; dat het hierdoor niet strijdig is met de aangevoerde wetsbepalingen noch een algemeen rechtsbeginsel miskent :
Dat het onderdeel faalt naar recht;
Over het vierde middel in zijn geheel :
Overwegende dat de bepalingen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 10 december 1948, niet behoren tot het Belgische recht en
geen wet zijn, in de zin van artikel 608 van het Gerechtelijk Wetboek, waarvan de schending aanleiding kan geven tot cassatie; dat het onderdeel niet
ontvankelijk is in zoverre het gesteund is op die Universele Verklaring van
de Rechten van de Mens;
Overwegende dat het onderdeel niet verduidelijkt hoe en waardoor het arrest de artikelen 22, 23, 149 en 159 van de Grondwet schendt; dat het onderdeel in zoverre wegens onnauwkeurigheid niet ontvankelijk is;
Overwegende, voor het overige, dat de eisers het bestreden arrest verwijten te hebben geoordeeld dat de artikelen 1, 2 en 12 Stedenbouwwet zouden toelaten om van het grondrecht op wonen en van het grondrecht op eerbiediging van het prive-leven af te wijken;
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Overwegende dat het middel, dat ervan uitgaat dat artikel 8 E.V.R.M. de
wetgever zou verbieden door middel van stedenbouwwetgeving de mogelijkheid tot wonen te beperken, faalt naar recht;
Over het vijfde middel in zijn geheel :
Overwegende dat waar het begrip "permanent bewonen" dat voorkomt in
artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 1984 niet nader wordt gedefinieerd, het in zijn gewone taalkundige betekenis moet worden begrepen; dat de appelrechters door zulks te doen, het legaliteitsbeginsel niet miskennen;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt de eisers in de kosten.
6 n~vember 2001- 2e kamer- Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. S. De Coster, Antwerpen.

Nr. 604
2e KAMER - 7 november 2001

1 o VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE VEROORDELING- GEWONE OPSCHORTING- INSTEMMING VAN DE BEKLAAGDE- ESSENTIELE VEREISTE.

2° VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE VEROORDELING- GEWONE OPSCHORTING- GEEN INSTEMMING VAN DE BEKLAAGDE- BEVOLEN OPSCHORTING- ONWETTIGHEID - CASSATIE - OMVANG- GRENZEN.

3° CASSATIE- VERNIETIGING. OMVANG- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- BEKLAAGDE
EN VERDACHTE- OPSCHORTING VAN DE UITSPRAAK VAN DE VEROORDELING- GEEN INSTEMMING VAN DE BEKLAAGDE- BEVOLEN OPSCHORTING- ONWETTIGHEID- VERNIETIGING- OMYANG.

1o De instemming van de beklaagde is voor de rechter een essentiele vereiste om wet-

tig de opschorting van de uitspraak van de veroordeling te kunnen gelasten (1). (Artt.
1 en 3 Probatiewet.)

2° en 3° Vernietiging van de beslissing die de opschorting van de uitspraak beveelt, strekt
zich niet uit tot de beslissing waarbij de rechter het misdrijf bewezen verklaart, wanneer de vernietiging is bevolen op een grond die vreemd is aan die waarop die beslissing steunt, wat het geval is wanneer die onregelmatigheid alleen verband houdt
(1) Cass., 22 nov. 2000, A.R. P.00.1256.F, nr. 637.
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met de wettelijke voorwaarden voor de toekenning van de opschorting van de uitspraak van de veroordeling, zoals bij gebrek aan instemming van de beklaagde (2).
(Artt. 1, 3 en 6 Probatiewet.)
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL T. E ... )
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.Ol.0924.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 14 mei 2001 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel;
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de strafVordering, die verweerder vrijspreekt van de telastleggingen A, B, C, D, E, F en
G van de zaak I en A van de zaak II :
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 tegende beslissing op de strafVordering, met betrekking tot de telastlegging B van de zaak II :
Overwegende dat artikel 3, eerste lid, van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie, bepaalt dat de opschorting, met instemming van de verdachte, door de vonnisgerechten met uitzondering van de hoven van assisen kan worden gelast ten voordele van de
beklaagde die nog niet is veroordeeld tot een criminele straf of een hoofdgevangenisstraf van ineer dan zes maanden, indien het feit niet van die aard
schijnt te zijn dat het gestraft moet worden met een hoofdstrafvan meer dan
vijf jaar correctionele gevangenisstraf of een zwaardere straf en de tenlastelegging bewezen is verklaard;
Overwegende dat het arrest de gewone opschorting van de uitspraak van
de veroordeling gedurende vijf jaar gelast uit hoofde van de telastlegging B
van de zaak II;
Overwegende dat noch uit het arrest noch uit enig stuk waarop het Hof
vermag acht te slaan, blijkt dat verweerder het voordeel van die maatregel zou hebben gevraagd of hiermee zou hebben ingestemd;
Overwegende dat het arrest, door die opschorting van de uitspraak van de
veroordeling te gelasten, het voormelde artikel 3 schendt;
Dat het middel in zoverre gegrond is;
Overwegende dat de vernietiging evenwel niet moet worden uitgebreid tot
de beslissing waarbij de appelrechters het misdrijfbewezen verklaren, wanneer de vernietiging, zoals te dezen, is bevolen op een grond die vreemd is
aan die waarop die beslissing steunt;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
(2) Zie Cass., 8 feb. 2000, A.R. P.97.1697.N, nr. 98, met concl. eerste adv.-gen. du Jardin; 10 mei
2000, A.R. P.99.1887.F, nr. 281; 22 nov. 2000, A.R. P.00.1256.F, nr. 637; 28 nov. 2000, A.R. P.99.0163.N,
nr. 650.
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Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het inzake T.E.
uitspraak doet over de telastlegging B van de zaak II, behalve in zoverre het
die telastlegging jegens hem bewezen verklaart; verwerpt de voorziening voor
het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest; laat de kosten ten laste van de Staat;
verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Luik.
7 november 2001 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitterVerslaggever : de h. Batsele - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaatgeneraal.
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VERVOER- GOEDERENVERVOER- LANDVERVOER.

WEGVERVOER- BINNENLANDS VER-

VOER- REGRESVORDERING- VERJARING- TERMIJN.

De regresvordering kan ook worden ingesteld na verloop van de termijn van verjaring van de vordering die voortvloeit uit een binnenlands vervoer, die zes maanden bedraagt en loopt vanaf de dag waarop het vervoer moest geschieden of vanaf
de dag van de afgifte van de goederen, op voorwaarde dat ze wordt ingesteld binnen de termijn van een maand te rekenen van de dagvaarding die tot het regres aanleiding geeft (1). (Art. 9 Vervoerwet.)
(DFDS TRANSPORT N.V. T. VERVOER GINIS N.V.)

Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle :
Eiseres vertrouwt als hoofdvervoerder de opdracht van de P.V.B.A. H. tot vervoer
van een machine toe aan verweerster. De schade ingevolge blootstelling aan de regen ontstaan aan de vervoerde machine gaf aanleiding tot vorderingen. Het arrest verklaart de bij conclusie ingestelde "tussenvordering in vrijwaring en rechtstreekse eis"
van eiseres tegen verweerster vervallen door verjaring om reden dat- t.a.v. verweerster - "meer dan zes maanden verstreken zijn vanaf de dag van de aflevering". Uit de processtukken blijkt m.i. dat eiseres slechts een vordering, namelijk een
vordering in vrijwaring, tegen verweerster heeft gesteld.
(. .. )

Het TWEEDE cassatiemiddel vecht de beslissing over de verjaring zelf aan.
Het arrest stelt vast dat het vervoer plaatsgreep op 28 mei 1993, dat de verjaring
van (hoofd)vordering van H. tegen eiseres (hoofdvervoerder) tijdig gestuit werd (door
het uitschrijven van een cheque, door eiseres, op 24 november 1993) en dat deze vordering dus tijdig werd ingesteld, namelijk bij dagvaarding van 25 maart 1994. Het wordt
niet betwist dat het gemeen recht inzake stuiting hier toepasselijk is (Fredericq, III,
289, nr. 1653). De regresvordering werd ingesteld binnen een maand na deze dagvaarding, namelijk bij conclusie van 22 april 1994 ... d.i. dus zelfs minder dan zes maanden na de stuiting van 24 november 1993 of dus zelfs binnen de termijn van verjaring van de hoofdvordering. Bij de beoordeling van de vordering in vrijwaring "vergeet"
het arrest blijkbaar die stuiting en verklaart het die vordering verjaard om reden dat
(1) Zie de conclusie O.M.
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"meer dan zes maanden verlopen (zijn) vanaf de dag van de aflevering" (p. 8, laatste overweging), wat "feitelijk" juist is.
Het tweede middel "vertaalt" dat als volgt: "om reden dat de gewone verjaringstermijn van zes maanden (. .. ) al verstreken was bij het ins tell en van de vrijwaringsvordering". Deze aangevochten reden lijkt me tegenstrijdig met de voormelde reden
dat de hoofdvordering niet veijaard is- hoewel het arrest lijkt aan te nemen dat de
stuiting slechts inter partes werkt- maar alleszins, op zichzelf, strijdig met het laatste lid van art. 9 Vervoerwet, waarvan de schending wordt aangevoerd en naar luidt
wa;:trvan "regresvorderingen moeten, op straffe van verval, worden ingesteld binnen de termijn van een maand, te rekenen van de dagvaarding die tot het regres aanleiding geeft".
Het eerste lid van dit artikel bepaalt dat "alle rechtsvorderingen, ontstaan uit de
overeenkomst van goederenvervoer (. .. ) veijaren door verloop van zes maanden ten aanzien van binnenlands vervoer (. .. )".
Het is inderdaad juist dat de wetgever korte termijnen heeft gewild. Maar het is niet
onjuist te stellen, zoals het middel doet, dat de vordering tot vrijwaring kan ingesteld worden zelfs na het verstrijken van de veijaringstermijn van de hoofdvordering.
Doch het moet binnen de maand na dagvaarding. Het is, zoals het middel terecht stelt,
precies de bedoeling van artikel 9, laatste lid, de vervoerder, die a.h.w. op de vervaldag (van de termijn van zes maanden na het vervoer) gedagvaard wordt, toe telaten de ondervervoerder alsnog in vrijwaring te dagvaarden, ook al zijn die zes maanden op het ogenblik van deze laatste dagvaarding reeds verstreken. Het middel zegt
niet dat die regresvordering kan ingesteld worden ongeacht of de hoofdvordering tijdig ingesteld werd. Het sluit alleen niet uit dat het regres ingesteld wordt na het verstrijken van de termijn van veijaring van de hoofdvordering (d.i. meer dan zes maanden na het vervoer), op voorwaarde dat het binnen een maand na de datum van de
aan de eiser tot regres betekende dagvaarding gebeurt. Het middel zegt dus niet : dat
mag altijd, ook al was de termijn van zes maanden om de hoofdvordering in te stellen toen reeds verstreken. Dit zou in strijd zijn met de bedoeling korte termijnen aan
te houden. En het zou ook niet verdedigbaar zijn daardoor toe te laten de ondervoerder nog ruim na die termijn van zes maanden tot vrijwaring te verplichten, als de vervoerder zelf niet meer zou kunnen aangesproken worden. De aangevochten reden van
het arrest zegt ten onrechte : het mag "nooit" na zes maanden ... ook al was de hoofdvordering tijdig ingesteld. Daarmee wordt het doel van artikel 9, zesde lid volledig uitgehold.

Conclusie : het tweede middellijkt me dus gegrond, zodat het arrest daarop moet
vernietigd worden, in zoverre het uitspraak doet over eiseres' vordering tot vrijwaring tegen verweerster en over de kosten.
ARREST

(A.R. C.98.0354.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 maart 1998 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen;
Over het tweede middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 9, zesde lid, van de wet van 25 augustus 1891 tot herziening van de titel van het Wetboek van Koophandel betreffende de vervoerovereenkomst,
doordat, na in herinnering te hebben gebracht dat, luidens de eerste rechter, de door
eiseres lastens verweerster bij conclusie van 22 april 1994 ingestelde regresvordering
ingediend werd binnen de maand na de. betekening van het dagvaardingsexploot van
25 maart 1994 uitgaande van Hermes, zodoende dat verweerster gelet op de door haar
begane fout om de boormachine niet tegen regen te hebben beschermd, gehouden was
eiseres ten aanzien van Hermes te vrijwaren voor de door laatstgenoemde geleden
regenschade aan de vervoerde machine,
het bestreden arrest deze regresvordering als zijnde verjaard afwijst,
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om reden dat nu voornoemde "vordering in vrijwaring en de rechtstreekse vordering van (eiseres) lastens (verweerster) (ingesteld werden sinds) meer dan 6 maanden verlopen zijn vanaf de dag van de aflevering, er geen steun kan gezocht worden
in de verlenging van de verjaring voor de regresvordering tegen een contractant binnen de termijn van een maand te rekenen van de dagvaarding die tot het recht van
regres aanleiding geeft zoals voorzien in artikel 9, laatste lid, van de Belgische Vervoerwet van 25 augustus 1891",
terwijl naar luid van artikel 9, zesde lid, van de wet van 25 augustus 1891, regresvorderingen, op straffe van verval, moeten worden ingesteld binnen de termijn van een
maand, te rekenen van de dagvaarding, die tot het regres aanleiding geeft; deze bepaling precies tot doel heeft om aan de gedagvaarde partij een bijkomende termijn van
een maand sinds de dagvaarding te verlenen om een andere partij in vrijwaring op
te roepen, zelfs na het verstrijken van de verjaringstermijn voorgeschreven in het eerste lid van artikel 9 van de wet van 25 augustus 1891; in onderhavig geval, door de
regresvordering, ingesteld binnen de maand te rekenen vanaf de datum van de dagvaarding van de hoofdvordering, verjaard te verklaren om reden dat de gewone verjaringstermijn van zes maanden van toepassing tussen de betrokken partijen in geval van hoofdvordering al verstreken was bij het instellen van de vrijwaringsvordering,
het arrest bovenvermelde bepaling schendt :

Overwegende dat, luidens artikel 9, eerste lid, van de wet van 25 augustus 1891 alle vorderingen die voortvloeien uit een binnenlands vervoer verjaren na verloop van een termijn van zes maanden; dat krachtens het tweede
lid, deze vm:jaring loopt, in geval van volledig verlies of van vertraging, vanaf
de dag waarop het vervoer moest geschieden, en in geval van gedeeltelijk verlies of beschadiging, vanaf de dag van de afgifte van de goederen; dat wat
de regresvordering betreft, artikel 9, zesde lid, bepaalt dat deze op straffe van
verval wordt ingesteld binnen de termijn van een maand te rekenen van de
dagvaarding die tot het regres aanleiding geeft; dat wanneer aan die voorwaarde is voldaan, de regresvordering ook kan worden ingesteld na verloop van de termijn van zes maanden;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat :
1. de oorspronkelijke vordering van de B.V.B.A. Hermes betrekking had op
het betalen van het saldo van herstelkosten aan een cylinderboormachine die
gedurende het vervoer regenschade had opgelopen;
2. eiseres tegen verweerster een regresvordering had ingesteld binnen de
termijn van een maand vanaf de dagvaarding;
Overwegende dat het arrest dat beslist dat die regresvordering ve:rjaard
is omdat meer dan zes maand zijn veri open vanaf de dag van de afievering van de goederen, artikel 9 van de wet van 25 augustus 1891 schendt;
Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat de overige grieven niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over de regresvordering van eiseres en over de kosten van eiseres en verweerster; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten
aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de
aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Gent.
8 november 2001 - 1" kamer- Voorzitter : de h. Boes, afdelingsvoorzitter- Verslaggeuer : de h. Dirix - Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaatgeneraal - Aduocaat : mr. Kirkpatrick.
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1o WATERS- LEIDINGEN- WIJZIGINGEN- KOSTEN -AANNEMING DIE DE AANLEG HEEFT
GEDAAN- BEGRIP- WET 17 JAN. 1938.

2° OPENBARE DIENST- LEIDINGEN- WIJZIGINGEN- KOSTEN -AANNEMING DlE DE AANLEG HEEFT GEDAAN- BEGRIP -WET 17 JAN. 1938.

3° VORDERING IN RECHTE - BELANG- WERKEN ZONDER VERGUNNING- KOSTEN- TERUGBETALING.

4 o STEDENBOUW- ALLERLEI -

WERKEN ZONDER VERGUNNING- KOSTEN- TERUGBETALING- VORDERING IN RECHTE - BELANG.

5° INTERESTEN- MORATOIRE INTERESTEN- LEIDINGEN- WIJZIGINGEN- KOSTEN- VERPLICHTING - WET 17 JAN. 1938 - VERBINTENIS - AARD - GEVOLG.

1 o en 2° Het begrip "aanneming die de aanleg heeft gedaan", die de kosten van opgelegde wijzigingen aan leidingen moet ten laste nemen, heeft betrekking op de Staat,
de provincien, de gemeenten, de verenigingen van gemeenten en de concessiehouders van openbare diensten of van diensten van openbaar nut die de beschikking over
de leiding hebben die zij of een rechtsvoorganger als opdrachtgever hebben aangelegd (1). (Enig artikel wet 17 jan. 1938.)
3° en 4° Een vordering die strekt tot terugbetaling van de kosten van zonder vergun-

ning uitgevoerde maar aan vergunning onderworpen werken, strekt niet tot het behoud van een wederrechtelijke toestand.
5° De verplichting om kosten van wijzigingen aan leidingen te betalen, is een verbin-

tenis die bestaat uit de betaling van een geldsom, die in geval van vertraging, aanleiding geeft tot wettelijke interest; de moratoire interest is verschuldigd vanaf de aanmaning tot betaling. (Art. 1153 B.W. en enig artikel wet 17 jan. 1938.)
(VLAAMS GEWEST T. GEMEENTE DILBEEK, BRUSSELSE INTERCOMMUNALE WATERMAATSCHAPPIJ,
BURGERLIJKE VENNOOTSCHAP IN DE VORM VAN EEN C.V.B.A.;
GEMEENTE DILBEEK T. VLAAMS GEWEST)
ARREST

(A.R. C.99.0159.N- C.99.0166.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 21 oktober 1998 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel (inzake A.R. 1995/AR/697);
Overwegende dat de voorzieningen C.99.0159.N en C.99.0166.N tegen hetzelfde arrest zijn gericht; dat ze dienen gevoegd te worden;
I. Op de voorziening C.99.0166.N:
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van het enig artikel van de wet van 17 januari 1938 tot regeling van het
gebruik door de openbare besturen, de verenigingen van gemeenten en de concessiehouders van openbare diensten of van diensten van openbaar nut, van de openbare
(1) Zie Cass., 17 jan. 1992, A.R. 7400, nr. 254, en 27 maart 1998, A.R. C.97.0063.F, nr. 172. De
wet van 17 jan. 1938 is opgeheven, voor wat het transport van gas betreft, bij art. 21 van de wet
12 april 1965 (B.S., 7 mei 1965).
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domeinen van de Staat, van de provincien en van de gemeenten, voor het aanleggen en het onderhouden van leidingen en inzonderheid van gas- en waterleidingen,
evenals van de artikelen 1121 en 1165 van het Burgerlijk Wetboek,

doordat het Hof van Beroep te Brussel bij het bestreden arrest, rechtdoende op het
hoger beroep van eiseres, het beroepen vonnis, waarbij zij tot betaling aan verweerder van een bedrag van 2.859.942 BEF, meer de vergoedende intresten sinds 1 september 1991 en meer de gerechtelijke intresten, werd veroordeeld, en de vordering in
vrijwaring, door haarzelf ingesteld tegen de Brusselse Intercommunale Watermaatschappij, ongegrond werd verklaard, bevestigt met deze wijzigingen dat de veroordelingen gelden ten gunste van het Vlaams Gewest, dat de veroordelingen tot de
intresten worden herleid tot de wettelijke intresten vanaf de dagvaarding, dat de vordering in vrijwaring zonder voorwerp wordt verklaard en dat het Wegenfonds, thans
het Vlaams Gewest, wordt veroordeeld tot de kosten van de Brusselse lntercommunale Watermaatschappij, op grond "dat onderhavig geding zich situeert in een belangrijke reeks geschillen die sedert verschillende jaren ontstonden tussen de Staat
en de eigenaars van die leidingen in verband met de vraag of de kosten verbonden aan
de verplaatsingen ervan moesten worden gedragen hetzij door de Staat (ofhet Wegenfonds), bouwheer van het openbaar werk, hetzij door de eigenaar van de leidingen die
ten precaire titel hun installaties op het openbaar domein hebben kunnen aanbrengen; ( ... ) dat de eerste rechter daarom terecht de gemeente Dilbeek veroordeelde tot
betaling van de som van 2.859.942 BEF aan het Wegenfonds in wiens rechten thans
het Vlaams Gewest is getreden; dat krachtens het laatste lid van het enig artikel van
de wet van 17 januari 1938 de Staat dus het recht heeft om in alle geval op zijn domein de schikkingen of het plan van een waterleiding en de werken die ermee verband houden te doen wijzigen; dat, krachtens dezelfde bepaling, als de wijzigingen worden opgelegd in het belang van de wegen, de kosten ervan moeten worden gedragen
door de aanneming die de aanleg heeft gedaan;
dat deze bepaling moet worden samengelezen met deze vervat in het eerste lid van
hetzelfde artikel dat aan de Staat, de provincien, de gemeente, de verenigingen van
gemeenten en de concessiehouders van openbare diensten of van diensten van openbaar nut het recht verleent om, op hun kosten, op of onder de wegen die deel uitmaken van het openbaar domein van de provincien en de gemeenten alle werken te laten uitvoeren welke voor het aanleggen en het onderhouden van de leidingen,
inzonderheid van de gas- en waterleidingen nodig zijn, en met deze vervat in het tweede
lid dat eraan herinnert dat voor de benuttiging van het openbaar domein van de Staat
de voorafgaande instemming van de minister van Openbare Werken en Werkverschaffing is vereist; dat onder de benaming 'de aanneming die de aanleg heeft gedaan' derhalve, voor wat het openbaar domein van de Staat betreft, moet worden verstaan al de openbare besturen, verenigingen van gemeenten en concesssiehouders van
openbare diensten of diensten van openbaar nut die, in de voorwaarden van het tweede
lid, dit domein benutten;
(... ) dat blijkens de overeenkomsten die werden gesloten door de B.I.W.M. en de gemeente, de gemeente eigenaar blijft van de waterleidingen die op haar grondgebied
zijn gelegen en die, voor rekening van de gemeente, door de B.I.W.M. worden uitgebaat;
dat de (huidige) gemeente Dilbeek moet worden beschouwd als 'de aanneming' in
de zin van het laatste lid van het enige artikel van de wet van 17 januari 1938;
(... ) dat de B.I.W,M. de kwestieuze installatie niet voor eigen rekening uitbaat, maar
in opdracht van de gemeente die er eigenaar van is; dat de B.I.M.W. niet beschouwd
kan worden als 'de aanneming' in de zin van de wet van 17 januari 1938;
( ... ) dat de eerste rechter dan ook terecht bij vonnis van 28 nove:mber 1989 (lees:
2 december 1994) de vordering gegrond heeft verklaard t.a.v. de gemeente wat de kosten betreft der werken die op haar grondgebied werden uitgevoerd, en ongegrond t.a.v.
de B.I.W.M.",

terwijl, eerste onderdeel, luidens het enig artikel van de wet van 17 januari 1938 tot
regeling van het gebruik door de openbare besturen, de verenigingen van gemeenten en de concessiehouders van openbare diensten of van diensten van openbaar nut,
van de openbare domeinen van de Staat, van de provincien en van de gemeenten, voor
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het aanleggen en het onderhouden van leidingen en inzonderheid van gas- en waterleidingen, de Staat, de provincien en de gemeenten in alle geval het recht hebben om de inrichting of het plan van een aanleg, evenals de daarmee verband houdende werken later op hun onderscheidenlijk domein te doen wijzigen,
Zo wijzigingen worden opgelegd hetzij om reden van de openbare veiligheid of tot
behoud van natuurschoon, hetzij in het belang van de wegen, waterlopen, vaarten of
van een openbare dienst, hetzij als gevolg van veranderingen welke de aangelanden
aan de toegangen tot de eigendommen langsheen de gebezigde wegen hebben toegebracht, de kosten der werken ten laste zijn van de ondernemer die de inrichting heeft
aangelegd, zijnde diegene die de installatie heeft opgetrokken of opgericht,
De verplaatsingskosten bijgevolg niet noodzakelijk ten laste zullen kunnen worden gelegd van de eigenaar van de leidingen,
Het immers, zoals opgemerkt door eiseres in haar beroepsbesluiten op pagina 6, de
bedoeling is diegene die de aanleg van de installatie doet en voorafgaandelijk bestudeert, ertoe te brengen dit inet voldoende zorg te doen, rekening houdend met de belangen van de overheid en de plannen van de overheid, om te vermijden dat verplaatsingen achteraf noodzakelijk blijken, en hem aldus het risico te laten dragen van
de eventuele verplaatsing van die installatie, zulks als stimulans om de installaties
slechts op basis van een ernstige studie te concipieren,
Eiseres te dezen in haar beroepsbesluiten op pagina 5 onderaan en op pagina 6 uitdrukkelijk betwistte voor de verplaatsingskosten op grond van de wet van 17 januari 1938 te kunnen worden aangesproken, vermits de aanleg ervan gebeurde door
de Brusselse lntercommunale Watermaatschappij,

zodat het bestreden arrest, dat oordeelt eiseres te kunnen veroordelen tot betaling van de verplaatsingskosten van de waterleiding op de enkele grond dat zij eigenaar is van de verplaatste waterleidingen, die door de Brusselse Intercommunale
Watermaatschappij voor haar rekening worden uitgebaat, niet wettig is verantwoord, aldus het begrip "ondernemer die de aanleg van de installatie heeft gedaan"
miskennende (schending van het enig artikel van de wet van 17 januari 1938 tot regeling van het gebruik door de openbare besturen, de verenigingen van gemeenten en
de concessiehouders van openbare diensten of van diensten van openbaar nut, van de
openbare domeinen van de Staat, van de provincien en van de gemeenten, voor het
aanleggen en het onderhouden van leidingen en inzonderheid van gas- en waterleidingen);

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, krachtens het laatste lid van het enig artikel van de wet
van 17 januari 1938 tot regeling van het gebruik door de openbare besturen, de verenigingen van gemeenten en de concessiehouders van openbare
diensten of van diensten van openbaar nut, van de openbare domeinen van
de Staat, van de provincien en van de gemeenten, voor het aanleggen en onderhouden van leidingen en inzonderheid van gas- en waterleidingen, de
Staat, de provincien en de gemeenten in aile geval het recht hebben om de
inrichting of het plan van een aanleg evenals de daarmee verband houdende werken later op hun onderscheidenlijk domein te doen wijzigen; dat
wanneer de wijzigingen opgelegd worden hetzij om reden van de openbare
veiligheid of tot behoud van natuurschoon, hetzij in het belang van de wegen, waterlopen, vaarten of van een openbare dienst, hetzij als gevolg van
veranderingen welke de aangelanden aan de toegangen tot de eigendommen langsheen de gebezigde wegen hebben toegebracht, de kosten der werken dan ten laste zijn van de aanneming, die de aanleg heeft gedaan; dat in
de andere gevallen ze ten laste komen van de overheid die de wijzigingen oplegt;
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Overwegende dat het begrip "aanneming die de aanleg heeft gedaan" betrekking heeft op de in het eerste lid van het enig artikel van dezelfde wet
genoemde overheden die de beschikking over de leiding hebben die zij of een
rechtsvoorganger als opdrachtgever hebben aangelegd;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat :
1. het geschil betrekking heeft op de vraag of de kosten verbonden aan de
verplaatsingen van ondergrondse leidingen moeten gedragen worden hetzij door de Staat of het Wegenfonds, bouwheer van het openbaar werk, hetzij door de eigenaars van de leidingen die ten precaire titel hun installatie
op het openbaar domein hebben kunnen aanbrengen;
2. onder de benaming "de aanneming die de aanleg heeft gedaan" wat het
openbaar domein van de Staat betreft, moet worden verstaan al de openbare besturen, verenigingen van gemeenten en concessiehouders van openbare diensten of diensten van openbaar nut die mits voorafgaande instemming van de minister van openbare werken en werkverscha:ffing, dit domein
benutten;
3. blijkens de overeenkomsten die werden gesloten door de Brusselse Intercommunale Watermaatschappij en eiseres, deze eigenaar blijft van de waterleidingen die op haar grondgebied zijn gelegen;
4. die leidingen voor rekening van eiseres door de Brusselse Intercommunale Watermaatschappij worden uitgebaat;
Overwegende dat het arrest beslist dat eiseres als "de aanneming" in de
zin van het laatste lid van het enig artikel van de wet van 17 januari 1938
moet beschouwd worden;
Dat het arrest zodoende dit artikel niet schendt;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek, 6, 1131 en 1133
van het Burgerlijk Wetboek, 44, § 1, 1, en § 2, 48, 64, 65 van de wet van 29 maart 1962
houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw, 42, § 1, 1 o,
en§ 2, 46, 66, 68 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoordineerd op 22 oktober 1996 en bekrachtigd bij decreet van het Vlaams Parlement van
4 maart 1997, 1 van het koninklijk besluit van 22 juni 1971 tot bepaling van de publiekrechtelijke personen voor wie de bouw- en verkavelingsvergunningen worden afgegeven door de gemachtigde ambtenaar, de vorm waarin deze zijn beslissingen neemt
en de behandeling van de bouw- en verkavelingsaanvragen, zoals van toepassing v66r
de wijziging bij besluit van de Vlaamse Executieve van 5 november 1986, 1 en 2 van
de wet van 9 augustus 1955 houdende oprichting van een wegenfonds, zoals gewijzigd bij wetten van 25 januari 1967 en 5 januari 1977, 1, A, van de wet van 16 maart
1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, zoals van
kracht v66r de wet van 13 maart 1991, en het enig artikel van de wet van 17 januari 1938 tot regeling van het gebruik door de openbare besturen, de verenigingen van gemeenten en de concessiehouders van openbare diensten of van diensten van
openbaar nut, van de openbare domeinen van de Staat, van de provincien en van de
gemeenten, voor het aanleggen en het onderhouden van leidingen en inzonderheid van
gas- en waterleidingen, evenals van de regel "Nemo auditur propriam turpitudinem
allegans",
doordat het Hof van Beroep te Brussel bij het bestreden arrest, rechtdoende op het
hager beroep van eiseres, het beroepen vonnis, waarbij zij tot betaling aan verweerder van een bedrag van 2.859,942 BEF, meer de vergoedende intresten sinds 9 september 1991 en meer de gerechtelijke intresten, werd veroordeeld, en de vordering in
vrijwaring, door haarzelf ingesteld tegen de Brusselse Intercommunale Water-
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maatschappij, ongegrond werd verklaard, bevestigt met deze wijzigingen dat de veroordelingen gelden ten gunste van het Vlaams Gewest, dat de veroordelingen tot de
intresten worden herleid tot de wettelijke intresten vanaf de dagvaarding, dat de vordering in vrijwaring zonder voorwerp wordt verklaard en dat het Wegenfonds, thans
het Vlaams Gewest, wordt veroordeeld tot de kosten van de Brusselse Intercommunale Watermaatschappij, op grond "dat in de laatste aanvullende beroepsbesluiten en
in haar pleidooi (eiseres) op een nieuw argument een beroep doet, met name deafwezigheid van de voor de wegenaanleg (verplaatsing van de waterleiding) vereiste bouwvergunning, zodat de uitgevoerde werken onwettig zouden geweest zijn; dat aangevoerd wordt dat deze onwettelijkheid niet dienen kan als grondslag voor de voorliggende
vordering, die verworpen zou moeten worden op grond van artikel107 (thans 159) van
de Grondwet, dat door de verplaatsingskosten op te leggen aan de gemeente het hof
rechtsgevolgen zou verlenen aan een onwettige beslissing, wat strijdig zou zijn met
de artikelen 6 en 1131 B.W.;
dat volgens artikel 48 (oud) van de wet van 29 maart 1962 de bouwvergunning bij
uitzondering verleend wordt door de minister of zijn afgevaardigde, wanneer ze aangevraagd wordt door een bestuur, na voorafgaandelijk advies van het college van burgemeester en schepenen;
dat (verweerder) opwerpt dat in de praktijk de bouwvergunning overbodig geacht
werd voor werken die door de minister van Openbare Werken beslist werden; dat v66r
de voorlopige gewestvorming (wet van 1 augustus 1974)- vanafwanneer de bevoegdheid inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening overgedragen werd aan de ministercomites voor Gewestelijke Aangelegenheden- de artikelen 44 en 48 van de wet
van 29 maart 1962 ge'interpreteerd werden in de zin dat voor werken waarvan de minister van Openbare Werken rechtstreeks of onrechtstreeks (bv. Wegenfonds) bouwheer was, geen bouwvergunning vereist was, daar men anders tot de burleske situatie zou gekomen zijn dat de minister van Openbare Werken (als titularis van het
ministerie waartoe het bestuur van stedenbouw en ruimtelijke ordening behoorde) aan
zichzelf bouwvergunningen zou toegekend hebben, wat vanzelfsprekend niet door de
wetgever kon beoogd zijn;
dat de argumentatie volgens welke de wet van 1962 op de ruimtelijke ordening en
de stedenbouw, zoals ze gold op het ogenblik dat de litigieuze werken een aanvang namen, in de aangegeven zin ge'interpreteerd moet worden, geparafraseerd zou kunnen worden met een beroep op het adagium cessante ratione legis, cessat eius interpretatio;
( ... ) dat in het enige artikel van de wet van 17 januari 1938 geen melding gemaakt wordt van een bouwvergunning die voor de realisatie yan de verplaatsingswerken vereist zou zijn;
(... ) dat, hoe dit ook zij, de afwezigheid van een bouwvergunning op specifieke wijze
gesanctioneerd wordt, zodat een sanctie die erin zou bestaan een civielrechtelijke vordering van een aannemer die de werken uitgevoerd heeft of van de persoon die de
aannemingsprijs heeft voorgeschoten ontoelaatbaar te verklaren, niet voorhanden is;
dat de sanctie er evenmin in kan bestaan de wettelijke verplichting van 'de aanneming' (in de zin van de geciteerde wet van 1938) om de kosten van de verplaatsing te
betalen haar grondslag te ontnemen; dat de gemeente trouwens nooit een poging gedaan heeft om de beweerde afwezigheid van een bouwvergunning op de geeigende manier te laten sanctioneren;
dat de eerste rechter dan ook terecht bij vonnis van 28 november 1989 (lees : 2 december 1994) de vordering gegrond heeft verklaard t.a.v. de gemeente wat de kosten betreft der werken die op haar grondgebied werden uitgevoerd, en ongegrond t.a.v.
de B.I.W.M.;
dat de veroordeling ten gunste van het Wegenfonds werd uitgesproken; dat thans
het Vlaams Gewest in de plaats van het Wegenfonds is getreden",

terwijl, eerste onderdeel, aan wetten die de openbare orde en de goede zeden betreffen door bijzondere overeenkomsten geen afbreuk kan worden gedaan, zoals uitdrukkelijk gesteld bij artikel 6 van het Burgerlijk Wetboek,
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Naar luid van artikelll31 van het Burgerlijk Wetboek een verbintenis aangegaan uit een ongeoorloofde oorzaak geen gevolg kon hebben,
De artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek tenslotte de toelaatbaarheid van
de vordering onderwerpen aan een wettig belang,
De wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van
de stedenbouw, inzonderheid de bepalingen waarbij aan ieder persoon die zich voorneemt te bouwen, een grond te gebruiken voor het plaatsen van een of meer vaste inrichtingen, af te breken, een bestaande woning te verbouwen, instandhoudings- of
onderhoudswerken uitgezonderd, wordt opgelegd voorafgaandelijk een vergunning aan
te vragen aan het college van burgemeester en schepenen, van openbare orde is, zoals onder meer volgt uit de strafrechtelijke beteugeling van deze bepalingen,
Degene die, als opdrachtgever, de wederrechtelijke bouwwerken zonder bouwvergunning heeft uitgevoerd bijgevolg ieder rechtmatig belang ontbeert om bij toepassing van enige wettelijke bepaling de door hem gemaakte kosten, voortvloeiend uit de
wederrechtelijk uitgevoerde werken, op een derde te verhalen,
lndien het enig artikel van de wet van 17 januari 1938 tot regeling van het gebruik door de openbare besturen, de verenigingen van gemeenten en de concessiehouders van openbare diensten of van diensten van openbaar nut, van de openbare
domeinen van de Staat, van de provincien en van de gemeenten, voor het aanleggen en het onderhouden van leidingen en inzonderheid van gas- en waterleidingen,
waarbij gesteld wordt dat de Staat, de provincien en de gemeenten in alle geval het
recht hebben om de inrichting ofhet plan van een aanleg, evenals de daarmee verband houdende werken later op hun onderscheidenlijk domein te doen wijzigen, met
dien verstande dat zo wijzigingen worden opgelegd hetzij om reden van de openbare veiligheid of tot behoud van natuurschoon, hetzij in het belang van de wegen, waterlopen, vaarten ofvan een openbare dienst, hetzij als gevolgvan veranderingen welke
de aangelanden aan de toegangen tot de eigendommen langsheen de gebezigde wegen hebben toegebracht, de kosten der werken ten laste zijn van de ondernemer die
de aanleg van de inrichting heeft gedaan, dit recht niet afhankelijk stelt van een bouwvergunning, zulks geen afbreuk doet aan de algemene regel dat aan onwettige toestanden geen gevolgen in rechte kunnen worden toegekend,
zodoende op voormelde wetsbepaling geen beroep kon worden gedaan om terugbetaling te bekomen van de kosten van de op onwettige wijze uitgevoerde verplaatsing,
zodat het bestreden arrest niet wettig vermocht te beslissen dat niettegenstaande
deze onwettige toestand verweerder vermocht aanspraak te maken op betaling van
de verplaatsingskosten, rechtstreeks volgend uit de zonder bouwvergunning uitgevoerde werken, aldus aan een onwettige toestand, die door de rechtsvoorganger van
verweerder zelfwerd gecreeerd, gevolgen in rechte toekennende (schending van deartikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek, 6, 1131 en 1133 van het Burgerlijk Wethoek, 44, § 1, 1, 64 en 65 van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de
ruimtelijke ordening en van de stedenbouw, voor zoveel als nodig 42, § 1, 1", 66 en 68
van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoiirdineerd op 22 oktober 1996
en bekrachtigd bij decreet van het Vlaams Parlement van 4 maart 1997, en voor zoveel als nodig het enig artikel van de wet van 17 januari 1938 tot regeling van het gebruik door de openbare besturen, de verenigingen van gemeenten en de concessiehouders van openbare diensten of van diensten van openbaar nut, van de openbare
domeinen van de Staat, van de provincien en van de gemeenten, voor het aanleggen en het onderhouden van leidingen en inzonderheid van gas- en waterleidingen,
evenals van de regel "Nemo auditur propriam turpitudinem allegans";
tweede onderdeel, naar luid van artikel44, § 1, 1, van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw, thans 42, § 1,
1°, van het Vlaamse decreet van 22 oktober 1996, niemand zonder voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke vergunning van het college van burgemeester en schepenen mag bouwen, een grond gebruiken voor het plaatsen van een of meer vaste inrichtingen, afbreken, herbouwen, verbouwen van een bestaande woning, instandhoudings- of onderhoudswerken uitgezonderd,
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Een vergunning zodoende vereist is telkens wanneer een inrichting wordt geplaatst, die in de grand is ingebouwd, aan de grand is bevestigd of op de grand steun
vindt ten behoeve van de stabiliteit en bestemd is om ter plaatse te blijven,
Artikel48 van voornoemde wet (thans 46 van het Vlaamse decreet) bepaalt dat in
afwijking van artikel 44 de vergunning wordt afgegeven door de minister of zijn gemachtigde ambtenaar wanneer ze wordt aangevraagd door een door de Koning aangewezen publiekrechtelijke rechtspersoon ofwanneer ze betrekking heeft op het aanleggen van installaties van openbaar nut, met inbegrip van elektrische leidingen, op
het grondgebied van twee of meer gemeenten,
In deze hypothese weliswaar het college van burgemeester en schepenen vooraf advies moet uitbrengen binnen dertig dagen,
Bij koninklijk besluit van 22 juni 1971 bedoelde publiekrechtelijke rechtspersonen werden aangewezen, zijnde onder meer de instellingen van openbaar nut, ingedeeld in categorie A krachtens de wetgeving betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, evenals verenigingen van gemeenten,
Hiermee zodoende oak het Wegenfonds, opgericht bij wet van 9 augustus 1955, dat
krachtens de wet van 25 januari 1967 een van de Staat onderscheiden rechtspersoon met eigen rechtspersoonlijkheid was, werd bedoeld,
Zo bij artikel44, § 2, van de wet van 29 maart 1962 (thans 42, § 2, van het decreet) bepaald werd dat de Koning de lijst kan vaststellen van de werken en handelingen waarvoor wegens hun geringere omvang geen vergunning vereist is, hiervan
eerst bij koninklijk besluit van 25 maart 1981 gebruik werd gemaakt,
Te dezen blijkt dat, zo de rijksambtenaar bevel gaftot het verplaatsen van de waterleidingen, het Wegenfonds optrad als opdrachtgever der werken, waarmee het de
N.V. Saterco-Stagro belastte,
Zo het daarbij handelde voor rekening van de Belgische Staat, zulks geen afbreuk doet aan het feit dat het, als rechtspersoon, optrad in eigen naam,
Het derhalve het Wegenfonds oak toekwam de nodige vergunningen aan te vragen vooraleer opdracht te geven over te gaan tot de uitvoering van de verplaatsingswerken,
zodat het bestreden arrest, in zoverre het zou geoordeeld hebben dat terzake geen
bouwvergunning was vereist, niet naar recht is verantwoord (schending van de artikelen 44, § 1, 1, en § 2, 48 van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van
de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw, voor zoveel als nodig 42, § 1, 1°, en§
2, 46 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoordineerd op 22 oktober 1996 en bekrachtigd bij decreet van het Vlaams Parlement van 4 maart 1997, 1
van het koninklijk besluit van 22 juni 1971 tot bepaling van de publiekrechtelijke personen voor wie de bouw- en verkavelingsvergunningen worden afgegeven door de gemachtigde ambtenaar, de vorm waarin deze zijn beslissingen neemt en de behandeling van de bouw- en verkavelingsaanvragen, zoals van toepassing v66r de wijziging
bij besluit van de Vlaamse Executieve van 5 november 1986, 1 en 2 van de wet van
9 augustus 1955 houdende oprichting van een wegenfonds, zoals gewijzigd bij wetten van 25 januari 1967 en van 5 januari 1977 en 1, A, van de wet van 16 maart 1954
betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, zoals van toepassing v66r de wet van 13 maart 1991):
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat volgens het onderdeel de onwettige toestand rechtstreeks volgt uit de zonder bouwvergunning uitgevoerde werken door de
rechtsvoorganger van verweerder en aan onwettige toestanden geen gevolgen in rechte kunnen worden toegekend;
Overwegende dat een vordering die strekt tot terugbetaling van de kosten van zonder vergunning uitgevoerde maar aan vergunning onderworpen werken, niet strekt tot het behoud van een wederrechtelijke toestand;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
Wat het tweede onderdeel betreft:
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Overwegeride dat uit het antwoord op het eerste onderdeel volgt dat het
tweede onderdeel voor eiseres geen belang vertoont;
Dat het onderdeel niet ontvankelijk is;
II. Op de voorziening C.99.0159.N:
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, van het enig_
artikel van de wet van 17 januari 1938, en van artikel149 van de gecoiirdineerd\)
Grondwet, doordat het bestreden arrest overweegt :
"(. .. ) dat de B.I.W.M. terecht veroordeling vordert tot betaling der gerechtskosten;
dat de gemeente even terecht doet gelden dat geen vergoedende interesten zijn verschuldigd vanaf de data der betalingen; dat slechts gerechtelijke interesten zijn verschuldigd vanaf de dagvaarding;
Betreffende de accessoria :
(... ) dat de aanpassing aan de muntontwaarding in deze procedure waarin de nakoming van een verbintenis tot het betalen van een geldsom gevorderd wordt, niet in
aanmerking genomen kan worden;
dat bij neerlegging van zijn conclusie op 19 september 1995 eiser uitdrukkelijk vroeg
dat de vervallen interesten die meer dan een jaar beliepen zouden gekapitaliseerd worden, zodat de daaropvolgende interesten moeten worden berekend op hoofdsom en vervallen interesten tot 19 september 1995";
en bijgevolg beslist :
"Verklaart de principiele en incidentele beroepen in de hierna bepaalde mate gegrond;
Bevestigt het vonnis van 28 november 1989 (lees : 2 december 1994) met deze wijzigingen dat de veroordelingen gelden ten gunste van het Vlaams Gewest, dat de veroordelingen tot de interesten worden herleid tot de wettelijke interesten vanaf de dagvaarding",
terwijl, eerste onderdeel, op de gemeente Dilbeek de wettelijke verplichting rustte
om de verplaatsingswerkzaamheden ten laste te nemen, hetgeen niet gebeurde zoals blijkt uit het bestreden arrest; de niet-nakoming van een wettelijke verplichting
een fout uitmaakt in de zin van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wethoek die aanleiding geeft tot buitencontractuele aansprakelijkheid; de schadeloosstelling inzake onrechtmatige daad inhoudt dat deze volledig moet zijn op de dag van
de uitspraak, hetgeen impliceert dat de schadelijder recht heeft op vergoedende intresten vanafhet schadeverwekkend feit en op een verhoging wegens muntontwaarding;
het bestreden arrest dat oordeelt dat de gemeente terecht doet gelden dat geen vergoedende intresten zijn verschuldigd vanaf de datum der betalingen, zijn beslissing niet
naar recht verantwoordt (schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek en van het enig artikel van de wet van 17 januari 1938);

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de verplichting om krachtens artikel 1 van de wet van
17 januari 1938 de bedoelde kosten te betalen, een verbintenis is die bestaat uit de betaling van een geldsom in de zin van artikel 1153 van het Burgerlijk Wetboek, die in geval van vertraging, aanleiding geeft tot wettelijke interest; dat de moratoire interest verschuldigd is vanaf de aanmaning
tot betaling;
Dat het onderdeel dat ervan uitgaat dat in dit geval vergoedende interest verschuldigd is op grond van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, faalt naar recht;

--------=-==~=-c~cc~
~c::----r

HOF VAN CASSATIE

Nr. 607

1889

Om die redenen, voegt de zaken; verwerpt de voorzieningen; veroordeelt
de eisers in de kosten van hun respectieve voorziening.
8 november 2001 - 1e kamer- Voorzitter : de h. Boes, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Bourgeois - Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advoeaatgeneraal - Advocaten : mrs. Gerard, Geinger en Simont.
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1 o GENEESKUNDE -

KAMER -

8 november 2001

BEROEPSORDEN- APOTHEKER- PLICHTENLEER- KORTINGEN-

AARD - GRENZEN.

2° APOTHEKER -

PLICHTENLEER- KORTINGEN - AARD - GRENZEN.

1o en 2° Het verlenen van kortingen door een apotheker aan zijn klanten betreft op zich

uitsluitend materiele belangen en is als dusdanig niet met de plichtenleer strijdig,
tenzij de omvang van die kortingen en de wijze waarop zij worden toegekend van die
aard zijn dat zij strijdig worden met de algemene beginselen en de code van de farmaceutische plichtenleer (1). (Art. 15 Apothekerswet.)
(A... T. ORDE VAN APOTHEKERS)
ARREST

(A.R. D.99.0019.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden beslissing, op 22 juni 1999 gewezen door de raad van beroep van de Orde van Apothekers, met het Nederlands als voertaal;
Over het eerste middel gesteld als volgt :
schending van de artikelen 6, 2° en 5°, en 15, § 1, van het koninklijk besluit nr. 80
van 10 november 1967 betreffende de Orde der Apothekers en van artikel 149 van de
geeoordineerde Grondwet,
doordat de bestreden beslissing overweegt :
"Betrokkene betwist door de feiten die aan de grondslag liggen van de tenlastelegging een inbreuk te hebben gepleegd op de derde deontologisehe regel. Naar zij voorhoudt, maakte zij geen publieiteit en ontfutselde zij evenmin patienten op een wijze
die onverenigbaar is met de eerlijke uitoefening van het beroep en waardoor zij afbreuk zou doen aan de aehting van de apothekers.
Om de eventuele inbreuk op de derde deontologisehe regel te onderzoeken moeten vooreerst de feiten juist worden uiteengezet.
(Eiseres) heeft toegegeven dat ze met de Stad A. een overeenkm;p.st afgesloten had
"'waarbij zij aan de residenten van de homes en servieeflats van het O.C.M.W. een korting toestond van 30 pet. op het remgeld, evenals een korting van 20 pet. op het remgeld voor het personeel, en dat zij deze korting ook heeft uitgevoerd.
(1) Zie Cass., 24 okt. 1997, A.R. D.97.0006.F, nr. 428.
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Er wordt van de veronderstelling uitgegaan dat het O.C.M.W. van de Stad A. nooit
de minste druk heeft uitgeoefend om de residenten van de homes en van de serviceflats ervan te overtuigen zich bij een bepaalde apotheker te bevoorraden. De minste druk, van aard om de vrije keuze van de patient te beknotten, zou immers onwettelijk zijn en de rechtstreekse of onrechtstreekse medewerking van een apotheker
aan een dergelijke praktijk zou een zeer ernstige inbreuk op de plichtenleer betekenen.
Dit houdt in dat betrokkene, in de voor haar gunstige veronderstelling, deze overeenkomst met de Stad A., optredend als mandataris of zaakwaarnemer van de residenten, afgesloten heeft met het oog op de ruchtbaarheid die deze eigenaar aan de toegekende korting zou geven, bij alle residenten.
Zonder deze ruchtbaarheid is de overeenkomst desbetre:ffend zinloos. De korting werd
bijgevolg in de overeenkomst bepaald om de residenten van de O.C.M.W. homes of serviceflats door middel van deze toegestane monsterkorting massaal als clienteel aan
te brengen. In die mate valt de praktijk volledig onder de bepaling van artikel1, 2°,
van de wet van 21 oktober 1992. Daarbij is uiteraard zonder belang ofhet O.C.M.W.
over een voorafgaand mandaat beschikte van haar residenten.
In dit daglicht geplaatst kan de monsterkorting van 30 pet., die door betrokkene werd
toegekend aan een vertegenwoordiger van een groot aantal personen, niet anders uitgelegd worden dan een vorm van reclame waarbij de vertegenwoordiger, in casu het
O.C.M.W., wordt gebruikt om het bericht van de monsterkorting, die de patienten moet
lokken, te verspreiden onder de gegadigden.
De toegegeven praktijk van betrokkene houdt daarenboven noodzakelijk een wijze
van handelen in erop gericht, door het toestaan van een monsterkorting, de residenten van het O.C.M.W. en van de serviceflats als patienten te ontfutselen aan de andere apotheken. Dit volgt noodzakelijk, bij afwezigheid van enige andere redelijke oorzaak uit de toegestane monsterkorting zelf.
Deze monsterkorting heeft voor gevolg dat het leveren van kwaliteit zelf in het gedrang wordt gebracht, omdat zij de normale winstmarge die de leefbaarheid van een
apotheek bepaalt uitsluit. De monsterkorting heeft voor gevolg dat, zonder enige bekommernis omtrent kennis en kwaliteit, zonder enig persoonlijk contact, een groep personen, die daarenboven niet van de meest weerbare zijn, door de Stad A. als vertegenwoordiger van het O.C.M.W., gedreven worden naar een bepaalde officina zoals zij
worden gedreven naar bepaalde handelszaken tijdens de soldenperiode door de door
deze handelaars aangeboden kortingen. Door ieder oogmerk voor kwaliteit, persoonlijk contact, belang van de apotheker in de gezondheidszorg te verdringen door de
monsterkorting, heeft betrokkene in belangrijke mate afbreuk gedaan aan de achting voor de apothekers.
Zeer onterecht verdraait betrokkene desbetre:ffend de feiten in een vergeefse paging om aan te tonen dat de door haar toegestane monsterkorting, die als enige
bestaansreden het agressiefwerven van patienten heeft, geen ontfutselen van patienten zou zijn. Heel de door betrokkene uitgewerkte gedachtengang loopt mank omdat, handig maar zeer onterecht miskend wordt, dat het de residenten zijn van de homes en de serviceflats die men poogt te ontfutselen aan de collegae door hen de
monsterkorting voor te spiegelen.
De overheid heeft aan de Orde bepaalde taken opgedragen, inzonderheid deze toe
te zien op het eerbiedigen van de deontologie en van de handhaving van de eer, de bescheidenheid, de eerlijkheid en de waardigheid van zijn leden. De Orde streeft hierbij geen economisch doel na maar zij vervult een wettelijke taak waarvoor zij overigens een regulerende bevoegdheid heeft gekregen van de overheid.
De Orde van Apothekers beschermt in casu geenszins de materiele belangen van de
apothekers en begunstigt evenmin een bepaald economisch stelsel, behalve het door
de wetgever ingericht systeem waarbij het leveren van kwaliteit en de zorg voor het
in stand houden van deze kwaliteit, alsook de continui:tiet in de gehele markt, centraal staan in het uitsluitend belang van de volksgezondheid zonder de mededinging te vervalsen. Als zij optreedt tegen een monsterkorting, in de omstandigheden
waarin zij werd toegestaan, beperkt zij er zich toe, binnen haar opdracht, een handeling te beteugelen die het door de wetgever uitgebouwde, evenwichtig systeem, binnen het kader waarvan gezonde mededingen mogelijk is, in het gedrang brengt.
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Door een monsterkorting toe te staan als lokmiddel om massaal groepen clienteel, door overeenkomsten met derden, afte snoepen van collegae uitsluitend door middel van een zeer belangrijke korting op het remgeld, miskende (eiseres) het wezen zelf
van de onafhankelijke, hooggeschoolde apotheker, vertrouwenspersoon van de patient en hoeksteen en verzekering voor het deskundig verdelen van geneesmiddelen, zoals deze door de wetgever in het uitsluitend belang van de openbare gezondheid is uitgewerkt. Door de monsterkorting, die een redelijke winstmarge uitsluit en
het voortbestaan zelfvan apotheken in het gedrang brengt, miskende (eiseres) de vrije
keuze van de door haar geviseerde, overigens zeer kwetsbare en bei:nvloedbare doelgroep.
Door deze praktijk werd de vrije keuze tenietgedaan van de client die aan de collega{) wordt ontfutseld door een voor de sector abnormale korting, van aard om ieder ander criterium uit te sluiten en om het voortbestaan van apothekers, die volgens de vestigingswet noodzakelijk zijn voor de volksgezondheid, te verzekeren.
Door sanctionerend op te treden tegen deze dumpingpraktijk die van aard is het beeld,
dat de bevolking zich voorspiegelt van de hooggekwalificeerde apotheker, belangrijke schade te berokkenen heeft de Orde van Apothekers geenszins de materiele belangen van haar leden beschermd maar wel een bepaalde, door de wetgever gewilde en op kwaliteit gestoelde verdeling van de geneesmiddelen, waarvan de
bekwaamheid van de apotheker en de reserve bij het aanbod van de geneesmiddelen de hoekstenen vormen in het belang van de volksgezondheid, beschermd.
Ook al is sedert 31 december 1989 het K.B. van 17 april 1964, waarbij ristorno's op
geneesmiddelen tot 10 pet. werden beperkt van elke rechtsgrond gespeend, dan nog
neemt dit niet weg dat de Orde van Apothekers binnen haar taak handelt wanneer
zij een apotheker beteugelt, die een monsterkorting toestaat die van die aard is om
het voortbestaan van de verdeling door een evenwichtig uitgebouwd net van deskundige en hooggeschoolde apothekers, zoals het door de wetgever in het belang van de
volksgezondheid werd gewild, in gevaar te brengen. Zowel het overleven van officina's
in de onmiddellijke buurt van de apotheek als het in standhouden van de, in het belang van de volksgezondheid vereiste kwaliteit, wordt immers door een dergelijke praktijk ondermijnd.
Desbetreffend is het nuttig te verwijzen naar het advies van de Illde kamer van de
Raad van State van 20 oktober 1993 in antwoord op een vraag van de minister van
Volksgezondheid van 22 september 1992, waar door dit hoog rechtscollege wordt herhaald dat de deontologische regels eigen aan de geneeskunst van aard zijn om de vrijheid om ristorno's te verlenen te beperken.
Tevergeefs beroept betrokkene zich op artikel 2 van het K.B. van 9 januari 1992 dat
artikel 26bis van 31 mei 1885, houdende de onderrichtingen voor apothekers, wijzigt.
In dit artikel wordt uitsluitend de uitzondering uitgewerkt die toelaat patienten te
bedienen die in een rustoord verblijven, langs een mandataris om. Deze uitzondering op de algemene regel voorziet nergens enige bepaling betreffende prijsafspraken, noch enige afwijking met betrekking tot de essentiele beperkingen eigen aan het
beroep van apothekers en de achting die erin verweven zit in het belang van de volksgezondheid.
Niets laat toe enige wil van de wetgever te onderkennen om aan een substantieel
deel van de bevolking en dan nog wel dit deel van de bevolking dat meer bescherming nodig heeft dan het gemiddelde, de waarborg geheel of gedeeltelijk te ontzeggen die kleeft aan het door de wetgever uitgebouwde systeem van hooggeschoolde en
op kwaliteit geselecteerde apothekers als verdelers van de geneesmiddelen.
Door de toelating van artikel 26bis, zoals het werd herschreven door het K.B. van
9 januari 1992, te gebruiken om een pakket zorgbehoevend "clienteel" naar zich toe
te halen door middel van een exorbitante prijsafslag, miskent de apotheker de draagwijdte van de uitzondering vastgelegd door art. 26bis van het K.B. van 31 mei 1885.
Tevergeefs ook verwijst betrokkene naar de antwoorden van de ministers van Volksgezondheid en van Economische zaken, die geen van heiden, wat zij overigens ook niet
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zouden kunnen zonder de door de wetgever aan de Orde der Apothekers toegekende bevoegdheid te miskennen, de mogelijkheid uitsluiten dat het toekennen van
een monsterkorting met het oog op het ontfutselen van patienten een deontologische fout kan uitmaken.
Dat een van de ministers daarbij heeft gesteld, dat de e:ffectieve nettoprijs een geldig criterium kan zijn, niet anders kan willen zeggen, gelet op het door de wetgever
uitgebouwde systeem waarvan hooggeschoolde en op kwaliteit geselecteerde apothekers de hoeksteen zijn, dat de eventueel bedongen korting hoe dan ook van die aard
moet zijn en in die omstandigheden moet worden gegeven dat niet aileen de prijs, maar
ook de kwaliteit van de geleverde prestatie, een noodzakelijk criterium moet blijven
waarbij monsterkortingen, die slechts een uiterst marginale winstmarge mogelijk rnaken waardoor kennelijk uitsluitend op massa-omzet wordt gespeculeerd, noodzakelijk dienen uitgesloten te worden",
en bijgevolg de hogere beroepen ontvankelijk verklaart doch ongegrond en de bestreden beslissing bevestigt waarbij eiseres de tuchtsanctie van de schorsing van het
recht het beroep van apotheker uit te oefenen van een dag werd opgelegd,
terwijl, eerste onderdeel, het verlenen van kortingen op zich uitsluitend materiele
belangen aantasten en niet strijdig is met de plichtenleer in se, dit maar het geval zou
zijn wanneer de kortingen gepaard gaan met handelingen die de algemene beginselen en de regels betre:ffende de zedelijkheid en de eer, de bescheidenheid en de eerlijkheid, de waardigheid en de toewijding, onontbeerlijk voor de uitoefening van het
beroep aantasten,
handelingen die omschreven kunnen worden als gepaard gaande met kortingen per
definitie dienen uit te gaan van de apotheker zelf die kortingen aanbiedt,
de bestreden beslissing vaststelt dat een overeenkomst gesloten werd met de Stad
A. en dat er wordt uitgegaan van de veronderstelling dat het O.C.M.W. van de Stad
A. nooit de minste druk heeft uitgeoefend op de patienten, enerzijds,
anderzijds, op basis van loutere gissingen overweegt dat eiseres deze overeenkomst zou afgeloten hebben met het oog op de ruchtbaarheid die zou gegeven worden aan de toegekende korting, deze korting dan ook zou zijn bepaald om de residenten van de O.C.M.W.-homes of serviceflats massaal als clienteel aan te brengen,
de korting in dit daglicht geplaatst niet anders zou kunnen uitgelegd worden dan een
vorm van reclame, deze toegegeven praktijk van eiseres "noodzakelijk" een Wijze van
handelen zou zijn erop gericht de patienten te ontfutselen aan andere apothekers, bij
afurezigheid van enige andere redelijke oorzaak uit de toegestane monsterkorting zelf,
de Raad van Beroep vervolgens tot de conclusie komt dat deze korting tot gevolg zou
hebben dat het leveren van kwaliteit zelf in het gedrang zou worden gebracht omdat zij de normale winstmarge die de leefbaarheid van een apotheker bepaalt uitsluit, en dat een grbep personen gedreven wordt naar een bepaalde officina zonder enige
bekommernis om kennis en kwaliteit, zonder enig persoonlijk contact,
terwijl al deze overwegingen, naast het feit dat het louter gissingen zijn en interpretaties van de zogenaamde intenties in hoofde van eiseres, nalaten in concreto aan
te geven waarin eiseres handelingen zou hebben gesteld die gepaard gingen met de
toegestane kortingen, handelingen die in haar hoofde van aard waren de algemene beginselen en de regels betre:ffende de zedelijkheid, de eer, de bescheidenheid, de eerlijkheid, de waardigheid en de toewijding, die onontbeerlijk zijn voor de uitoefening
van het beroep zouden aantasten,
zodat de bestreden beslissing niet naar recht is verantwoord, minstens aan het Hof
de mogelijkheid niet biedt na te gaan of de motivering van de bestreden beslissing de
beslissing wettig verantwoordt (schending van alle in het middel ingeroepen bepalingen),
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het onderdeel niet preciseert hoe en waardoor de bestreden beslissing artikel 149 van de Grondwet schendt;
Dat het onderdeel in zoverre niet ontvankelijk is;
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Overwegende verder dat het verlenen van kortingen door een apotheker
aan zijn klanten op zich uitsluitend materiele belangen betreft en als dusdanig niet met de plichtenleer strijdig is, tenzij de omvang van die kortingen en de wijze waarop zij worden toegekend van die aard zijn dat zij strijdig worden met de algemene beginselen en de code van de farmaceutische
plichtenleer;
Overwegende dat de bestreden beslissing oordeelt dat :
1. eiseres een overeenkomst betreffende monsterkortingen met de Stad A.
heeft gesloten met het oog op de ruchtbaarheid die de Stad aan de toegekende kortingen zou geven bij alle residenten van haar O.C.M.W.-homes of
servicesflats;
2. de toezegging van monsterkortingen door eiseres aan het O.C.M.W. niet
anders kan uitgelegd worden dan als een vorm van reclame waarbij het
O.C.M.W. wordt gebruikt om het bericht van de monsterkorting te verspreiden;
3. de praktijk van monsterkorting daarenboven noodzakelijk een wijze van
handelen inhoudt die erop gericht is de residenten van het O.C.M.W. en van
de serviceflats als patienten te ontfutselen aan andere apotheken;
4. eiseres het wezen van de onafhankelijke, hooggeschoolde apotheker, vertrouwenspersoon van de patient en hoeksteen voor het deskundig verdelen van geneesmiddelen in het belang van de openbare gezondheid miskent, door een monsterkorting langs overeenkomsten met derden toe te staan
als lokmiddel om massaal groepen clienteel af te snoepen van collegae;
Dat de raad van beroep met die redenen zijn beslissing naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel in zoverre niet kan worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten; de kosten begroot op de som van veertienduizend vijftien frank jegens
de eisende partij en op de som van vierduizend tweeenzeventig frank jegens de verwerende partij.
8 november 2001 - 1e kamer- Voorzitter : de h. Boes, afdelingsvoorzitter- verslaggever : de h. Bourgeois - Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Gerard en De Bruyn.
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ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED- GRONDEN- GROVE BELEDIGING VAN EEN ECHTGENOOT- BELEDIGENDE HOUDING VAN DE ANDERE ECHTGENOOTUITWERKING.

1894

HOF VAN CASSATIE

Nr. 608

Hoewel er in echtscheidingszaken geen vergelijking van respectieve schuld bestaat, kunnen feiten van beledigende aard die door een van de echtgenoten zijn gepleegd een
verzachting zijn van de {out van de andere echtgenoot en daaraan het karakter vim
grove belediging ontnemen (1). (Art. 231 B.W.)
(H ... T.B ... )
ARREST

(vertaling)

(A.R. C.99.0430.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 20 mei 1999 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel,
Over het middel: schending van de artikelen 149 van de Grondwet, 231, 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest het beroepen vonnis wijzigt en voor recht zegt dat de hoofdvordering van de eiser tot echtscheiding ten laste van verweerster niet gegrond is, het
beroepen vonnis tenietdoet, de uitspraak voor het overige aanhoudt, zulks op grond
"dat (eiser) uiteindelijk het bewijs heeft aangeboden van volgend feit : 'dat (verweerster), toen (eiser) injuli 1994 bij een gemeenschappelijke vriendin op bezoek was
geweest, bij die persoon binnenviel en scheldwoorden en beledigingen uitte; dat (verweerster) de ochtend daarop haar man slagen toebracht; dat (eiser) zijn toestand moest
laten vaststellen bij de dienstdoende arts van het Sint-Pietersziekenhuis en klacht indiende bij de politie van Vorst'; dat de materialiteit van het eerste deel van dat feit
bewezen is; dat evenwel blijkt dat de bewuste gemeenschappelijke vriendin sinds juni
1994 een intieme relatie met (eiser) had; dat uit (verweersters) verklaring die zij aflegde tijdens het opsporingsonderzoek dat ten gevolge van (eisers) klacht was ingesteld, volgt dat zij, toen zij vernam dat haar man haar met haar beste vriendin bedroog, danig geschokt was dat zij hem geslagen en uitgescholden heeft; dat zij
gepreciseerd heeft dat zij hem met een handdoek had geslagen en dat zij, indien zij
hem zodoende met haar hand in het gezicht had geraakt, evenwel niet de bedoeling
had hem een vuistslag toe te dienen; dat aangenomen moet worden dat (verweersters)
reactie veroorzaakt is door (eisers) op grove wijze beledigende houding jegens haar,
waardoor zij haar zelfbeheersing heeft verloren; dat, in de omstandigheden van de zaak,
de slagen evenmin als de beledigingen die injuli 1994 (verweerster) ten laste zin gelegd, aangemerkt kunnen worden als grove beledigingen jegens (eiser); dat voor het
overige niet bewezen is dat (verweerster) bij andere gelegenheden onverantwoorde, 'onwaarschijnlijke' woede-uitbarstingen zou hebben gehad, waarbij zij dan het vaatwerk aan diggelen sloeg of haar man beledigde; dat laatstgenoemd feit niet door de
ondervraagde getuigen is bevestigd, zelfs niet door degenen die geregeld bij het koppellangskwamen of door hun naaste buren, zoals J.R., die verklaard heeft 'bij (haar)
buren nooit ruzie te hebben gehoord, terwijl (zij) wel de kleine G. hoorde wenen'; dat
enkel A.B. (..) gemeld heeft dat hij 'een of twee ruzies had 'bijgewoond waarbij verweerster beledigingen zoals "dik varken" had geuit "; dat die getuige evenwel niet heeft
gepreciseerd waarover die ruzies gingen of in welke omstandigheden (verweerster) die
bewoordingen had gebruikt; dat, wat die redenen in hun geheel betreft, niet bewezen is dat (verweerster) jegens (eiser) een op grove wijze beledigend gedrag zou hebben vertoond op grond waarvan de echtscheiding ook in haar nadeel zou kunnen worden uitgesproken overeenkomstig artikel 231 van het Burgerlijk Wetboek; dat de zaak
niet in staat van wijzen is, in zoverre zij betrekking heeft op de vordering tot levensonderhoud die (verweerster) op grond van artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek heeft
ingesteld; dat de zaak in zoverre naar de bijzondere rol moet worden verwezen",

(1) Cass., 29 nov. 1974,A.C., 1974, 378; zie Cass., 6 okt. 1978,A.C., 1978-79, 154; 17 nov. 1989,
A.R. 6688, nr. 171.
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terwijl, tweede onderdeel, de omstandigheid dat de houding van een van de echtgenoten laakbaar offoutief is de andere echtgenoot niet het recht geeft om zich op zijn
beurt een laakbare of foutieve houding aan te meten; de fout van de ene geen verontschuldiging is voor de fout van de andere; het arrest dat in casu vaststelt dat verweerster eiser een vuistslag - althans een klap met haar hand - heeft toegebracht, maar dat feit niet in aanmerking neemt omdat het "veroorzaakt zou zijn geweest
door de op grove wijze beledigende houding van eiser" en dus geen grove belediging
zou zijn, de respectieve schuld compenseert, hetgeen strijdig is met artikel 231 van
het Burgerlijk Wetboek, en bijgevolg dat artikel schendt;

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, hoewel er in echtscheidingszaken geen compensatie van
respectieve schuld bestaat, feiten van beledigende aard die door een van de
echtgenoten zijn gepleegd een verzachting kunnen zijn van de fout van de
andere echtgenoot en daaraan het karakter van grove belediging ontnemen;
Overwegende dat het arrest, door erop te wijzen dat "(verweersters) reactie veroorzaakt is door (eisers) op grove wijze beledigende houding jegens haar"
en "dat, in de omstandigheden van de zaak, de slagen (... ) niet aangemerkt kunnen worden als grove beledigingenjegens (eiser)", daaruit niet het
bestaan afleidt van enige compensatie van respectieve schuld, maar enkel
vaststelt, door een feitelijke beoordeling, dat eisers houding aan de toegebrachte slagen het karakter van grove beledigingen ontneemt;
Dat het arrest aldus eenjuiste toepassing maakt van artikel231 van het
Burgerlijk Wetboek;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
9 november 2001 - 1e kamer- Voorzitter : de h. Parmentier, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Mathieu - Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Wouters en Simont.
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1o RECHT VAN VERDEDIGING- BURGERLIJKE ZAKEN- MISKENNING.

2° RECHTBANKEN- BURGERLIJKE ZAKEN -ALGEMEEN- BESCHIKKINGSBEGINSEL- MISKENNING.

1o en 2° Het hofvan beroep dat tot staving van zijn beslissing ambtshalve het be-

staan van een {out in aanmerking neemt, zonder dat middel aan de tegenspraak van
de partijen voor te leggen, schendt art. 1138, 2°, Ger. W.en miskent het algemeen beginsel van het recht van verdediging (1). (Art. 1138, 2°, Ger.W.; algemeen beginsel
van het recht van verdedigirig.)
(1) Cass., 30 nov. 2000, A.R. C.00.0067.F, nr. 657.
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(GROUPE IMMOBILIER LIEGEOIS B.VB.A. T. B ... , L ... )
ARREST

(vertaling)

CAR. C.00.0162.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 september 1999 gewezen door het Hof van Beroep te Luik;
Over het middel : schending van de artikelen 1382, 1383 van het Burgerlijk Wethoek, 1138, zo, van het Gerechtelijk Wetboek en tevens miskenning van het algemeen beginsel van het recht van verdediging,
doordat het arrest eiseres veroordeelt "om, indien de tegen C.B. uitgesproken veroordeling niet ten uitvoer kan worden gelegd, (... ) aan de verweerders het bedrag van
130.000 BEF te betalen, plus de gerechtelijke interest op dat bedrag vanaf de dagvaarding tot algehele betaling, alsook de vergeefse kosten van tenuitvoerlegging ten
aanzien van C.B., zoals die blijken uit de kosten van de gerechtdeurwaarder", en haar
tevens veroordeelt tot betaling van de appelkosten van de verweerders, op grond "dat
de (verweerders) nog steeds een rechtsvordering op grond van delictuele aansprakelijkheid kunnen instellen tegen (eiseres) op voorwaarde dat zij de gegrondheid van hun
vordering kunnen bewijzen; dat het niet voldoende is dat zij het bewijs leveren van
hun schade (het waarschijnlijke verlies van het voorschot wegens het onvermogen van
[mevrouw B.]), dat zij moeten bewijzen dat die schade het rechtstreekse gevolg is van
de quasi-delictuele aansprakelijkheid van (eiseres); ( ... ) dat (eiseres) de (verweerders) een voorlopige koopovereenkomst m.b.t. het pand ter ondertekening heeft voorgelegd onder de opschortende voorwaarde van de volledige zuivering van de hypothecaire inschrijvingen; dat (eiseres) in dat geschrift aan de (verweerders) heldere,
precieze en volledige informatie heeft gegeven over een probleem dat de koop in het
gedrang zou kunnen brengen, te weten het bestaan van te zuiveren hypothecaire schuldvorderingen; dat de tekst van de voorlopige koopovereenkomst waarin van de ophe:ffingvan de ingeschreven schuldvorderingen een opschortende voorwaarde werd gemaakt, de wettelijke vorm heeft gegeven die vereist is voor de bescherming van de
rechtmatige belangen van de kopers; dat het schuldig verzuim van (eiseres) enkel hierin
bestaat dat zij er niet op had toegezien dat het voorschot het voorwerp zou worden van
een kantonnement of bewaargeving ten gunste van de kopers; dat genoemd verzuim als schuldig kan worden aangemerkt wanneer de koopovereenkomst ter uitvoering waarvan een voorschot wordt gestort, afhankelijk wordt gemaakt van opschortende voorwaarden waardoor de overeenkomst zou kunnen vervallen; dat die schuld
des te erger is omdat de (of een van de) opschortende voorwaarde(n) bestaat in de opheffing van de hypothecaire inschrijvingen, d.w.z. een voorwaarde die verwijst naar
een financiele toestand waarin de verkoper diep in de schulden zit, waardoor de vrees
zou kunnen ontstaan dat hij onvermogend is en dat het ontvangen voorschot in het
geheel van zijn schulden opgaat; dat (eiseres), die beroepshalve optreedt als bezoldigd gevolmachtigde bij de verkoop van vastgoed, een onverschoonbare beroepsfout heeft
begaan door niet te bedingen en niet erop toe te zien dat het voorschot het voorwerp zou worden van een kantonnement of bewaargeving ten gunste van de kopers; dat die fout de rechtstreekse en noodzakelijke oorzaak is van de schade die de
(verweerders) zullen lijden ingeval zij de gedwongen ofvrijwillige tenuitvoerlegging
van de veroordeling van (mevrouw B.) ten voordele van de (verweerders) niet zullen kunnen verkrijgen",
terwijl, eerste onderdeel, de verweerders in hun appelconclusie en hun aanvullende appelconclusie eiseres verweten op drieerlei vlak tekortgeschoten te zijn in haar
plicht om als professionele informatieverstrekker eerlijke inlichtingen en advies te geven, namelijk door te zijn overgegaan tot de verkoop van 1°) een onroerend goed dat
slechts voor drie vierde de voile eigendom van mevrouw B. was, 2°) van een onroerend goed dat bezwaard was met verschillende zakelijke lasten, waaronder de hypothecaire lasten, zonder de kopers daarover in te lichten en zonder zich daarover zorgen te maken, 3°) van een onroerend goed dat door huiszwam was aangetast, zulks
zonder hen daarover in te lichten en door zelfs het tegengestelde te beweren; het ar-
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rest geen van de drie tekortkomingen in aanmerking neemt maar oordeelt dat eiseres "een onverschoonbare beroepsfout heeft begaan door niet te bedingen en niet erop
toe te zien dat het voorschot het voorwerp zou worden van een kantonnement of bewaargeving ten gunste van de kopers"; die fout nooit door de verweerders is aangevoerd, waarbij de op eiseres rustende verplichting bovendien verder gaat dan de loutere plicht om eerlijke informatie en advies te geven; het arrest bijgevolg een geschil
opwerpt waarvan de partijen in conclusie het bestaan hebben uitgesloten en aldus het
beschikkingsbeginsel miskent (schending van artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk
Wetboek); het bovendien, in zoverre het eiseres niet toegestaan heeft verweer te voeren, noch over de aldus in aanmerking genomen fout, noch over het oorzakelijk verband ervan met de schade, bet algemeen beginsel van bet recht van verdediging miskent, en dus ook, aangezien bet bet bestaan van een fout in oorzakelijk verband met
schade niet in concreto beoordeelt met inachtneming van de conclusies van de partijen, de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek schendt;
tweede onderdeel, de verweerders in hun conclusie uit de vermelding van de drie fouten die zij eiseres verweten, afieidden dat zij "een schade (hadden) geleden die geraamd kan worden op de bedragen die zij hebben moeten betalen" en vorderden dat
eiseres veroordeeld zou worden om hun 130.000 BEF te betalen, plus de interest vanaf
de dagvaarding; zij bijgevolg een reeds gerealiseerde schade vorderden; het arrest, aangezien bet hun de schade toekent die zij "zullen lijden ingeval zij de gedwongen ofvrijwillige tenuitvoerlegging van de veroordeling van (mevrouw B.) (in hun) voordeel niet
zullen kunnen verkrijgen (... )", zijnde een toekomstige schade, de verweerders iets anders toekent dan hetgeen zij gevorderd hebben en aldus bet beschikkingsbeginsel miskent (scheriding van artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek); het arrest bovendien, aangezien bet eiseres niet toegestaan heeft verweer te voeren over de
mogelijkheid dat de verweerders voornoemde schade lijden en over bet oorzakelijk verband ervan met bet bestaan van een fout aan de zijde van eiseres, het algemeen beginsel van het recht van verdediging miskent, en bijgevolg de artikelen 1382 en 1383
van bet Burgerlijk Wetboek schendt;
derde onderdeel, de verweerders nooit betaling hebben gevorderd van de kosten van
tenuitvoerlegging die zij tevergeefs zouden moeten maken t.a.v. mevrouw B.; bet arrest, aangezien bet evenwel eiseres veroordeelt om die kosten terug te betalen, de verweerders een niet-gevorderde zaak toekent en aldus artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek schendt en bet algemeen rechtsbeginsel miskent luidens hetwelk
de rechter bet recht van verdediging moet eerbiedigen en dus geen veroordeling tot
betaling van geldbedragen mag uitspreken jegens een partij die daarover geen verweer heeft kunnen voeren :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hofvermag acht te slaan, niet
blijkt dat de verweerders voor het hofvan beroep staande zouden hebben gehouden dat eiseres een fout zou hebben begaan doordat zij er niet op had toegezien dat het voorschot het voorwerp zou worden van een kantonnement of
bewaargeving ten gunste van de kopers;
Dat het hofvan beroep, aangezien het tot staving van zijn beslissing ambtshalve het bestaan van een fout in aanmerking neemt, zonder dat middel aan
de tegenspraak van de partijen voor te leggen, artikel1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek schendt en het algemeen beginsel van het recht van verdediging miskent;
Dat het onderdeel gegrond is;
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 in zoverre het, ten gunste van de verweerders, veroordelingen uitspreekt ten laste van eiseres en het uitspraak doet over de kosten van het geding dat tussen de partijen aanhangig is; beveelt dat van dit
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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.
9 november 2001 - 1e kamer- Voorzitter : de h. Parmentier, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Mathieu - Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Draps en De Bruyn.
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1e KAMER- 9 november 2001

1 o VORDERING IN RECHTE- UITVOEREND BESLAG OP ONROEREND GOED- VERKOOPVOORWAARDEN- NOTARIS- VRIJWILLIGE TUSSENKOMST- RECHTSVORDERING- BELANG.

2° TUSSENKOMST- UITVOEREND BESLAG OP ONROEREND GOED- VERKOOPVOORWAARDEN
- NOTARIS- VRIJWILLIGE TUSSENKOMST- RECHTSVORDERING- BELANG.

3° NOTARIS- UITVOEREND BESLAG OP ONROEREND GOED- VERKOOPVOORWAARDEN- NOTARIS- VRIJWILLIGE TUSSENKOMST- RECHTSVORDERING- BELANG.

4 o BESLAG- GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING- UITVOEREND BESLAG OP ONROEREND
GOED- VERKOOPVOORWAARDEN- NOTARIS- VRIJWILLIGE TUSSENKOMST- RECHTSVORDERING- BELANG.

5o VORDERING IN RECHTE- UITVOEREND BESLAG OP ONROEREND GOED- VERKOOPVOORWAARDEN- DOOR DE KAMER VAN NOTARISSEN OPGEMAAKT BEDING- KAMER VAN NOTARISSEN - VRIJWILLIGE TUSSENKOMST- RECHTSVORDERING- BELANG.

6° TUSSENKOMST- UITVOEREND BESLAG OP ONROEREND GOED- VERKOOPVOORWAARDEN
-DOOR DE KAMER VAN NOTARISSEN OPGEMAAKT BEDING- KAMER VAN NOTARISSEN- VRIJWILLIGE TUSSENKOMST- RECHTSVORDERING- BELANG.

7° NOTARIS- UITVOEREND BESLAG OP ONROEREND GOED- VERKOOPVOORWAARDEN- DOOR
DE KAMER VAN NOTARISSEN OPGEMAAKT BEDING- KAMER VAN NOTARISSEN - VRIJWILLIGE TUSSENKOMST- RECHTSVORDERING- BELANG.

8° BESLAG- GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING- UITVOEREND BESLAG OP ONROEREND
GOED- VERKOOPVOORWAARDEN- DOOR DE KAMER VAN NOTARISSEN OPGEMAAKT BEDINGKAMER VAN NOTARISSEN- VRIJWILLIGE TUSSENKOMST- RECHTSVORDERING- BELANG.

1°, 2°, 3° en 4° De beslagrechter verantwoordt zijn beslissing naar recht dat de eiser,
een notaris die de verkoopvoorwaarden heeft opgemakt in het raam van een veiling op een uitvoerend beslag op onroerend goed, geen belang heeft om in de zaak tussen te komen, wanneer hij bij de uitspraak over een tegenspraak tegen de verkoopvoorwaarden erop wijst dat er tegen eiser persoonlijk geen enkele vordering is ingesteld,
dat diens aansprakelijkheid niet in het gedrang komt en dat eiser zijn mening over
het geschil heeft geuit in het proces-verbaal waarin die tegenspraak wordt vastgesteld (1). (Artt. 17 en 18 Ger.W.)
(1) Zie concl. O.M.
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5o, 6°, 7o en so Art. 2.,- 9°, van het besluit van 2 nivose van het jaar XII, dat herzien
is bij K.B. van 18 maart 1987 betreffende de instelling en de organisatie van de kamers van notarissen, luidens hetwelk de hamer van notarissen tot taak heeft de gezamenlijke notarissen van het arrondissement te vertegenwoordigen met betrekking tot hun gemeenschappelijke rechten en belangen, verleent die kamer niet het
vereiste belang om tussen te komen in een zaak, enkel omdat zij de geldigheid wil bepleiten van een beding in verkoopvoorwaarden waarvan zij de invoeging in de akten wil veralgemenen (2). (Art. 17 en 18 Ger.W.)
(V .. T. DIPO N.V; KAMER VAN NOTARISSEN VAN HET ARRONDISSEMENT BRUSSEL T. DIPO N.V)

Conclusie van advocaat-generaal De Riemaecker :
1. Het bestreden vonnis heeft uitspraak gedaan over een tegenspraak tegen verkoopvoorwaarden in het raam van een veiling op uitvoerend beslag op onroerend goed.
De notaris die de verkoopvoorwaarden heeft opgemaakt, wilde in de zaak tussenkomen om het hoofdstuk "Veilingkosten" in zijn verkoopvoorwaarden te verdedigen
waarin wordt verwezen naar de forfaits die in dat verb and door de Kamer van notarissen zijn vastgesteld. Deze wilde eveneens in de zaak tussenkomen omdat zij
staande houdt dat zij de notarissen van het arrondissement ter zake een nieuwe regeling had opgelegd. De beslagrechter heeft die vrijwillige tussenkomsten niet ontvankelijk verklaard.
2. Aangezien de twee voorzieningen tegen dezelfde beschikking van de beslagrechter zijn ingesteld, bestaat er m.i. grand tot voeging.
3. In het eerste middel in de zaak C.99.0479.F verwijt eiser, die geenszins betwist
dat hij geen partij in de zaak is, het bestreden vonnis de miskenning van het wettelijk begrip belang om in rechte op te treden en van de regels waarin de procedurele samenwerking tussen de beslagrechter en de aangewezen notaris zijn neergelegd.
3.1. Hij houdt in hoofdzaak staande dat de notaris, die aan de beslagrechter de problemen mag voorleggen waarmee hij wordt geconfronteerd in de vervulling van de taak
die hem in het raam van een uitvoerend beslag op onroerend goed is opgedragen, inclusief de moeilijkheden die ontstaan door de tegenspraken tegen de verkoopvoorwaarden die hij heeft opgemaakt, doet blijken van een belang om op omstandige wijze, via een vrijwillige tussenkomst, opmerkingen voor te leggen die volgens hem
op de kritiek en de tegenspraken tegen voornoemde verkoopvoorwaarden moeten worden gemaakt.
3.2. Krachtens art. 1580, derde lid, Ger.W. is de notaris geen partij in de rechtspleging m.b.t. geschillen over het opmaken van de verkoopvoorwaarden in het raam
van een veiling op uitvoerend beslag op onroerend goed. Nergens in de desbetreffende bepalingen is een regeling vastgesteld m.b.t. een vrijwillige tussenkomst van die
notaris. De beslagrechter mag evenwel op grand van art. 1396 Ger.W. toezicht houden op de openbare ambtenaren die met een in het 5de deel van dat Wetboek vastgestelde rechtspleging zijn belast.
Er zal dus toepassing moeten worden gemaakt van de gewone regels van de vrijwillige tussenkomst, namelijk dat de notaris, net zoals voor iedere vordering in rechte,
moet doen blijken van een legitiem, materieel of moreel, persoonlijk en rechtstreeks belang, d.w.z. van een eigen belang, overeenkomstig de artt. 15, 17 en 18
Ger.W. (3).
3.3. Zander de formele vraag in aanmerking te moeten nemen die in de memorie van
antwoord wordt gesteld, namelijk of de vrijwillige tussenkomst al dan niet bij conclusie mag gebeuren, heeft de bestreden beschikking mijns inziens haar beslissing dat
de vrijwillige tussenkomst van de aangewezen notaris niet ontvankelijk was wegens gebrek aan belang, naar recht verantwoord door te overwegen dat, aangezien de
(2) Zie concl. O.M.
(3) Cass. 19 sept. 1996, A.R. C.95.0386.F, nr. 319.
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aansprakelijkheid van eiser niet in het gedrang wordt gebracht en er tegen hem persoonlijk geen vordering is ingesteld, hij geen belang heeft om in de zaak tussen te komen, te meer daar hij in het proces-verbaal waarin de tegenspraak is opgetekend, zijn
standpunt daaromtrent heeft kunnen uiten.
Ret eerste middel in de zaak C.99.0479.F kan mijns inziens dus niet worden aangenomen.
( ... )

4. In de zaak m.b.t. de vrijwillige tussenkomst van de Kamer van notarissen, noopt
het eerste middel in de zaak C.99.048l.F uw Rof ertoe zich opnieuw te buigen over
de erg interessante kwestie van het belang waarvan groeperingen en rechtspersonen met rechtspersoonlijkheid moeten doen blijken om in rechte op te treden.
4.1. In een arrest van 19 september 1996 heeft uw Rofimmers de draagwijdte van
het begrip belang waarvan groeperingen en rechtspersonen met rechtspersoonlijkheid moeten doen blijken om in rechte op te treden nauwkeurig omschreven, in die
zin dat het eigen belang van een rechtspersoon "alleen datgene omvat wat zijn bestaan, zijn materiele goederen en morele rechten, inzonderheid zijn vermogen, eer en
goede naam, raakt". Ret loutere feit dat een rechtspersoon of een natuurlijke persoon een doel, ook al is het statutair, nastreeft, doet geen eigen belang ontstaan, hetgeen het geval zou zijn wanneer wordt opgekomen voor het collectief of persoonlijk belang van zijn leden. (4)
4.2. Belang, in de zin van art. 17 Ger.W., wordt omschreven als "ieder stoffelijk of
zedelijk voordeel - effectief maar niet theoretisch - dat de eiser kan trekken uit de
vordering op het ogenblik waarop hij ze aanhangig maakt" (5).
4.3. Roewel een op een eigen belang gesteunde rechtsvordering, waarbij een groepering haar eigen belangen van vermogensrechtelijke of extravermogensrechtelijjke aard wil verdedigen, blijkbaar nauwelijks tot controverses in rechtsleer en rechtspraak (6) leidt, is zulks evenwel niet het geval wanneer een groepering een
rechtsvordering instelt om de individuele of collectieve belangen van haar leden te verdedigen (7).
4.4. De rechtsvordering tot verdediging van individuele belangen wordt omschreven als "la forme d'action par laquelle le groupement agit au nom et pour compte de
sujets de droit- il s'agira parfois de ses membres, parfois d'autres personnes - et
demande la protection de leurs droits et interets propres". De op een collectief belang berustende rechtvordering daarentegen, wordt begrepen als 'Taction introduite par un groupement, ayant ou non la personnalite juridique, afin de proteger la
fin en vue de la defense de laquelle il s'est constitue" (8).
4.5. In zijn arrest van 19 september 1996 heeft uw Rof zijn rechtsleer bevestigd volgens welke een rechtspersoon van een persoonlijk en rechtstreeks belang moet doen
blijken, zo niet wordt zijn vordering ontoelaatbaar (9).
4.6.1. Uit bepaalde beslissingen van bodemrechters blijkt evenwel dater soms wordt
afgeweken van de strikte opvatting van uw Rof (10).
(4) Cass., 19 sept. 1996, op. cit.
(5) Verslag VAN REEPINGHEN, Gedr. St., Senaat, zitting 1963-64, nr. 60, p. 23.
(6) G. CLOSSET-MARCHAL, ''L'action d'interet collectif au regard de la Jurisprudence de la Cour
de cassation", in Formation permanente C. U.P- U.Lg., deel 4 7, rnei 2001, nr. 4, p. 11.
(7) G. CLOSSET-MARCHAL, op. cit., nr. 5 en 6, p.12; 0. DE ScHUTTER "Les actions collectives devant les differentes juridictions", noot onder Cass., 1e K., 19 sept. 1996, R.C.J.B., 1997, p. 105; ERGEC, noot onder Luik, 29 april 1994, Jour. Proc., 1994, nr. 262; A. FETTWEIS, Manuel de procedure civile, nr. 30 tot 33, p. 40.
(8) 0. DE ScHUTTER, op. cit., p.l14.
(9) Cass., 25 okt. 1985, A.R. 4651, nr. 125.
(10) Luik, 29 april1994, J.LM.B.,1994, p. 926; Bergen, 15 dec. 1997, J.L.M.B., 1998, p. 685; Burg.
Doornik (kort ged.), 16 dec. 1998, J.T., 1999, p. 451.
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4.6.2. Sommige daarvan gaan uit van het standpunt van uw Bof dat de collectieve rechtsvordering geen ontvankelijkheidsproblemen doet ontstaan wanneer de wet
heeft voorzien in een afWijking van de artikelen 17 en 18 Ger.W. en gaan in de opdracht die de wet aan bepaalde rechtspersonen heeft gegeven op zoek naar die afwijking door met name te verwijzen naar het begrip functioneel belang.
Zulks is het "geval in een recente beslissing van de rechter in kart geding te Luik die
de rechtsvordering van de Orde van advocaten ontvankelijk heeft verklaard waarin
zij wilde laten vaststellen dat de opsluitingsomstandigheden van gedetineerden v66r
hun verschijning voor de rechtbank, niet stroken met de vereisten van art. 3 E.V.R.M.,
aangezien die omstandigheden de vrije uitoefening van het verweer kunnen belemmeren (11).
4.7.1. In de huidige stand van de rechtspraak van uw Bofmoet dus worden nagegaan of er, m.b.t. het recht van de Kamer van notarissen om in rechte op te treden,
al dan niet een wettige afWijking van het begrip persoonlijk en rechtstreeks belang
bestaat.
4.7.2. Art. 2, go, besluit 2 nivose "jaar ll", herzien bij K.B. 18 maart 1g87, bepaalt
dat de Kamer van notarissen de gezamenlijke notarissen van het arrondissement vertegenwoordigt met betrekking tot hun gemeenschappelijke rechten en belangen.

Art. 76 wet 4 mei 1ggg, dat in deze rechtspleging niet van toepassing is, neemt die
bevoegdheid over en preciseert met name in het achtste lid dat de Kamer het genootschap vertegenwoordigt voor alle aangelegenheden die betrekking hebben op de
gemeenschappelijke rechten en belangen van de leden ten aanzien van alle overheden en instellingen, zulks zowel in rechte als in alle openbare en private akten.
Aldus verleent de wet de Kamer van notarissen niet aileen de bevoegdheid om tussen te komen wanneer zij van een eigen en persoonlijk belang kan doen blijken, maar
ook om, in afWijking van de artt. 17 en 18 Ger.W., tussen te komen in alle gedingen
betreffende de gemeenschappelijke belangen van haar leden.
De hier toepasselijke wet en de wet van 4 mei 1ggg geven evenwel geen omschrijving van het begrip "gemeenschappelijke rechten en belangen".
4.7.3. Er moet dus "in concreto" worden nagegaan of de door de Kamer van notarissen ingestelde rechtsvordering al dan niet onder de toepassing van die wettige af"
wijking kan vallen.
Bet desbetreffende middel steunt hierop dat uit art. 2, go, besluit 2 nivose "jaar II",
herzien bij K.B. van 18 maart 1g37 volgt dat aan de Kamer van notarissen opgedragen vertegenwoordigingstaak "haar machtigt, en haar belang verleent om tussen te
komen in ieder geschil over de wettigheid van het beding dat zij heeft opgemaakt en
op haar verzoek ingevoegd is in alle akten van de notarissen van haar arrondissement".
Ik wijs evenwel erop dat het bier niet gaat om een circulaire waarin het notarisambt wordt geregeld en waarvan het al dan niet geoorloofd karakter ter discussie zou
kunnen staan, maar om een circulaire waarin de draagwijdte van art. 1585 Ger.W.
wordt uitgelegd, hetgeen mijns inziens, buiten de bevoegdheid valt van de algemene vergadering, die enkel bevoegd is om reglementen op te maken, waarbij de Kamer van notarissen bevoegd is om op de naleving ervan toe te zien.
Overeenkomstig art. 16 besluit 2 nivose 'jaar II" hebben de reglementen immers aileen betrekking op aangelegenheden die "de uitoefening van het notarisambt betreffen".
Bet gemeenschappelijk belang lijkt me dus nauw aan te sluiten bij het begrip functioneel belang waarvan hierboven sprake was.
(11) Burg. Luik (kart ged.), 29 juni 2001, J.L.M.B., 2001, p. 1188.
Over het begrip functioneel belang: J. VAN CoMPERNOLLE, "Le droit d'action en justice des groupements", Larder, 1972, p. 170; M. DuMONT, "Interet fonctionnel et interet corporatif', A.P., 1993,
p. 272.
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Overigens toont de omstandigheid dat de overtreding van de reglementen aanleiding kan geven tot tuchtvervolgingen (12) voldoende aan dat die reglementen slechts
betrekking kunnen hebben op de uitoefening in strikte zin van het notarisambt en niet
op het opleggen van een gebruik in het beroep door, zoals in dit geval, een bepaalde
uitlegging van de wet verplicht te stellen.
4.8. Daarom verantwoordt de beslagrechter mijns inziens naar recht zijn beslissing dat de vrijwillige tussenkomst van de Kamer van notarissen niet ontvankelijk is
wegens gebrek aan belang door, op heel pertinente wijze vast te stellen dat ''het besluit van 2 niv6se jaar Il herzien bij het K.B. van 18 maart 1987 de Kamer van notarissen weliswaar het recht geeft het notarisambt in al zijn aspecten te regelen, maar
haar daarom niet de bevoegdheid verleent om gebruiken inzake veilingen vast te stellen en op te leggen en om te bepalen dat de veilingkosten door de ene en niet door de
andere partij zullen worden gedragen".
Het eerste middel in de zaak C.99.0481.F kan mijns inziens dus niet worden aangenomen.
( ... )

Besluit : verwerping.
ARREST

(vertaling)

(A.R. C.99.0479.F- C.99.0481.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 27 mei 1999 in hoger beroep gewezen door de beslagrechter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brussel;
Overwegende dat de voorzieningen die op de algemene rol zijn ingeschreven onder de nummers C.99.0479.F en C.99.0481.F tegen hetzelfde vonnis
zijn gericht; dat er grond bestaat tot voeging;
I. Wat de voorziening betreft die op de algemene rol is ingeschreven onder nummer C.99.0479.F:
Over het eerste middel : schending van de artikelen 15, 17, 18, 1396 en, voor zoveel als nodig, 1498 en 1582 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat de bestreden beschikking eerst vaststelt dat eiser conclusie had genomen
"om verweer te voeren over het in zijn verkoopvoorwaarden opgenomen hoofdstuk
'veilingkosten'" en, op die grond, in de zaak was tussengekomen, en die tussenkomst vervolgens niet ontvankelijk verklaart op grond dat "de notaris geen partij in
het geding is"; "dat hij weliswaar door de griffie op de hoogte is gebracht van het tijdstip waarop de zaak is ingeleid, waarbij die mededeling enkel gebeurd is om hem in
te lichten en niet om hem uit te nodigen om deel te nemen aan het debat"; "(verweerster), zonder hem aansprakelijk te stellen oftegen hem persoonlijk enige vordering in te stellen, gewoon zou willen dat het bewuste hoofdstuk in andere bewoordingen wordt gesteld"; "de notaris dus geen belang heeft om in de zaak tussen te komen
te meer daar hij in het proces-verbaal waarin zijn tegenspraak is opgetekend zijn standpunt daarover uit en er de circulaire nr. 693 van de kamer van notarissen als bijlage aan toevoegt, hetgeen een gebruik is dat, ook al is het niet uitdrukkelijk bij de
wet vastgesteld, niettemin kan worden aangenomen naar analogie met artikel1646,
eerste lid, en met toepassing van artikel 1396 van het Gerechtelijk Wetboek",
terwijl, overeenkomstig de artikelen 15, 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek de
tussenkomst, net zoals de rechtsvordering, slechts kan worden gesteld wanneer blijk
wordt gegeven van een reeds verkregen en dadelijk belang om ze in te dienen; overigens de in het middel aangewezen bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek vastleggen dat, wegens de algemene opdracht van controle en toezicht inzake bewarend
(12) J. DEMBLON,"Le pouvoir reglementaire des assemblees de notaires", Rev. prat. not. beige,
1963, p. 325; R. DE VALKENEER, Precis du notariat, Brussel, Bruylant, 1988, p. 136.
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beslag en middelen van tenuitvoerlegging die aan de beslagrechter zijn opgedragen, een daadwerkelijke samenwerking zal bestaan tussen laatstgenoemde en de door
hem in het raam van een uitvoerend beslag op onroerend goed aangewezen notaris;
de aangewezen notaris, teneinde die samenwerking goed te laten verlopen, aan de
beslagrechter de problemen mag voorleggen waarmee hij wordt geconfronteerd in de
vervulling van de taak die hem in het raam van een uitvoerend beslag op onroerend goed is opgedragen, inclusief de moeilijkheden die ontstaan door de tegenspraken tegen de verkoopvoorwaarden die hij heeft opgemaakt, zonder dat hij daarbij welbepaalde vormvereisten dient nate leven (tenzij, eventueel, de eerbiediging van het
recht op tegenspraak); de aangewezen notaris, in laatstgenoemd geval, gelet op de rechterlijke lastgeving waarmee hij is bekleed en op de kritiek tegen de door hem opgemaakte clausules - oak al is hij oorspronkelijk geen partij in het geding dat door de
tegenspraken is ingesteld en, oak al mag hij zich bovendien uiten in het procesverbaal waarin de rechter over de tegenspraken wordt ingelicht - een belang heeft
om op omstandige wijze, via tussenkomst, opmerkingen te maken die volgens hem op
de kritiek en op de tegenspraken moeten worden gemaakt; daaruit volgt dat de bestreden beschikking met de in het middel weergegeven overwegingen niet wettig heeft
kunnen afieiden dat eisers tussenkomst bij wege van op tegenspraak genomen conclusie, niet ontvankelijk was wegens gebrek aan belang, zonder het wettelijk begrip
belang te miskennen (schending van de artikelen 15, 17 en 18 van het Gerechtelijk
Wetboek) evenals de regels inzake de procedurele samenwerking tussen de beslagrechter en de aangestelde notaris (schending van artikel 1396 en, voor zoveel als nodig, 1498 van het Gerechtelijk Wetboek), zoals die van toepassing zijn in de rechtspleging die volgt op de tegenspraken tegen de verkoopvoorwaarden (schending, voor
zoveel als nodig, van artikel 1582 van het Gerechtelijk Wetboek) :

Overwegende dat uit de vaststellingen van het bestreden vonnis blijkt dat
verweersters vordering betrekking heeft op haar tegenspraak tegen de door
eiser, een notaris, opgemaakte verkoopvoorwaarden en dat de tegenspraak betrekking heeft op het beding m.b.t. de veilingkosten in het raam
van een uitvoerend beslag op onroerend goed;
Overwegende dat het bestreden vonnis erop wijst dat er tegen eiser persoonlijk geen enkele vordering is ingesteld, dat zijn aansprakelijkheid niet
in het gedrang komt en dat eiser zijn mening over het geschil heeft g·euit in
het proces-verbaal waarin de tegenspraak wordt vastgesteld;
Dat het bestreden vonnis aldus zijn beslissing dat eiser geen belang heeft
om in de zaak tussen te komen, naar recht verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
II. Wat de voorziening betreft die op de algemene rol is ingeschreven onder nummer C.99.0481.F :
Over het eerste middel : schending van de artikelen 15, 17, 18 van het Gerechtelijk Wetboek en 2, 9°, van het besluit van 2 nivose van het jaar XII (24 december 1803)
betreffende de instelling en de organisatie van de kamers van notarissen, dat herzien is bij koninklijk besluit van 18 maart 1987,
doordat de bestreden beschikking de vrijwillige tussenkomst van eiseres, die zij heeft
ingesteld bij verzoekschrift dat op 4 november 1997 ter griffie is neergelegd, niet ontvankelijk verklaart op grand dat "de kamer van notarissen haar tussenkomst wil verantwoorden door het feit dat zij de notarissen van het arrondissement ter zake een
nieuw gebruik heeft opgelegd"; dat "enerzijds, (. .. ) het debat hier beperkt is tot de tekst
van verkoopvoorwaarden v66r de veiling"; dat "(eiseres) geen bewijs levert van haar
eigen - vermogensrechtelijk of moreel - belang om het litigieuze beding te laten opstellen in de ene zin veeleer dan in de andere, met name dat de veilingkosten door de
ene veeleer dan door de andere partij moeten worden gedragen"; dat "artikel2 van het
besluit van 2 nivose van het jaar XII betreffende de instelling en de organisatie van
de kamers van notarissen, dat herzien is bij koninklijk besluit van 18 maart 1987, evenmin die tussenkomst kan verantwoorden"; dat "het derde lid niets met die materie te
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maken heeft, aangezien er geen sprake is van een klacht van een derde tegen een notaris maar van de uitoefening van een recht tegen een akte van een notaris zonder dat
deze in de zaak wordt betrokken "; dat "zulks ook opgaat voor het vijfde lid aangezien - zoals eerder gesteld - zijn beroepsaansprakelijkheid hier niet in het gedrang komt, evenmin als die van (eiseres) trouwens"; dat "zulks tevens opgaat voor
artikel 9 (lees : 2, 9°) in zoverre, zoals eerder gesteld, de gemeenschappelijke rechten en belangen van de notarissen niet in het geding zijn",
terwijl artikel 2, go, van het besluit van 2 nivose van het jaar XII, dat herzien is bij
koninklijk besluit van 18 maart 1987, bepaalt dat de kamer van notarissen bevoegd is om alle notarissen van het arrondissement collectief te vertegenwoordigen met
betrekking tot hun gemeenschappelijke rechten en belangen; die taak eiseres machtigt, en haar belang verleent, om tussen te komen in iedere rechtspleging over de wettigheid van een beding dat zij heeft opgemaakt en op haar verzoek in alle akten van
de notarissen van haar arrondissement wordt ingelast, een soortgelijke rechtspleging al de notarissen, die eiseres collectiefvertegenwoordigt, aanbelangt, en tevens
voor haarzelf belang heeft in haar hoedanigheid van de gene die het litigieuze beding heeft opgesteld en het gebruik ervan wil bevorderen; daaruit volgt dat de bestreden beslissing met de in het middel weergegeven overwegingen niet wettig heeft
kunnen afleiden dat de tussenkomst van eiseres niet ontvankelijk was zonder de bepalingen te schenden die het belang van eiseres bij de rechtsvordering regelen en die
eveneens in het middel worden aangewezen :

Overwegende dat het bestreden vonnis vaststelt dat eiseres in de zaak is
tussengekomen en dat zij "haar tussenkomst wil verantwoorden door het feit
dat zij de notarissen van het arrondissement een nieuw gebruik heeft opgelegd" betreffende de veilingkosten bij uitvoerend beslag op onroerend goed;
Overwegende dat krachtens artikel 2, go, van het besluit van 2 nivose van
het jaar XII betreffende de instelling en de organisatie van de kamers van
notarissen, dat herzien is bij het hier toepasselijke koninklijk besluit van 18
maart 1987, de kamer van notarissen de notarissen van het arrondissement collectief vertegenwoordigt met betrekking tot hun gemeenschappelijke rechten en belangen;
Dat die bepaling eiseres niet het vereiste belang verleent om tussen te komen in een zaak, ·-enkel omdat zij de geldigheid wil onderstrepen van een beding in verkoopvoorwaarden waarvan zij de inlassing in de akten wil veralgemenen;
Dat het bestreden vonnis in dat verband oordeelt dat "de gemeenschappelijke rechten en belangen van de notarissen niet in het geding zijn";
Overwegende dat het, voor het overige, oordeelt dat eiseres "geen bewijs
Ievert van haar eigen - vermogensrechtelijk of moreel - belang om het litigieuze beding te laten opstellen in de ene zin veeleer dan in de andere, met
name dat de veilingkosten door de ene veeleer dan in de andere partij moeten worden gedragen";
Dat het bestreden vonnis met die overwegingen zijn beslissing dat de tussenkomst van eiseres niet ontvankelijk is, naar recht verantwoordt;
Dat het middel niet aangenomen kan worden;

Om die redenen, voegt de voorzieningen die op de algemene rol zijn ingeschreven onder de nummers C.99.0479.F en C.99.048l.F; I. Uitspraak
doende op de voorziening die op de algemene rol is ingeschreven onder nullmer C.99.0479.F; verwerpt de voorziening en de vordering tot bindendverklaring van het arrest; veroordeelt eiser in de kosten; II. Uitspraak doende
op de voorziening die op de algemene rol is ingeschreven onder nummer

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

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

Nr. 611

__ _______:_I __

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

-=_-c----,-------------o--,---

--

----~_-[

_

HOF VAN CASSATIE

--~:.__·

_ _ _·_ _

1905

C.99.0481.F; verwerpt de voorziening en de vordering tot bindendverklaring
van het arrest; veroordeelt eiseres in de kosten.
9 november 2001 - 1e kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Parmentier ,waarnemend voorzitter- Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Mahieu en Simont.

Nr. 611
3e KAMER- 12 november 2001

1 o GEZINSBIJSLAG- WERKNEMERS- MINDERVALIDE RECHTHEBBENDE- VERGOEDING
- VOORWAARDEN- RECHTGEVEND KIND- DEEL UITMAKEN VAN GEZIN- BEGRIP- DRAAGWIJDTE.

2° GEZINSBIJSLAG- WERKNEMERS- MINDERVALIDE RECHTHEBBENDE- RECHTGEVEND KIND- PLAATSING IN INSTELLING- OPENING VAN HET RECHT- VOORWAARDEN.

1 o en 2° Met de regel dat een minderualide gerechtigd is op kinderbijslag op voorwaarde dat het rechtgevend kind deel uitmaakt van hetzelfde gezin en hi} dit recht
behoudt ten behoeve van het kind dat geplaatst is door de bevoegde overheid, heeft
de wetgever aangeduid dat het rechtgevend kind principieel moet "deel uitmaken van
hetzelfde gezin", maar dat het recht oak bestaat als het kind geplaatst is, ongeacht
of de plaatsing dateert van voor of na de datum waarop de rechthebbende aan de gestelde voorwaarden voor de toe kenning van inkomensvervangende of integratietegemoetkoming voldoet (1). (Artt. 56quinquies, § 1, eerste en tweede lid,
Kinderbijslagwet Werknemers.)
(RIJKSDIENST VOOR KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS T. M... )
ARREST

(A.R. 8.01.0007 .N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 13 oktober 2000 gewezen door het Arbeidshof te Antwerpen, afdeling Hasselt;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 56quinquies, § 1, eerste en tweede lid, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor werknemers, zoals samengevat door
het koninklijk besluit van 19 december 1939 tot samenvatting van de wet van 4 augustus 1930 betreffende de kindertoeslagen voor loonarbeiders, en de koninklijke besluiten krachtens een latere wetgevende delegatie genomen, wat het eerste lid betreft zowel in de versies voor en na de wijzigingen aangebracht door artikel 73 van de
Programmawet van 22 december 1939 en door artikel 26 van de wet van 22 februari 1998 houdende sociale bepalingen, en wat het tweede lid betreft, zoals ingevoegd door artikel 81 van de wet van 29 december 1990 houdende sociale bepalingen,
(1) Zie : K.B. nr. 122 tot wijziging van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders (B.S. 12 jan. 1983, 370 e.v. meer bepaald het verslag aan de Koning, punt
2; Wet 29 dec. 1990, houdende sociale bepalingen, Memorie van toelichting bij on twerp van wet
houdende sociale bepalingen, Senaat, 1990-1991, nr. 1115, 1, p. 41).

_:__:_·_-=I

1906

HOF VAN CASSATIE

Nr. 611

doordat het arbeidshof, in de bestreden beslissing, na te hebben vastgesteld dat de
verweerster sedert 1 februari 1996 een inkomensvervangende tegemoetkoming en een
integratietegemoetkoming conform aan de categorieen II, III of IV geniet en haar kind
van 30 augustus 1995 tot 11 november 1997 ten laste van een openbare overheid geplaatst was in het kindertehuis "De Steiger" te Lanaken" (blz. 3, vierde laatste alinea van het arrest), het hoger beroep van de eiser als ongegrond af\vijst en het vonnis van de eerste rechter in al zijn beschikkingen bevestigt, zodoende beslissend dat
de verweerster vanaf 1 februari 1996 als rechthebbende op de (verhoogde) kinderbijslag bepaald in artikel 56quinquies, § 1, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders moet beschouwd worden,
terwijl, artikel 56quinquies, § 1, eerste lid, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders als voorwaarde voor het gerechtigd zijn op
de in dat lid bepaalde kinderbijslag onder andere oplegt dat het kind deel uitmaakt
van hetzelfde gezin, zijnde het gezin van de rechthebbende;
Artikel 56quinquies, § 1, tweede lid, van de samengeordende wetten betreffende de
kinderbijslag voor loonarbeiders bepaalt dat de rechthebbende het recht op de in het
eerste lid bepaalde kinderbijslag "behoudt (. .. ) ten behoeve van de kinderen waarvan sprake in het eerste lid, wanneer ze geplaatst zijn in een instelling overeenkomstig artikel 70";
Artikel 56quinquies, § 1, tweede lid, door het gebruik van het woord "behoudt" te
kennen geeft dat er in geval van plaatsing van het rechtgevend kind enkel recht is op
de in het eerste lid bepaalde kinderbijslag indien de ouder al v66r de plaatsing rechthebbende was in de zin van het eerste lid,
zodat het arbeidshof niet wettig kon beslissen dat het recht op de in artikel 56quinquies, § 1, eerste lid, bepaalde kinderbijslag ook bestaat indien de ouder, zoals in dit
geval, v66r de plaatsing nog geen rechthebbende was in de zin van het eerste lid en
op die grond beslissen dat de verweerster vanaf 1 februari 1996 recht heeft op die kinderbijslag (schending van artikel 56quinquies, § 1, eerste en tweede lid, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor werknemers, zoals samengevat door
het koninklijk besluit van 19 december 1939 tot samenvatting van de wet van 4 augustus 1930 betreffende de kindertoeslagen voor loonarbeiders, en de koninklijke besluiten krachtens een latere wetgevende delegatie genomen, wat het eerste lid betreft, zowel in de versies voor en na de wijzigingen aangebracht door artikel 73 van
de Programmawet van 22 december 1989 en door artikel 26 van de wet van 22 februari 1998 houdende sociale bepalingen, en wat het tweede lid betreft, zoals ingevoegd door artikel81 van de wet van 29 december 1990 houdende sociale bepalingen):

Overwegende dat artikel 56quinquies, § 1, eerste lid, van de Kinderbijslagwet Werknemers bepaalt: "De mindervalide die geen winstgevende beroepsbezigheid uitoefent en krachtens de wetgeving betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten een inkomensvervangende tegemoetkoming geniet
of een integratietegemoetkoming geniet die overeenstemt met een vermindering van zelfredzaamheid van ten minste negen punten, is gerechtigd op
de kinderbijslag tegen de bij artikel 40 bepaalde bedragen en tegen de bijslagen, bepaald bij artikel 50ter, voor de kinderen, bedoeld in artikel 50, §
3, 1°, 2°, 3°, 6°,7° en so, of die het voorwerp uitmaken van een afwijking en
op voorwaarde dat zij deel uitmaken van hetzelfde gezin.";
Dat het tweede lid bepaalt : "De rechthebbende behoudt dit recht ten behoeve van de kinderen waarvan sprake is in het eerste lid, wanneer zij geplaatst zijn in een instelling overeenkomstig artikel 70"; dat de wetgever met
deze bepaling aangeduid heeft dat het bedoelde kind principieel moet "deel
uitmaken van hetzelfde gezin", zoals bepaald in artikel 56quinquies, § 1, eerste lid, maar dat het in dit artikel bedoelde recht ook bestaat als het kind
geplaatst is overeenkomstig artikel 70, ongeacht of de plaatsing dateert van
voor of na de datum waarop de rechthebbende aan de gestelde voorwaarden voor de toekenning van de bedoelde tegemoetkomingen voldoet;
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Dat het middel faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
12 november 2001 - se kamer - Voorzitter : de h. Boes, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Dhaeyer - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. van Eeckhoutte.

Nr. 612
Se KAMER- 12 november 2001
1o WERKLOOSHEID- RECHT OP UITKERING- HERSTEL VAN DE WERKLOZE IN ZIJN RECHTEN- VERPLICHTING VAN DE RECHTER

2° RECHTBANKEN -

BURGERLIJKE ZAKEN- SOCIALE ZAKEN (BIJZONDERE REGELS) WERKLOOSHEID- RECHT OP WERKLOOSHEIDSUITKERING- HERSTEL VAN DE WERKLOZE IN
ZIJN RECHTEN- VERPLICHTING VAN DE RECHTER

So WERKLOOSHEID- ALLERLEI- BESTUURLIJKE BESLISSING- SANCTIE- GESCHILNIETIGVERKLARING- GEBREK AAN MOTIVE RING -ARBEIDSRECHTBANK- BEVOEGDHEIDDRAAGWIJDTE.

4 o MACHTEN - RECHTERLIJKE MACHT- ARBEIDSRECHTBANK- BESTUURLIJKE BESLISSING- WERKLOOSHEID- SANCTIE- GESCHIL- NIETIGVERKLARING- GEBREK AAN MOTIVERING- BEVOEGDHEID- DRAAGWIJDTE.

5° RECHTBANKEN- BURGERLIJKE ZAKEN- SOCIALE

ZAKEN (BIJZONDERE REGELS)WERKLOOSHEID- BESTUURLIJKE BESLISSING- SANCTIE- GESCHIL- NIETIGVERKLARING
- GEBREK AAN MOTIVERING- ARBEIDSRECHTBANK- BEVOEGDHEID- DRAAGWIJDTE.

1o en 2° De rechter, die kennis neemt van een geschil betreffende het recht op werk-

loosheidsuitkeringen, kan de werkloze in het recht op werkloosheidsuitkeringen herstellen, op voorwaarde dat hi} de verordenende bepalingen inzake werkloosheid naleeft (1). (Art. 7, § 11, Besluitwet 28 dec. 1944; art. 580, 2°, Ger.W.)

so, 4° en 5° Wanneer de arbeidsrechtbank de administratieve beslissing van dedirecteur van het werkloosheidsbureau over een sanctie vernietigt alleen wegens gebrek aan motivering, ontneemt deze nietigverklaring de rechter de bevoegdheid niet
om na te gaan of die beslissing in overeenstemming is met de wetten en verordeningen inzake werkloosheid en om uitspraak te doen over de rechten die uit die wettelijke bepalingen voortvloeien (2). (Art. 7, § 11, Besluitwet 28 dec. 1944; art. 580,
2°, Ger.W.)
(1) Cass., 13 maart 2000, A.R. S.98.0170.F, nr. 171.
(2) Zie noot 1.
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CR.V.A. T. B... )
ARREST

(A.R. S.Ol.002S.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 november 2000 gewezen door het Arbeidshof te Antwerpen, afdeling Hasselt;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 149 van de Grondwet, 7, § 11, eerste lid, van de Besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, 580, 2°, en 11S8, so, van het Gerechtelijk Wetboek, 71, in het bijzonder eerste
lid, so, 4° en 5° en 154, eerste lid, van het koninklijk besluit van 25 november 1991
houdende de werkloosheidsreglementering (B.S., S1 dec,ember 1991, err. B.S., 1S maart
1992, hierna afgekort : het Werkloosheidsbesluit),
doordat het bestreden arrest, met bevestiging van het vonnis waar het de inbreuk op de werkloosheidsreglementering (artikel 71, eerste lid, so, 4° en 5°) impliciet doch zeker had vastgesteld, de administratieve beslissing van S december 1997
van de directeur van het gewestelijk werkloosheidsbureau 'Thngeren van eiser, waarbij een sanctie van 1S weken uitsluiting van uitkeringen vanaf 8 december 1997 (wegens inbreuk op artikel 71 Werkloosheidsbesluit), vernietigt zonder een uitspraak te
doen over de duur van de sanctie van uitsluiting, en zulks op grond van de hiernavolgende overwegingen :
"De volheid van rechtsmacht is de regel (. .. )
Het Arbeidshof te Antwerpen is van oordeel dat de hoven en rechtbanken het onderzoek kunnen verrichten met betrekking tot alle omstandigheden die aanleiding hebben gegeven tot de administratieve beslissing, ook wanneer deze de billijkheid betreffen, a fortiori indien blijkt dat de directeur van (eiser) op het moment van de
beoordeling niet over alle nuttige en ter zake dienende elementen beschikte.
(. .. )" (arrest, p. 11).
"De gewestelijke directeur van (eiser) neemt krachtens artikel142 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 alle beschikkingen over het recht op uitkeringen
van de werklozen die hun gewone verblijfplaats hebben in zijn ambtsgebied.
Beleidsopties is hij bevoegd te nemen, aangepast aan dit gebied, die geconcretiseerd worden in de individuele beslissingen die hij neemt ten opzichte van de werklozen.
Wanneer de directeur deze beleidsopties verantwoordt in zijn beslissingen heeft de
rechter hierover niet te oordelen.
De arbeidsgerechten dienen nate gaan of de directeur zijn beslissing nam conform aan de voorgeschreven procedure en met inachtneming van de rechten van verdediging van de werkloze, of de feiten waarop die beslissing steunde voldoende naar
recht bewezen zijn en of de uiteindelijke beslissing een juiste toepassing maakt van
de werkloosheidsreglementering. Het staat de rechter dus vrij de betwiste aanspraak van een particulier tegenover het bestuur in haar geheel op zijn wettigheid te
toetsen. (. .. )
Dienvolgens kan de rechter binnen bepaalde grenzen de sanctie door (eiser) beslist verminderen, die evenwel voldoende aangepast en verrechtvaardigd moet zijn (. .. )"
(arrest, p. 12);
"Alles (met inbegrip van de duur van de uitsluiting) wat onder de beoordelingsbevoegdheid van de directeur van het werkloosheidsbureau valt, valt onder de controle, met voile rechtsmacht, van de arbeidsrechtbank, behoudens wanneer een bijzondere bepaling aan de directeur een discretionaire bevoegdheid toekent omtrent een
te nemen beslissing. In dat geval mag de rechter niet in de plaats treden van de directeur en hem zijn beoordelingsvrijheid ontnemen.
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Geen wettelijke bepaling kent de directeur een discretionaire bevoegdheid toe met
betrekking tot de hem door artikel 154 van het werkloosheidsbesluit gegeven bevoegdheid om de werkloze de sanctie op te leggen van een uitsluiting van het recht
op werkloosheidsuitkeringen van 4 tot 26 weken (. .. )"(arrest, p. 12-13);
"Op grond van artikel580 en artikel583 van het Gerechtelijk Wetboek, artikel 7,
§ 11, van de besluitwet van 28 december 1944, artikel 6 E.V.R.M. en artikel144 van
het Gerechtelijk Wetboek hebben de arbeidsgerechten daarenboven de dwingende opdracht om kennis te nemen van de geschillen betreffende de rechten en verplichtingen van de werknemers, welke voortvloeien uit de wetten en de verordeningen betreffende de werkloosheid; dat de arbeidsgerechten aldus de volheid van rechtsmacht
hebben in dergelijke aangelegenheden. Zowel tegenover sancties als tegenover uitsluitingen. Ook de omvang van de opgelegde sanctie werd in het verleden al eens beoordeeld rekening houdende met de ernst ofhet eenmalig karakter van de feiten, met
het beroepsverleden van de werknemer alsook met de persoonlijkheid van de werkloze, zoals zijn familiale toestand, leeftijd, gezinslast, het feit dat voordien nooit uitkeringen werden aangevraagd, financiele draagkracht, enz. (. .. );
Door de gegrondheid van de bestuurlijke beslissingen, strekkende tot beperking van
een recht, te beoordelen, stelt de rechter zich niet in de plaats van het bestuur, doch
gaat hij enkel de wettelijkheid van de getroffen beslissing na. De rechter heeft dus,
net als het bestuur, de macht, de maat van de rechtsbeperking inzake werkloosheidsuitkering te beoordelen.
Door de omvang in de tijd van een genomen maatregel of sanctie te apprecieren, stelt
de rechter zich niet in de plaats van de administratie, doch put hij integendeel zijn
rechterlijke bevoegdheid uit (. .. )" (arrest, p. 13)
"De rechter dient vooreerst de administratieve beslissing op haar wettelijkheid te
controleren, dit is na te gaan of de wettelijke vereisten tot het opleggen van een sanetie vervuld zijn en vervolgens de sanctiemaat te beoordelen, rekening houdend met
de feitelijke omstandigheden om na te gaan of de sanctiemaat ermee in een redelijke verhouding staat.
Indien (eiser) bij de bepaling van de sanctie de elementen opgeeft van haar beleid die de sanctiemaat rechtvaardigen kan de rechter zijn bevoegdheid volledig uitputten doordat hij aile elementen kent die de sanctiemaat hebben bepaald.
Bijgevolg dient de rechter bij gebrek aan motivering van de administratieve beslissing de wettigheid van de administratieve beslissing te beoordelen en zich in de
plaats van (eiser) uit te spreken over de rechten van de werkloze, zo ook zal de rechter, wanneer de sanctiemaat onvoldoende of niet gemotiveerd is en aldus niet wettig verantwoord is, er uitspraak moeten over doen en ze desgevallend vemietigen, wanneer (eiser) geen of onvoldoende beleidsnormen opgeeft die de sanctiemaat
rechtvaardigen" (arrest, p. 15).
"Op grond van de wet van 29 juli 1991 op de uitdrukkelijke motivering van de
bestuurshandelingen die de openbare orde raakt (... ) dient (eiser) (. .. ) zijn administratieve beslissingen inzake werkloosheidsuitkeringen, die eenzijdig en individueel zijn, te motiveren, met inbegrip van de duur van de uitsluiting.
De beslissing aan sich (algemeen) beantwoordt aan de Verplichte Motiveringswet, doch niet de motivering van het quantum of de sanctiemaat (bijzonder)" (arrest, p. 16)
"Naast de hoger beschreven verticale toetsing van deze rechtshandelingen naar het
individu toe, rekening houdende met persoonlijke offamiliale toestanden moet ook horizontale toetsing nochtans mogelijk blijven, in eerste instantie door de administratie en in de tweede instantie door de controlerende arbeidsgerechten, om willekeur of
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ongelijkheid uit te sluiten, namelijk toetsing door vergelijking van de toegepaste sanetie met minimum en maximum, de last die de gedraging van betrokkene op de werkloosheidsverzekering legt, de sector waarin de wetsinbreuk plaatsvindt (fraude gevoelige sector en niet cfr. bouw, horeca, transport, tuinbouw, enz.)" (arrest, p. 1617);
"Daarbij moet bij de horizontale toetsing nagegaan worden, in zoverre zulks mogelijk is en de criteria gekend, welke sancties het bestuur in gelijksoortige gevallen
heeft toegepast en zo als nadere verantwoording dienen voor verzachtende of verzwarende omstandigheden (vgl. artikel 79 Sw.), voor zover de gemiddelde uitsluitingsduur niet werd gevolgd.
Voorheen werden reeds volgende criteria in acht genomen :
5.1. De lasten van de werkloosheidsverzekering
Er wordt afgewogen wat de betrokken werkloze heeft bijgedragen tot het sociaal
zekerheidssysteem en de lasten die hij erop legt. Bij vrijwillige werkloosheid kan de
statistische last in aanmerking genomen worden, meer bepaald de gemiddelde
werkloosheidsduur in de streek, de leeftijd en het geslacht van de werkloze; eveneens kan in aanmerking komen bijvoorbeeld de duur van de opzeggingstermijn waar
de werkloze afstand van heeft gedaan door zijn foutief gedrag;
5.2. Bepaalde persoonlijkheidskenmerken:
Er kan bijvoorbeeld rekening gehouden worden met specifieke kenmerken zoals een
laag ontwikkelingsniveau ofkaraktergestoordheid, waardoor de werkloze niet allegevolgen van zijn gedrag kan doorzien.
(Eiser) betwist in dit verband evenwel andere persoonlijkheidskenmerken in aanmerking te moeten nemen zoals leeftijd en sociale, familiale en economische toestanden, omdat daardoor het gelijkheids- en evenredigheidsbeginsel zou geschonden worden.
Om effectief te zijn moet een sanctiemaat aangepast zijn aan de persoon en de toestand van de overtreder naast andere algemene hogervermelde criteria zoals de
werkloosheidsgraad in de streek en de sector en de fraudegraad ervan; juist daarom
heeft de wetgever minima en maxima bepaald in de sanctietoemeting die vaak ver uit
elkaar liggen zodat het bestuur met een ruime appreciatiemarge zijn beleid terzake
kan bepalen en toepassen op de individuele toestand van de overtreder, zo niet zou de
wetgever voor elke overtreding van de werkloosheidsreglementering een vaste sanetie hebben bepaald.
De taak van de rechter is op zijn beurt controle uit te oefenen op de wettelijkheid
van de sanctiemaat meer bepaald ofhet bestuur met alle omstandigheden van de overtreding rekening heeft gehouden zodat de sanctie redelijk, aangepast en niet willekeurig voorkomt" (arrest, p. 17)
"5.3. Omstandigheden eigen aan de tewerkstelling:
De wetgever voorzag administratieve sancties als instrument ter ondersteuning van
het beleid van de administratie, rekening houdend met de algemene toestand in het
gewest en de bijzondere omstandigheden van het individueel geval, zodat zij een aangepaste sanctie kan opleggen. Aan de rechter werd een grondig controlerecht toegekend op de administratieve beslissing, naast de bijzondere bevoegdheid van de strafrechter inzake sociaal strafrecht.
Zoals gezegd dient de rechter hierbij naast de controle op de naleving van de procedure na te gaan of de administratieve beslissing een juiste toe passing van de
werkloosheidsreglementering maakt.
In het kader van de sociale zekerheid mogen billijkheidsoverwegingen een correcte en objectieve toepassing van de werkloosheidsreglementering natuurlijk niet volledig verhinderen (... ).
Het kan aanvaard worden dat (eiser) stelt dat het controlerecht van de rechterlijke macht op de administratie niet mag leiden tot het voeren van een beleid in plaats
van de administratie". (arrest, p. 18)
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"Deze stellingname van (eiser) is een redelijke beleidsoptie, maar sluit een controle door de arbeidsgerechten op de motieven en de gepastheid van de sanctie en de
uitsluitingsduur niet uit.
Daarenboven moeten de administratieve beslissing alsook de uiteindelijk opgelegde sanctie duidelijk gemotiveerd zijn ter vrijwaring van de rechten van de verdediging van de werkloze. De rechter heeft volheid van rechtsmacht tot controle op de
motivering van de administratieve beslissing in toepassing van het algemeen rechtsbeginsel dat de belangen van de partijen op gelijke wijze moeten behandeld worden
(. .. ).

6. Terzake bevat de bestreden administratieve beslissing geen precieze motivering waarom de uitsluitingsduur van 13 weken werd toegepast. De eerste rechter is
op grond van de feitelijke gegevens bevoegd de uitsluitingsduur te beoordelen; hij heeft
deze evenwel herleid tot 4 weken (het minimum) in plaats van te annuleren.
Omdat het begrip marginale toetsing de bevoegdheid van de rechter die krachtens artikel 7, § 11, van de besluitwet van 28 december 1944 en artikel580, 2°, van
het Gerechtelijk Wetboek zonder enige beperking is, "marginaliseert", zijn dit begrip en deze opvatting wel degelijk in strijd met artikel 6, 1, E.V.R.M." (arrest, p. 19).
"Eveneens is het in strijd met de principes van de sociale zekerheid, die een graad
van bestaanszekerheid waarborgt in de vorm van vervangingsinkomen; wanneer de
werkloze wel degelijk getroffen wordt in zijn bestaanszekerheid omdat zijn vervangingsinkomen hem ontzegd wordt, heeft hij daardoor recht op het oordeel van een onpartijdig rechter die hiertoe de volledige en geen marginale bevoegdheid moet hebben"
(arrest, p. 19-20).
7. Samengevat kunnen volgende principes gesteld worden :
7.1. Indien (eiser) zijn beleid duidelijk kenbaar maakt en aantoont in de motivering van zijn beslissingen en dit niet willekeurig is, zal de rechter hiermee rekening houden in zijn beoordeling.
De rechter is bevoegd de sanctiemaat te apprecieren en de rechter moet evenzeer
de motieven en de concrete omstandigheden opgeven indien hij zich (ten onrechte) geroepen voelt om de sanctie of uitsluitingsduur te herleiden.
(Eiser) moet duidelijk aangeven op welke gegevens, zowel algemene als individuele, hij zich steunt om de sanctie of uitsluitingsduur te baseren, welke motivering wettelijk verplicht is.
7.2. De rechter zal met omzichtigheid moeten oordelen zodanig dat in de individuele gevallen die hem worden voorgelegd hij geen bepaald beleid zou voeren, waardoor hij zijn bevoegdheid zou overschrijden vervat in artikel580, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek en artikel 7, § 11, van de besluitwet van 28 december 1944 en waardoor
hij in strijd met de artikelen 105, 108, 144 en 145 van het Gerechtelijk Wetboek zou
handelen.
Terzake kan daarbij moeilijk een algemeen beleid van de rechterlijke macht ontstaan en zouden de werklozen zich gesteld zien tegenover een verschillende behandeling van concreet dezelfde omstandigheden, omdat iedere rechter in principe een eigen feitelijke appreciatiebevoegdheid heeft en niet gebonden is door uitspraken van
zijn collega's en het Hofvan Cassatie in deze niet kan tussenkomen om een "eenheid van beleid" tot stand te brengen; hierdoor kan er rechtsonzekerheid ontstaan.
Daarbij mag niet uit het oog verloren worden dat de rechter individuele gevallen beoordeelt waarop hij de wet moet toepassen en geen algemeen beleid van de uitvoerende macht, dat op zijn beurt moet kaderen in wat de wetgever gewild heeft.
Daarbij is het des te meer van belang dat (eiser) de toepasselijkheid van zijn algemeen beleid in het voorliggend individueel geval aantoont opdat de rechter ook kan
nagaan of deze individuele toepasselijkheid van dit beleid overeenstemt met de wil van
de wetgever.
Daarbij hebben bewezen subjectieve of objectieve individuele elementen zeker invloed op het risicogedrag en de sanctie of de uitsluitingsduur; ook kunnen verzwarende omstandigheden tot een verhoging van de sanctie of uitsluitingsduur leiden.
De werkloze moet hiervan evenwel duidelijk kennis krijgen door (eiser), die gehouden is de algemene regels van behoorlijk bestuur na te leven" (arrest, p. 20)
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"De rechter heeft in principe de keuze tussen loutere vernietiging van de bestreden administratieve beslissing of zelf doen wat het bestuur had moeten doen. In het
administratief recht betreft het een zuivere wettigheidscontrole en heeft de rechter enkel annulatiebevoegdheid. De arbeidsrechter moet zich vaak uitspreken over subjectieve rechten en moet deze dan bepalen in plaats van het bestuur. (. .. )
8. Terzake komt aldus de herleiding door de eerste rechter van de sanctiemaat, rekening houdend met bovenstaande overwegingen, als onwettelijk voor, ook al is ten
deze de sanctiemaat door (eiser) geenszins gemotiveerd noch in feite Iioch in rechte
zoals voorgeschreven. (. .. )" (arrest, p. 21),
terwijl, overeenkomstig artikel 7, § 11, van het besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, de geschillen over de rechten, ontstaan uit de werkloosheidsregeling, behoren tot de bevoegdheid van de arbeidsgerechten;
krachtens artikel580, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, de arbeidsgerechten kennis nemen van de geschillen betreffende de rechten en verplichtingen van de werknemers, welke voortvloeien uit de wetten en verordeningen inzake werkloosheid;
het aan de rechter, bij wie een dergelijk geschil aanhangig is, staat onder eerbiediging van de rechten van de verdediging, op de regelmatig aan zijn beoordeling voorgedragen feiten, zonder het voorwerp noch de oorzaak van de vordering te wijzigen,
de rechtsregels toe te passen op grond waarvan hij op de vordering zal ingaan of ze
zal afwijzen;
overeenkomstig artikel 154, eerste lid, van het Werkloosheidsbesluit, van het genot van de uitkeringen gedurende ten minste vier en ten hoogste zesentwintig weken wordt uitgesloten, de werkloze die onverschuldigd uitkeringen heeft ofkan ontvangen, doordat hij : 1o zich niet gedragen heeft naar de bepalingen van artikel 71,
eerste lid, so of 4°; 2° zich niet gedragen heeft naar de bepalingen van artikel 71, eerste lid, 5°, voor zover hij op het ogenblik van de vordering een activiteit verricht bedoeld in artikel45; artikel 71 van het Werkloosheidsbesluit meer bepaald aan de werknemer de verplichting oplegt zijn controlekaart in te vullen (eerste lid, so) en v66r de
aanvang van zijn activiteit bedoeld in artikel 45, hiervan melding te maken op zijn
controlekaart (eerste lid, 4 °) en deze onmiddellijk voor te leggen bij elke vordering door
een daartoe bevoegd persoon (eerste lid, 5°);
uit de gegevens van de zaak, meer bepaald de niet-vernietigde vaststelling van het
vonnis dienaangaande, blijkt dat verweerder een inbreuk op artikel 71, eerste lid, in
het bijzonder so, 4° en 5° van het Werkloosheidsbesluit had begaan daar hij werkzaam was op een werf en hij zijn regelmatig ingevulde controlekaart niet kon voorleggen, waarvoor hem in toepassing van een administratieve sanctie van 1S weken uitsluiting van het recht op werkloosheidsuitkeringen was opgelegd;
verweerder hiertegen in beroepsbesluiten liet gelden dat het vonnis dat de sanetie tot vier weken uitsluiting herleid had, bevestigd diende te worden (beroepsbesluiten, blad S); hij bij aanvullende beroepsbesluiten incidenteel beroep instelde teneinde de administratieve beslissing te horen vernietigen wegens niet-naleving van de
motiveringsplicht nopens de hoegrootheid van de sanctie (aanvullende beroepsbesluiten, blad 4);
het voorwerp van verweerders vordering aldus het herstel van zijn recht op werkloosheidsuitkeringen was;
eiser van zijn kant in zijn beroepsakte liet gelden dat de sanctie van dertien weken gesteund was op een door de administratie gevoerd beleid dat erin bestaat een gemiddelde sanctie op te leggen wanneer geen verzwarende ofverzachtende omstandigheden voorhanden zijn (verzoekschrift tot hoger beroep, p. 2), dat deze wettelijke
beleidsnorm gesteund is op redelijke, objectieve gronden en bijgevolg de wettigheidstoetsing van de rechter doorstaat (beroepsbesluiten en aanvullende beroepsbesluiten,
respectievelijk p. 2-S en p. 2-4); steeds volgens eiser de rechter "in het kader van zijn
controlebevoegdheid (client) aan te duiden waarom hij gebruik zou maken van deze
bevoegdheid om een uitsluiting te herleiden, welke bijzondere omstandigheden hem
daartoe noopten en in welke mate de administratieve beslissing kennelijk onredelijk is" (verzoekschrift tot hoger beroep, p. 2);
het arbeidshof aldus gevat was van een geschil nopens het herstel van verweerder in zijn recht op werkloosheidsuitkeringen, nadat dat ingevolge de beslissing van
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eiser dd. 3 december 1997 tot oplegging van een administratieve sanctie van uitsluiting gedurende 13 weken met ingang van 8 december 1997 was teloor gegaan;
het eventueel gebrek aan motivering van de aan het arbeidshof voorgelegde beslissing niets afdoet van de bevoegdheid van de rechter om de wettigheid van die beslissing te toetsen aan de werkloosheidsreglementering en om erin uitspraak te doen
over de rechten die uit die wettelijke bepalingen voortvloeien;
de rechter er, op grond van de artikelen 7, § 11, eerste lid, Besluitwet en 580, 2°, van
het Gerechtelijk Wetboek, derhalve toe gehouden was dit recht op werkloosheidsuit~
keringen te onderzoeken, en bijgevolg zelf de omvang van de op te leggen sanctie had
dienen te bepalen, rekening houdend met de middelen die beide partijen op dit punt
aan hem voorleggen en met de terzake toepasselijke wettelijke bepalingen;
het bestreden arrest in diverse overwegingen de volbeid van rechtsmacht van de rech~
ter inzake de beoordeling van geschillen nopens het subjectief recht op werkloos~
heidsuitkeringen benadrukt, meer bepaald de bevoegdheid van de rechter om niet aileen het principe maar ook het quantum van de administratieve sanctie te beoordelen;
het arrest in dit verband meer bepaald stelt dat "(. .. ) de rechter (dienvolgens) bin~
nen bepaalde grenzen de sanctie door (eiser) (sic!) beslist (kan) verminderen, die evenwei voldoende aangepast en verrechtvaardigd moet zijn ( ... )"en dat "ailes (met inbegrip van de duur van de uitsluiting) wat onder de beoordelingsbevoegdheid van de
directeur van het werkloosheidsbureau valt, (. .. ) onder de controle, met voile rechtsmacht, van de arbeidsrechtbank (valt), ... " (arrest, p. 12);
het arrest anderzijds zich ertoe beperkt de opgelegde sanctie te vernietigen omdat de sanctiemaat niet in overeenstemming met de wet van 29 juli 1991 gemotiveerd was, echter zonder te bepalen welke sanctie aan verweerder op grond van artikel 154 van het Werkloosheidsbesluit diende opgelegd te worden, gezien de door deze
begane inbreuk,

zodat het bestreden arrest, door de beslissing van eiser te vernietigen wegens een
gebrek aan motivering van de sanctiemaat, doch zonder de beslissing op haar wettigheid naar de werkloosheidsreglementering te toetsen en meer bepaald zonder de
sanctie te bepalen die aan verweerder diende opgelegd te worden wegens inbreuk op
artikel 71 van het Werkloosheidsbesluit, schending inhoudt van de artikelen 7, § 11,
van de Besluitwet, 580, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek en 71, in het bijzonder eerste lid, 3°, 4° en 5°, en 154, eerste lid, van het Werkloosheidsbesluit; het arrest bijgevolg tevens een schending inhoudt van artikel1138, 3°, van het Gerechtelijk Wethoek door geen beslissing te nemen nopens de omvang van de sanctie, niettegenstaande
de uitdrukkelijke vordering van eiser om zulks te doen door, na uitoefening van zijn
controlebevoegdheid, te besluiten tot het behoud van de opgelegde sanctie; het arrest minstens een tegenstrijdigheid inhoudt tussen zijn motieven enerzijds en het dispositief anderzijds, waar het enerzijds het recht van de rechter om ook de sanctiemaat aan zijn voile beoordelingsmacht te onderwerpen poneert, doch anderzijds in zijn
dispositief tot een loutere vernietiging van de beslissing besluit, zonder de strafmaat te beoordelen en mogelijks te verminderen, zodat het arrest ingevolge die te~
genstrijdigheid niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel149 van
de Grondwet) :

Overwegende dat de geschillen betreffende de rechten van werknemers,
welke voortvloeien uit de werkloosheidsreglementering, overeenkomstig ar~
tikel 7, § 11, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maat~
schappelijke zekerheid der arbeiders, tot de bevoegdheid van de arbeidsrecht~
bank behoren;
Dat, krachtens artikel 580, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, de
arbeidsrechtbank kennis neemt van geschillen betreffende de rechten en verplichtingen van werknemers, die voortvloeien uit de wetten en verordeningen inzake werkloosheid;
Overwegende dat de rechter over die geschillen uitspraak doet door op de
hem regelmatig voorgelegde feiten de rechtsregels toe te passen op grond
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waarvan hij de vordering zal aannemen dan wel verwerpen, mits hij het recht
van verdediging eerbiedigt en noch het voorwerp noch de grond van de vordering wijzigt;
Overwegende dat de rechter, die kennis neemt van een geschil betreffende het recht op werkloosheidsuitkeringen, de werkloze in het recht op werkloosheidsuitkeringen kan herstellen, op voorwaarde dat hij de verordenende bepalingen inzake werkloosheid naleeft;
Overwegende dat het arrest de administratieve beslissing van 3 december 1997 (het arrest vermeldt bij materiele vergissing 1998) van de directeur van het gewestelijk werkloosheidsbureau Tongeren, waarbij aan verweerder een sanctie werd opgelegd van 13 weken uitsluiting van uitkeringen
vanaf 8 december 1997, vernietigt alleen wegens gebrek aan motivering van
de sanctiemaat; dat deze nietigverklaring de rechter de bevoegdheid niet ontneemt om nate gaan of die beslissing in overeenstemming is met de wetten en verordeningen inzake werk1oosheid, en om uitspraak te doen over de
rechten die uit die wettelijke bepalingen voortvloeien;
Dat het arbeidshof, alhoewel een vordering omtrent verweerders recht op
uitkeringen vanaf 8 december 1997 voor dit hof was gebracht, nalaat zich hierover uit te spreken; dat het aldus de aangewezen wettelijke bepalingen
schendt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het nalaat zich
uit te spreken over verweerders recht op uitkeringen vanaf 8 december 1997;
beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest; gelet op artikel1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt eiser in de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
12 november 2001- 3 8 kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Boes, afdelingsvoorzitter, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Simont.
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28 KAMER -13 november 2001
1 o MISDRIJF- RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING- RECHTVAARDIGING- NOODTOESTAND- TOEPASSING- VOORWAARDEN.

2° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6 -ARTIKEL 6.1 - PROCESGANG- REDELIJKE TERMIJN- GEVOLGEN.

3° STRAF- ALLERLEI- PROCESGANG- OVERSCHRIJDING VAN DE REDELIJKE TERMIJN- GEVOLGEN- STRAFVERMINDERING.

1 o Noodtoestand kan niet worden aangenomen wanneer de dader, zonder daartoe ge-

dwongen te zijn, zich bewust heeft geplaatst in een toestand die op voorzienbare wijze
leidt tot een conflict tussen belangen, nu in een dergelijk geval de eerbiediging van
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de strafrechtelijk gesanctioneerde plicht gebiedt dat de dader zich niet in die toestand plaatst (1). (Art. 71 Sw.)
2° en 3° De duur van de overschrijding van de redelijke termijn van de procesgang in

strafzaken bepaalt niet noodzakelijk de hoegrootheid van de door de rechter toegekende strafvermindering (2). (Art. 6.1 E.V.R.M.)
(K. .. E.A. T. VLAAMS GEWEST)

Conclusie van advocaat-generaal De Swaef:

liLA. De in het derde middel, eerste onderdeel, aangevoerde schending van artikel149 van de Grondwet mist feitelijke grondslag. De eisers hebben zich voor de feitenrechters op het bestaan van noodtoestand beroepen. Het verweer werd verworpen en
beantwoord met betrekking tot de telastlegging A.2 op p. 14. Bij gebrek aan conclusie die de noodtoestand voor bepaalde telastleggingen nader omschrijft, wordt eisers' verweer door die overwegingen regelmatig beantwoord.
III.B. Het tweede onderdeel van het derde middel stelt de vraag aan de orde of de
feitenrechters op naar recht verantwoorde wijze eisers' beroep op het bestaan van noodtoestand hebben afgewezen.
1. Voor de feitenrechters hebben de eisers in essentie aangevoerd dat het behoud en
de restauratie van het monument dermate hoge investeringen eisen dat de normale
burger dit niet kan opbrengen tenzij door het monument op een commerciiHe wijze te
exploiteren. Gesteld voor het conflict tussen het behoud van het monument en de naleving van de vergunnings- en machtigingsplichten, zouden zij gekozen hebben voor
de hoogste waarde, het behoud van het monument.
Het bestreden arrest wijst dit verweer afmet de overweging "dat beklaagden zich
op geen noodtoestand kunnen beroepen nu zij deze toestand zelf in het leven hebben geroepen door hun beslissing tot aankoop van het domein en het opnemen van
bestuursverantwoordelijkheid op een ogenblik dat zij zich perfect konden vergewissen van de diverse aspecten van de problematiek".
2. De eisers voeren voor het Hofin essentie aan "dat wanneer de voorwaarden voor
het bestaan van een noodtoestand vervuld zijn, het feit dat de dader door eigen schuld
de situatie heeft doen ontstaan waaruit hij de noodtoestand afleidt, in beginsel niet
uitsluit dat hij zich toch op de noodtoestand kan beroepen".
3. In een principe-arrest van 13 mei 1987 (A.R. 5728, nr. 535) heeft het Hof beslist dat, "wanneer de voorwaarden voor het bestaan van een noodtoestand vervuld
zijn, het bestaan van een fout aan de zijde van de dader waardoor hij zelf de toestand heeft geschapen die hem in nood heeft gebracht, hem nochtans in beginsel niet
verhindert zich op die rechtvaardigingsgrond te beroepen" (de oorspronkelijke Franse
tekst luidt : '1orsque les conditions de l'etat de necessite sont reunies, !'existence, dans
le chef de l'agent, d'une faute par laquelle il aurait lui-meme cree la situation dont il
deduit la necessite, n'exclut pas, en principe, qu'il puisse cependant se prevaloir de cette
cause de justification"). Het arrest had betrekking op het geval waarin een arts aan
een gewonde misdadiger hulp had verleend; de noodtoestand vloeide voort uit het conflict tussen het beroepsgeheim van de arts enerzijds en de morele plicht de schuilplaats van de misdadigers aan de overheid bekend te maken om gevaar voor de veiligheid van anderen te voorkomen.
In twee arresten heeft het Hof als een van de voorwaarden voor het beroep op het
bestaan van een noodtoestand vermeld "dat de betrokkene de (aangevoerde) noodtoestand niet zelfheeft doen ontstaan" (Cass., 5 april1996, A.R. A.94.0002.F, nr. 111;
de oorspronkelijke Franse tekst luidt " ... que l'agent n'ait pas cree par son fait la si(1) Zie cone!. van het O.M.
(2) Zie cone!. van het O.M.
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tuation qui le met en necessite" en Cass., 28 april1999, A.R. P.98.1596.F, nr. 245; de
oorspronkelijke Franse tekst luidt "... que l'agent n'ait pas volontairement cree par son
fait le peril dont il se prevaut"). In deze gevallen werd het beroep op het bestaan van
een noodtoestand evenwel afgewezen op grond van het ontbreken van een andere
toepassingsvoorwaarde voor deze rechtvaardigingsgrond.
In het arrest van 24 maart 1999 (A.R. P.98.14 79.F, nr. 177) heeft het Hof geoordeeld dat de "noodtoestand als rechtvaardigingsgrond alleen in aanmerking kan worden genomen, op voorwaarde, met name, dat de dader de situatie die hem in die toestand heeft gebracht, niet opzettelijk heeft veroorzaakt" (de oorspronkelijke Franse
tekst luidt " ... que l'agent n'ait pas volontairement cree par son fait la situation qui
le met dans cet etat"). In die zaak had het bestreden arrest uit bepaalde gegevens afgeleid dat '1e demandeur s'etait place lui-meme" in die situatie (in de Nederlandse vertaling van het arrest wordt gezegd dat "eiser door zijn eigen schuld is terechtgekomen" in die situatie). Op die grond hadden de appEdrechters hun beslissing dat
noodtoestand niet in aanmerking kon worden genomen, naar recht verantwoord.
Ten slotte is er het arrest van 10 januari 1995 (A.R. P.93.0976.N, nr. 17) waarnaar verweerder verwijst. Dit arrest overweegt dat de betreden beslissing geen feitelijk gegeven vermeldde waaruit de rechters wettig verrnochten afte leiden "dat verweerder geplaatst was voor een ernstig en dreigend kwaad en dat hij niet anders de
belangen heeft kunnen vrijwaren, dan door het plegen van het hem ten laste gelegde feit; dat beperkingen en ongemakken die niet onvoorzienbaar uit een algemene reglementering voortvloeien, geen rechtvaardigingsgrond opleveren".
4. Eisers middel, zoals geformuleerd in de "terwijl", komt erop neer dat, nu blijkens het arrest van 13 mei 1987 het feit dat een beklaagde door zijn eigen schuld de
situatie heeft doen ontstaan waaruit hij de noodtoestand afieidt, in beginsel niet uitsluit dat hij zich toch op de noodtoestand kan beroepen, de door het bestreden arrest vermelde gegevens - eisers' beslissing tot aankoop van het domein en het opnemen van bestuursverantwoordelijkheid op een ogenblik dat zij zich perfect konden
vergewissen van de diverse aspecten van de problematiek - het beroep op het bestaan van de noodtoestand evenmin kunnen uitsluiten.
In hun toelichting verwijzen de eisers naar de arresten van 13 mei 1987 (de dader heeft door eigen schuld de situatie veroorzaakt waaruit hij de noodtoestand afleidt), 5 april1996 (de betrokkene heeft de noodtoestand niet zelf doen ontstaan; wat
de eisers uitleggen als een voorwaarde die "doelt op het geval dat iemand door zijn eigen fout de situatie heeft gecreeerd die de oorzaak van de noodtoestand uitmaakt")
en 24 maart 1999 (de dader heeft de situatie die hem in een noodtoestand heeft gebracht, opzettelijk veroorzaakt).
Na hun verwijzing naar de arresten van 13 mei 1987 en 5 april1996 beklemtonen de eisers dat "bezwaarlijk (kan) worden gezegd dat te dezen de beklaagden door
de aankoop van het domein en het opnemen van bestuursverantwoordelijkheid de noodtoestand zelf in het leven hebben geroepen". Na hun verwijzing naar het arrest van
24 maart 1999 beklemtonen zij dat "de aankoop van het domein en het opnemen van
bestuursverantwoordelijkheid te dezen niet (kunnen) worden aangemerkt als zijnde
een fout die de noodtoestand uitsluit".
De eisers schijnen aldus een onderscheid te maken dat evenwel niet geheel duidelijk is.
5. De vraag rijst of de geciteerde arresten niet verschillende opvattingen huldigen omtrent de weerslag van de eigen fout van de dader op de mogelijkheid om zich
op noodtoestand te beroepen.
De opvattingen ter zake vindt men samengevat terug bij J. Constant (Precis de Droit
Penal, 1975, nr. 318, 4°, p. 336):
- "L'agent ne doit pas, par son fait ou sa faute, avoir donne naissance ala situation qui le met en etat de necessite". Het arrest van 5 april1996, althans qua formulering, sluit aan op die omschrijving.
- "Certains auteurs rejettent cette condition et enseignent que l'inculpe peut se prevaloir de l'etat de necessite meme si cet etat a ete provoque par sa faute anterieure". Deze opvatting is bijgevallen geworden in het arrest van 13 mei 1987.
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-"En general, les auteurs font une distinction: si l'acte qui a cree l'etat de necessite a ete voulu par celui qui l'invoque, il ne peut pas y a voir cause de justification. Il en est autrement si l'acte resulte d'une imprudence ou d'une negligence involontaires." Op het geval van het "willens" creeren van de noodtoestand hebben de
arresten van 24 maart 1999 en 28 april1999 betrekking.
Men vergelijke de diverse opvattingen en hun bespreking ervan in de rechtsleer (A.
De Nauw, "La consecration jurisprudentielle de l'etat de necessite" (noot onder Cass.,
13 mei 1987)", R.C.J.B., 1989, 604-607; L. Dupont en R. Verstraeten, Handboek Belgisch Strafrecht, 1990, nr. 386; P. Foriers, De l'etat de necessite en droit penal, 1951,
329-332; P.E. Trousse, Droit penal in Les Novelles, I/1, 1956, nr. 2720; F. Tulkens en
M. Van de Kerchove, Introduction au droit penal, 1993, 216; C. Van den Wyngaert, Straf
recht en strafprocesrecht in hoofdlijnen, 1998, 203-204; C.J. Vanhoudt en W. Calewaert, Belgisch strafrecht, II, nr. 880).
6. De vraag rijst of niet een onderscheid moet worden gemaakt.
- Het feit dat de toestand waardoor de dader in nood werd gebracht, te wijten is
aan de eigen fout van de dader, zonder dat de dader de handeling gesteld heeft met
het doel die toestand in het leven te roepen, sluit op zichzelf een beroep op de noodtoestand niet uit (in die zin de regel geformuleerd in het arrest van 13 mei 1987). Het
schoolvoorbeeld van een dergelijk geval is de brand die het gevolg is van een nalatigheid. De handelingen die de dader stelt om vervolgens zichzelf of anderen te redden en die in andere omstandigheden een misdrijfuitmaken (woonstschennis, ... ), worden gerechtvaardigd door de noodtoestand. Het moet dan wel gaan om een toestand
die de dader niet gewild heeft.
- Moeilijker te beoordelen is het geval waarin de toestand waardoor de dader in
nood werd gebracht, te wijten is aan een handeling die de dader willens heeft gesteld maar waarbij het niet voorzienbaar was dat die handeling zou leiden tot een conflict tussen twee belangen waarbij, voor het beschermen van het hager belang, de overtreding van de strafwet onvermijdelijk was. Op een dergelijk gevallijkt het arrest van
24 maart 1999 betrekking te hebben. De vraag die in een dergelijk geval kan rijzen, is ofhet feit zich aan verkeersagressie te hebben bezondigd, het beroep op noodtoestand uitsluit wanneer de toestand dermate escaleert dat men geplaatst wordt voor
een conflict tussen twee belangen dat niet voorzienbaar was.
-Anders is het wanneer de dader bewust en zonder daartoe gedwongen te zijn, zich
heeft geplaatst in een toestand die op voorzienbare wijze leidt tot een conflict tussen twee belangen. Het beroep op de noodtoestand is in zo een geval uitgesloten : de
dader had het stellen van strafbaar gestelde handelingen geheel kunnen voorkomen indien hij zich niet in die toestand had begeven. Op zo een geval heeft de regel
uit het arrest van 10 januari 1995 betrekking : beperkingen en ongemakken die niet
onvoorzienbaar uit een algemene regelgeving voortvloeien, leveren geen
rechtvaardigingsgrond op.
- Het beroep op noodtoestand is met des te meer reden uitgesloten indien de dader zich in die toestand plaatst met het doel om de strafbaar gestelde handelingen,
die op grand van noodtoestand gerechtvaardigd zouden worden, te kunnen stellen.
- Wanneer daarentegen de dader weliswaar bewust, maar niettemin daartoe verplicht, terechtkomt in een situatie die hem, zelfs op voorzienbare wijze, in nood brengt,
is het beroep op noodtoestand niet uitgesloten. Onder die regel valt mijns inziens het
geval waarop het arrest van 13 mei 1987 betrekking heeft. In die zaak werd door een
dokter het beroepsgeheim geschonden om misdadigers bij de politie bekend te rnaken. Het bestreden arrest had aangenomen dat de dokter krachtens zijn plichtenleer ertoe gehouden was de misdadiger te verzorgen. Het had immers geoordeeld dat
de dokter uit hoofde van zijn staat gedwongen was bijstand te verlenen. Deze vaststelling lijkt mij het doorslaggevende element te zijn waarom eisers' middel, dat de klemtoon legde op de bewuste keuze van de dokter om de misdadigers te verzorgen, afgewezen diende te worden. Het derde onderdeel voerde weliswaar in eerste instantie
aan dat een beklaagde zich aileen op het bestaan van noodtoestand kan beroepen "als
hij niet door zijn eigen daad of fout de toestand heeft geschapen die hem in nood heeft
gebracht". Het onderdeel verduidelijkte evenwel dat de dokter "bewust" bereid ge-
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vonden werd zich ter plaatse te begeven en de gewonden te verzorgen terwijl hij wist
dat het misdadigers betrof die tijdens een schietpartij met de politie gewond werden, zodat "hij vanafhet ogenblik waarop hij ermee instemde om ter plaatse te gaan,
bewust het dilemma heeft geschapen waarvoor hij zich, naar eigen zeggen, achteraf
gesteld zag, namelijk zijn beroepsgeheim eerbiedigen, dan wel de belangen van de maatschappij vrijwaren".
Mijns inziens antwoordt de regel in het arrest van 13 mei 1987 volgens dewelke ''het
bestaan van een fout aan de zijde van de dader waardoor hij zelf de toestand heeft geschapen die hem in nood gebracht heeft, de beklaagde in beginsel niet verhindert zich
op die rechtvaardigingsgrond te beroepen" niet rechtstreeks op het derde onderdeel. Belangrijker dan de aanwezigheid van een eventuele ''fout" is de vraag of de dader zich, zoals het onderdeel verder aanvoerde, bewust en vrijwillig in een toestand
heeft gebracht die op voorzienbare wijze kon leiden tot een dilemma. Slechts onrechtstreeks formuleert de regel een oplossing voor het probleem indien men het zo wil formuleren dat wie zich bewust en vrijwillig plaatst in een toestand die op voorzienbare wijze tot strafbare handelingen leidt, een fout begaat.
7. De vaststellingen van het te dezen bestreden arrest impliceren dat de eisers zich
bewust en zonder daartoe gedwongen te zijn, hebben geplaatst in de toestand die op
voorzienbare wijze beperkingen meebracht. Zij kunnen zich bijgevolg niet beroepen
op een noodtoestand om de handelingen te rechtvaardigen die een overtreding uitmaken op die strafrechtelijke gesanctioneerde beperkingen.
8. Eisers' beroep op noodtoestand roept nag andere vragen op (b.v. de vraag naar de
noodzakelijkheid van de overtredingen), die evenwel, gelet op de vaststellingen van
het arrest, niet aan bod kunnen komen.
Wel rijst principieel de vraag ofhet beroep op noodtoestand wel kan worden aanvaard wanneer ter rechtvaardiging voor de niet-naleving van een strafrechtelijk gesanctioneerde plicht, die opgelegd wordt ter bescherming van een bepaald belang (momumentenzorg), een belang wordt ingeroepen dat precies overeenstemt met het belang
waarvoor de strafrechtelijk gesanctioneerde verplichting werd opgelegd. Er is dan geen
conflict tussen twee verschillende belangen : de eisers wensten eenvoudig te ontkomen aan een door de wetgever ingestelde wijze van bescherming van het belang dat
zij zogezegd nastreefden.
Ongeacht deze beschouwingen, treft hun grief in ieder geval om de hiervoor in
nr. 7 uiteengezette reden geen doel.
IV. Het vierde middel heeft betrekking op de schending van art. 6 E.V.R.M.

1. De eisers voeren aan dat het bestreden arrest :
-ten onrechte de aanvang van de redelijke termijn heeft bepaald op 19 september 1994, terwijl de eerste eiser al voor de eerste maal werd verhoord op 24 oktober
1991 en de tweede eiser op 16 maart 1992;
- de uitgesproken straf (geldboete van 5.000 F., dit is de maximumgeldboete voor
het zwaarste feit, namelijk overtreding van art. 13 van het decreet van de Vlaamse
Raad van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten) bijgevolg niet naar recht verantwoord is.
Deze laatste grief steunt op het uitgangspunt dat "wanneer de rechter regelmatig vaststelt dat de redelijke termijn overschreden is, hij in voorkomend geval de straf
kan verminderen; dat bij een eerder korte overschrijding een lichte strafvermindering voldoende is en bij een lange overschrijding een meer ingrijpende strafvermindering nodig is".
2. Het bestreden arrest heeft de overschrijding van de redelijke termijn vastgesteld (zie p. 10, laatste alinea; p. 11, vierde alinea). Voorts heeft het geoordeeld (p. 21,
tweede lid) "dat bij de straftoemeting rekening wordt gehouden met de overschrijding van de redelijke termijn".
3. Zoals gezegd, gaan de eisers ervan uit dat de vaststelling van een grotere overschrijding van de redelijke termijn noodzakelijk de straftoemeting verder bepaalt.
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De vraag rijst ofhet uitgangspunt van de eisers- indien het hofvan beroep het
aanvangspunt van de redelijke termijn vroeger bepaald had, had het een grotere overschrijding van de redelijke termijn vastgesteld - wel feitelijke grondslag heeft.
Het hofvan beroep heeft immers een te lange procesgang (zie p. 11, vierde lid) (en
bijgevolg een overschrijding van de redelijke termijn) vastgesteld in verband met de
vaststelling van de zaak in hoger beroep: "dat een termijn van 19 maanden om, na
het insteilen van het hoger beroep, de zaak vast te steilen in hoger beroep te lang is".
De overweging in verband met ''het vertrekpunt voor de berekening van de redelijke termijn" dient, in de context van het bestreden arrest, gelezen te worden als een
element in de beoordeling van de redelijke termijn wat betreft het onderzoek. De overweging "dat als vertrekpunt voor de berekening van de redelijke termijn derhalve het
proces-verbaal van de gerechtelijke politie d.d. 19 september 1994 kan worden genomen, daar hieruit de juiste toestand in verband met de bouwwerken en de herstelvorderingen kan worden afgeleid" volgt immers op de voorgaande overweging, met name
"dat de duur van het gerechtelijk onderzoek deels te verklaren is doordat de evolutie van de toestand diende afgewacht te worden alvorens met betrekking tot de eventuele instandhouding ofmogelijke regularisatie van bepaalde werken uitsluitsel te bekomen".
Het hof stelt voorts geen overschrijding van de redelijke duur vast, noch met betrekking tot het onderzoek, noch met betrekking tot de behandeling van de zaak voor
de eerste rechter.
Ongeacht de overwegingen van het bestreden arrest met betrekking tot ''het vertrekpunt voor de berekening van de redelijke termijn" werd de duur van de overschrijding van de redelijke termijn door het bestreden arrest aileen vastgesteld inzake de vaststeiling van de zaak in hoger beroep.
Het middel, dat ervan uitgaat dat een andere vaststeiling van het beginpunt van
de redelijke termijn een weerslag zou hebben op de beoordeling van de overschrijding van de redelijke termijn, mist bijgevolg feitelijke grondslag.
4. Voiledigheidshalve dient opgemerkt dat, indien weliswaar aan de eisers de maximale geldboete opgelegd werd, de geldboete niet de zwaarste straf is.
Art. 13 van het Decreet van de Vlaamse Raad van 3 maart 1976 bepaalt immers als
straffen een gevangenisstrafvan acht dagen tot zes maanden en een geldboete van 1.000
F. tot 5.000 F. of een van deze straffen aileen.
Aldus staat vast dat de rechters bij de straftoemeting met de overschrijding van de
redelijke termijn rekening hebben gehouden (wat niet het geval zou zijn indien zij de
zwaarst mogelijke straf hadden opgelegd).

Conclusie : nu geen van de aangevoerde grieven kan worden aangenomen en geen
ambtshalve middelen aan het Hof voor te steilen zijn, is het bestreden arrest cassatiebestendig.
ARREST

(A.R. P.00.0366.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 2 februari 2000 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Over het derde middel :
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat bij ontstentenis van conclusie die de noodtoestand voor
bepaalde telastleggingen nader omschrijft, de appelrechters met hun motivering het desbetreffende verweer dat in algemene bewoordingen is gesteld, verwerpen en beantwoorden;
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Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de eisers zich beroepen hebben op de noodtoestand en
daartoe in essentie aanvoerden dat het behoud en de restauratie van het monument dermate hoge investeringen eisten dat de normale burger dit niet
kan opbrengen tenzij door het monument op een commerciele wijze te exploiteren; dat zij, gesteld voor het conflict tussen het behoud van het monument en de naleving van de vergunnings- en machtigingsplichten, hebben gekozen voor het behoud van het monument;
Overwegende dat het bestreden arrest dit verweer afWijst op grand dat de
eisers "zich op geen noodtoestand kunnen beroepen nu zij deze toestand zelf
in het leven hebben geroepen door hun beslissing tot aankoop van het domein en het opnemen van bestuursverantwoordelijkheid op een ogenblik dat
zij zich perfect konden vergewissen van de diverse aspecten van de proble·
matiek";
Overwegende dat opdat noodtoestand als rechtvaardigingsgrond kan worden aangenomen, de dader moet zijn geplaatst voor een ernstig en dreigend kwaad en hij niet anders de belangen kan vrijwaren die hij verplicht
of gerechtigd is v66r alle andere te beschermen dan door het plegen van het
hem ten laste gelegde feit;
Overwegende dat de noodtoestand niet kan worden aangenomen wanneer de dader, zonder daartoe gedwongen te zijn, zich bewust heeft geplaatst in een toestand die op voorzienbare wijze leidt tot een conflict tussen belangen; dat in een dergelijk geval de eerbiediging van de strafrechtelijk
gesanctioneerde plicht gebiedt dat de dader zich niet in die toestand plaatst;
Dat het bestreden arrest aldus op voormelde gronden zijn beslissing naar
recht verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het vierde middel :
Overwegende dat het middel de appelrechters verwijt het verloop van de
redelijke termijn laattijdig te laten aanvangen en daardoor bij het bepalen van de straf onvoldoende rekening te houden met de ernst van de overschrijding van deze termijn;
Overwegende dat de rechter strafvermindering als gevolg van de overschrijding van de redelijke termijn kan toestaan zodra hij vaststelt dat deze
termijn overschreden is; dat hij niet daarenboven de duur van deze overschrijding moet vaststellen;
Overwegende dat het middel dat ervan uitgaat dat de duur van de overschrijding noodzakelijk de hoegrootheid van de strafvermindering bepaalt,
faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt de eisers in de kosten.
13 november 2001 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Farrier, afdelingsvoorzitterVerslaggever : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaatgeneraal-Advocaten; mrs. Houtekier en Geinger; A. De Nauw, Brussel.
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ze KAMER -

13 november 2001

REGELING VAN RECHTSGEBIED- STRAFZAKEN- TUSSEN VONNISGFJRECHTEN- VER·
VOLGINGEN WEGENS SAMENHANGENDE MISDRIJVEN- VOORWAARDE VOOR REGELING VAN
RECHTSGEBIED.

Zo samenhang tussen verschillende misdrijven die voor onderscheiden hoven, rechtbanken of onderzoeksrechters aanhangig zijn, grand tot regeling van rechtsgebied geeft,
onderstelt samenhang tussen verschillende misdrijven dat deze voor samenvoeging en gelijktijdige behandeling vatbaar zijn, wat niet het geval is tussen een zaak
die voor een rechter in eerste aanleg aanhangig is en een andere zaak die voor een
rechter in hager beraep aanhangig is, zodat in zulk geval geen grand tot regeling van
rechtsgebied bestaat (1). (Art. 526 Sv.)
(R. .. )

ARREST

(A.R. P.01.1307.N)

HET HOF; - Gelet op het verzoekschrift tot regeling van rechtsgebied dat
aan dit arrest is gehecht en daarvan deel uitmaakt;
Overwegende dat verzoeker bij beschikking van 14 oktober 1997 van de
raadkamer te Brussel inzake het notitienummer 78.97.1988-91 van het parket van de procureur des Konings te Brussel naar de Correctionele Rechtbank te Brussel werd verwezen wegens, in het gerechtelijk arrondissement Brussel en, bij samenhang, elders in het Rijk, tussen 1 juli 1990 en 2
juli 1992:
- A.II.3 : valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken;
- C.I.1 tot en met 7: bedrieglijke bankbreuk door verduistering ofverberging van vennootschapsactiva;
- D.2 en 3: heling door witwassen;
- E : omkoping;
- J.6: met overtreding van de W.I.B.-bepalingen: onjuiste aangiften in
de vennootschapsbelasting;
- K.6 : met overtreding van het B.T.W.-wetboek : nagelaten te hebben iedere maand aangifte te doen van de al dan niet belastbare handelingen die
tijdens de vorige maand in de uitoefening van de beroepswerkzaamheden zijn
verricht en van alle gegevens die nodig zijn voor de berekening van de verschuldigde belasting en van de toe te passen aftrek;
Overwegende dat de Correctionele Rechtbank te Brussel, bij vonnis op tegenspraak gewezen op 30 juni 1999, een onderzoeksmaatregel heeft bevolen en voor het overige de afhandeling van zowel de strafvordering als van
de tegen verzoeker ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen van de burgerlijke partijen Mobil Oil B.V., B.V. Kuwait Petroleum, B.P. Nederland V.O.F.
en B.V. Texaco Nederland, onbepaald heeft uitgesteld;
(1) Zie Cass., 11 rnei 1999, A.R. P.99.0167.N, nr. 279; R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, 1999, nr. 941; D. HoLSTERS, Regeling van rechtsgebied in geval van positief
bevoegdheidsgeschil, in Liber Amicorum J. D'Haenens, 187.
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Overwegende dat deze burgerlijke partijen tegen dit vonnis hoger beroep hebben ingesteld;
Dat deze zaak bijgevolg, wat de tegen verzoeker ingestelde burgerlijke
rechtsvorderingen betreft, voor het Hof van Beroep te Brussel aanhangig is;
Overwegende dat verzoeker inzake notitienummer AN79.F1.2560-94 van
het parket van de procureur des Konings te Antwerpen, door het ministerie van financien, op vervolging en benaarstiging van de directeur der douanen en accijnzen van de provincie Antwerpen, voor de Correctionele Rechtbank te Antwerpen werd vervolgd, wegens, als dader, mededader of
medeplichtige, zich tussen 10 augustus 1990 en 19 april1991 te hebben schuldig gemaakt aan hetgeen volgt : "aan de goederen aangegeven met de genoemde documenten, zonder toelating van het bestuur der douanen en accijnzen, een andere bestemming te hebben gegeven dan uitdrukkelijk was
aangeduid en aan de doorvoer te hebben onttrokken";
Overwegende dat de Correctionele Rechtbank te Antwerpen bij vonnis op
tegenspraak gewezen op 15 september 1998 geoordeeld heeft dat de zaak samenhangend is met deze met notitienummer 78.97.1988-91 van het parket te Brussel en de zaak heeft overgemaakt aan de procureur des Konings om te dienen als naar recht;
Dat, op het hoger beroep van de procureur des Konings en van het ministerie van financien, het Hof van Beroep te Antwerpen bij arrest op tegenspraak gewezen op 8 december 1999 het vermelde vonnis van de Correctionele Rechtbank te Antwerpen heeft vernietigd en de zaak aan zich heeft
getrokken; dat dit arrest voor het overige de omschrijving van de telastlegging qua plaats en data preciseert en, vooraleer verder recht te doen, een prejudiciele vraag stelt aan het Arbitragehof;
Dat deze zaak bijgevolg voor het Hof van Beroep te Antwerpen, dat zich
bevoegd heeft verklaard, aanhangig is;
Overwegende dat verzoeker zijn vraag tot regeling van rechtsgebied grondt
op de omstandigheid dat hij wegens dezelfde of minstens samenhangende misdrijven voor rechtbanken die niet tot het rechtsgebied van hetzelfde hof van
beroep behoren, vervolgd wordt;
Overwegende dat de samenhang tussen verschillende misdrijven die voor
onderscheiden hoven, rechtbanken of onderzoeksrechters aanhangig zijn, overeenkomstig artikel 526 Wetboek van StrafVordering grond tot regeling van
rechtsgebied geeft;
Overwegende dat de samenhang tussen verschillende misdrijven evenwel onderstelt dat deze voor samenvoeging en gelijktijdige behandeling vatbaar zijn, wat niet het geval is tussen een zaak die voor een rechter in eerste aanleg is en een andere zaak die voor een rechter in hoger beroep
aanhangig is;
Dat hieruit volgt dat de omstandigheid dat een persoon in verschillende
rechtsgebieden gelijktijdig het voorwerp uitmaakt van vervolgingen voor een
correctionele rechtbank zetelend in eerste aanleg en voor een hof van beroep, geen geschil van rechtsmacht oplevert;
Overwegende dat de zaak met notitienummer 78.97.1988-91 van het parket te Brussel ingevolge het hoger beroep van de burgerlijke partijen enkel wat de burgerlijke rechtsvordering betreft voor het Hof van Beroep te
Brussel aanhangig is, maar, wat de strafVordering betreft, voor de Correctionele Rechtbank te Brussel aanhangig blijft;
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Dat de zaak met notitienummer AN79FI.2560-94 van het parket te Antwerpen in haar geheel voor verdere behandeling aanhangig is voor het Hof
van Beroep te Antwerpen;
Overwegende dat hieruit volgt dat deze twee zaken niet in hun geheel voor
· een rechter in hoger beroep aanhangig zijn, zodat zij niet voor samenvoeging en gelijktijdige behandeling vatbaar zijn;
Dat er bijgevolg geen grond bestaat tot regeling van rechtsgebied;
Om die redenen, verwerpt het verzoek.
13 november 2001 - 2 9 kamer- Voorzitter : de h. De Forrier, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Maffei - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. F. Moeykens, Brugge.
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1o STEDENBOUW- HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. BETALING VAN EEN MEERWAARDE- HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT- VORDERING VAN DE GEMACHTIGDE
AMBTENAAR- AARD VAN DE VORDERING.

2° STEDENBOUW- HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. BETALING VAN EEN MEERWAARDE -HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT- GEEN EINDBESLISSING- CASSATIEBEROEP- ONTVANKELIJKHEID.

3° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKENING- STRAFVORDERING. - VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING)- STEDENBOUW- STRAF- VEROORDELING- HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT- GEEN EINDBESLISSING OP DE STRAFVORDERING- ONTVANKELIJKHEID.

4 o CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKENING- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING)- CASSATIEBEROEP TEGEN DE BESLISSING OP DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VOOR DE EINDBESLISSING OP DE STRAFVORDERING- ONTVANKELIJKHEID.

1 o Inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening behoort de vordering tot herstel van de

plaats in de vorige staat, die door de gemachtigde ambtenaar is ingesteld in het algemeen belang, tot de strafvordering, zelfs al heeft zij een burgerrechtelijk karakter (1). (Art. 65 wet 29 maart 1962; oud art. 67, nieuw art. 155, W.W.R.O.S.P.)
2° en 3° Tenzij uitspraak wordt gedaan over een geschil inzake bevoegdheid, is het

cassatieberoep dat v66r de eindbeslissing wordt ingesteld tegen het arrest dat, inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening, de uitspraak over de gehele of gedeeltelijke vordering tot hers tel van de plaats in de vorige staat of tot herstel aanhoudt, niet
ontvankelijk, aangezien de appelrechters hun bevoegdheid m.b.t. de strafvordering
niet volledig hebben uitgeoefend (2). (Art. 416 Sv.; art. 65, wet. 29 maart 1962; oud
art. 67, nieuw art. 155, W.W.R.O.S.P.)
(1) Zie Cass., 3 dec. 1996, A.R. P.95.0287.N, nr. 474; 19 mei 1999, A.R. P.98.1393.F, nr. 292.
(2) Zie Cass., 18 nov. 1997, A.R. P.97.0965.N, nr. 486; 9 dec. 1997, A.R. P.97.0442.N, nr. 541; 1
april 1998, A.R. P.97.1635.F, nr. 183.
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4 o Tenzij uitspraak wordt gedaan over een geschil inzake bevoegdheid, kan geen enkel cassatieberoep worden ingesteld tegen een - zelfs definitieve - beslissing op een
burgerlijke rechtsvordering, zolang geen enkele eindbeslissing is gewezen op de strafvordering betreffende het misdrijf waarop de burgerlijke rechtsvordering is gegrond; in zoverre art. 416, tweede lid, Sv. bepaalt dat een beslissing over het beginset van aansprakelijkheid vatbaar is voor onmiddellijk cassatieberoep, vormt het geen
uitzondering op die regel (3). (Art. 416, tweede lid, Sv.)
(D ... E.A. T. H ... E.A.; H ... E.A. T. D ... E.A.l
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.Ol.0393.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 7 februari 2001 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik;
I. Op de voorziening van A.D.:
Overwegende dat eiseres afstand doet van haar voorziening zonder erin
te berusten;
II. Op de voorzieningen van J.D., M.S., P.G. en T.L. :
Overwegende dat de eisers afstand doen van hun voorziening zonder erin
te berusten;
III. Op de voorziening van de b.v.b.a. U. :
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hofvermag acht te slaan, niet
blijkt dat de voorziening van eiseres, burgerrechtelijk aansprakelijke partij, is betekend aan de partijen waartegen zij ze heeft gericht;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
IV. Op de voorzieningen van A. H. en W.H. :
A. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissiiigen op de tegen de eisers ingestelde straf:Vordering :
Overwegende dat het arrest, enerzijds, de telastlegging Ajegens de eerste eiser bewezen verklaart en de telastlegging B jegens alle eisers bewezen verklaart, de opschorting van de uitspraak van de veroordeling beveelt en hen veroordeelt tot de bij het koninklijk besluit van 29 juli 1992
bepaalde vaste vergoeding van 1000 frank, alsook in de kosten van de strafvordering, en, anderzijds, de eisers veroordeelt om de plaats, wat een gedeelte van de in de telastlegging A bedoelde bouwwerken betreft, in de vorige staat te herstellen, de uitspraak over de te bevelen herstelmaatregel met
betrekking tot de twee hangars aanhoudt, en de zaak wat dat betreft sine
die verdaagt;
Overwegende dat het hof van beroep, dat geen uitspraak heeft gedaan over
een geschil inzake bevoegdheid, zijn rechtsmacht met betrekking tot de strafvordering niet volledig heeft uitgeoefend, aangezien de vordering van de gemachtigde ambtenaar, die weliswaar een burgerrechtelijk karakter heeft, niettemin deel uitmaakt van die straf:Vordering; dat die beslissingen, bijgevolg,
geen eindbeslissingen zijn in de zin van artikel 416 van het Wetboek van
Straf:Vordering;
(3) Zie Cass., 26 maart 1991, A.R. 3634, nr. 398.
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Dat de voorzieningen voorbarig en derhalve niet ontvankelijk zijn;
B. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissingen over de
door de eerste vier verweerders tegen de eisers ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen :
Overwegende dat het arrest de eisers hoofdelijk veroordeelt om aan elke
verweerder een provisionele vergoeding te betalen en de uitspraak over de
overige punten aanhoudt;
Overwegende dat, tenzij uitspraak wordt gedaan over een geschil inzake bevoegdheid, geen enkele voorziening gericht kan worden tegen een zelfs definitieve- beslissing op een burgerlijke rechtsvordering, zolang geen
eindbeslissing is gewezen op de strafvordering die betrekking heeft op het
misdrijfwaarop de burgerlijke rechtsvordering gegrond is; dat artikel 416,
tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, in zoverre het bepaalt dat
een uitspraak over het beginsel van aansprakelijkheid onmiddellijk vatbaar is voor cassatieberoep, geen uitzondering op die regel vormt;
Overwegende dat uit de hierboven sub A gegeven uiteenzetting blijkt dat
de beslissingen op de strafvordering geen eindbeslissingen zijn;
Dat de voorzieningen voorbarig en bijgevolg niet ontvankelijk zijn;
Om die redenen, zonder acht te slaan op de verzoekschriften van A. H., W.H.
en de b.v.b.a. U., die vreemd zijn aan de ontvankelijkheid van de voorzieningen, Verleent akte van de afstand van de voorzieningen van A. F. en van
J.D., M.S., P.G. en T.L.; verwerpt de voorzieningen voor het overige; veroordeelt elke eiser in de kosten van zijn voorziening.
14 november 2001- 2e kamer- Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitterVerslaggever : de h. Fettweis - Gelijkluidende conclusie van de h .. Loop, advocaatgeneraal-Advocaten: mrs. Simont en T'Kint; J.-P. Wahl, M. Janssens en X. !barrondo, Nijvel; C. Muraulle en D. Brusselmans, Luik.
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1° ARBEIDSOVEREENKOMST- BEGRIP.

BESTAANSVEREISTE. VORM- BEGRIP EN
BESTAANSVEREISTEN- KWALIFICATIE DOOR DE PARTIJEN- UITLEGGING DOOR DE FEITENRECHTER.

2° OVEREENKOMST- UITLEGGING- KWALIFICATIE DOOR DE PARTIJEN.
3° ARBEIDSOVEREENKOMST- BEGRIP.

BESTAANSVEREISTEN. VORM- BEGRIP EN
BESTAANSVEREISTEN- GEZAGSVERHOUDING- BEOORDELING DOOR DE RECHTER- DRAAGWIJDTE.

4o BEWIJS- BURGERLIJKE ZAKEN- GESCHRIFTEN- BEWIJSKRACHT- ARBEIDSOVEREENKOMST- GEMEENSCHAPPELIJKE BEDOELING VAN DE PARTIJEN- BEOORDELING DOOR DE
RECHTER.
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5o ARBEIDSOVEREENKOMST- BEGRIP. BESTAANSVEREISTEN. VORM- BEGRIP EN
BESTAANSVEREISTEN- BEWIJSKRACHT- GEMEENSCHAPPELIJKE BEDOELING VAN DE PARTIJEN- BEOORDELING DOOR DE RECHTER.

1o en 2° De rechter is niet gebonden door de kwalificatie die partijen aan de tussen hen
gesloten overeenkomst geven (1).
3° Bij de beoordeling van het bestaan van een gezagsverhouding, essentieel element van

de arbeidsovereenkomst, dient de rechter de feiteli,jke toestand te onderzoeken aan de
hand van alle feitelijke gegevens (2). (Art. 2 Arbeidsovereenkomstenwet.)
4° en 5° De rechter die op grand van extrinsieke gegevens beslist dat de bewoordin-

gen van die overeenkomst niet overeenstemmen met de ware gemeenschappelijke bedoeling van de partijen, miskent de bewijskracht van de overeenkomst niet (3).
(B ... E.A. T. D ...)

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.Ol.ll78.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 7 juni 2001 gewezen door
het Hof van Beroep te Bergen;
I. Op de voorziening van J.B.:
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de strafvordering:
Gelet op de twee identieke memories, waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht;
Over het eerste middel :
Overwegende dat de rechter niet gebonden is door de omschrijving die de
partijen aan de tussen hen gesloten overeenkomst gegeven hebben; dat de
rechter, bij de beoordeling van het bestaan van een verhouding van ondergeschiktheid, essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst, de feitelijke situatie moet onderzoeken aan de hand van alle feitelijke gegevens;
Overwegende dat het middel, in zoverre het onderzoek ervan een onderzoek van die feitelijke gegevens veronderstelt, waarvoor het Hof niet bevoegd is, niet ontvankelijk is;
Overwegende dat het arrest, voor het overige, op grond van de daarin beschreven stukken vaststelt dat eiser "zich het recht heeft toegeeigend (aan
verweerder) bevelen te geven en op de organisatie en uitvoering van zijn werk
toezicht te houden";
Dat, aldus, de appelrechters op grand van extrinsieke gegevens beslissen dat de bewoordingen van de met verweerder gesloten overeenkomst niet
overeenkomen met de ware gemeenschappelijke bedoeling van de partijen; dat zij die bedoeling nader omschrijven door erop te wijzen dat "de partijen een arbeidsovereenkomst hebben gesloten";
Dat een dergelijke beslissing geen miskenning van de bewijskracht van de
voormelde overeenkomst oplevert;
(1) Cass., 7 sept. 1992, A.R. 7882, nr. 594.
(2) Zie noot 1.
(3) Zie Cass., 1 feb. 1980 (A.C., 1979-80, nr. 336).
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Overwegende dat, ten slotte, de appelrechters, op grond dat eiser aan verweerder instructies heeft gegeven met betrekking tot de openings- en sluitingsuren van de zaak, het bijhouden van de rekeningen, de reiniging van
de lokalen en het onderhoud van de spelmachines, dat hij hem richtlijnen
he eft gegeven om bepaalde, weinig productief bevonden spelmachines in werking te houden, en dat hij bepaalde geldsommen heeft afgehaald in afwezigheid van de zaakvoerder, een reeks gegevens hebben vermeld waaruit zij
wettig hebben kunnen afleiden dat verweerder onder eisers gezag werkte;
Dat het middel, wat dat betreft, niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel :
Overwegende dat het middel, in zoverre het de feitelijke beoordeling van
de zaak door de bodemrechters betwist, niet ontvankelijk is;
Overwegende, voor het overige, dat eiser een conclusie voor het hof van beroep heeft neergelegd, waarin hij betoogde dat de vervolgingen uitsluitend
berustten op de eenzijdige en laattijdige verklaringen van verweerder en dat
de sociale inspectie, op het ogenblik van de feiten, nooit enige objectieve vaststelling heeft gedaan;
Dat het arrest dat verweer verwerpt, door hiertegenover verschillende geschriften van eiser te stellen die bij het strafdossier gevoegd zijn en waarvan de inhoud door de appelrechters is vermeld alvorens te concluderen tot
het bestaan van de door verweerder aangevoerde verhouding van ondergeschiktheid;
Overwegende dat, ten slotte, het arrest, in tegenstelling tot wat het middel betoogt, de reden vermeldt waarom het het door de eerste rechter aan eiser toegekende uitstel schrapt; dat het immers beslist dat dit uitstel"niet verantwoord is, gelet op de voorrang die (eiser) heeft gegeven aan de rendabiliteit
van de door hem beheerde vennootschap, en dit ten nadele van (verweerders) sociaal statuut";
Dat het middel, wat dat betreft, feitelijke grondslag mist;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing die, op de tegen eiser ingestelde burgerlijke rechtsvordering, uitspraak doet over
1. het beginsel van aansprakelijkheid :
Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert;
2. de omvang van de schade :
Overwegende dat het arrest het beroepen vonnis bevestigt, in zoverre het
aan verweerder een provisionele vergoeding had toegekend, de uitspraak over
de overige punten van de vordering aanhoudt, de heropening van het debat beveelt en het later onderzoek van de zaak sine die verdaagt; 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 voorziening voorbarig en mitsdien niet ontvankelijk is;
II. Op de voorziening van de naamloze vennootschap Euro K7 :
Overwegende dat uit de processtukken niet blijkt dat eiseres, burgerrechtelijk aansprakelijke partij, haar voorziening heeft doen betekenen aan de partijen waartegen zij ze heeft gericht;
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Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt elke eiser in de kosten van zijn voorziening.
14 november 2001- 2e kamer- Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitterVerslaggever .: de h. de Codt - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaatgeneraal.
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1o UITLEVERING- AMBTELIJKE OPDRACHT UITGAANDE VAN EEN BUITENLANDSE OVERHElD- HUISZOEKING- INBESLAGNEMING- TOESTEMMING VAN DE AANGEZOCHTE STAATBEOORDELING DOOR HET ONDERZOEKSGERECHT.

2° UITLEVERING- HUISZOEKING- INBESLAGNEMING- OVERDRACHT VAN IN BESLAG GENOMEN VOORWERPEN- AANWLJZINGEN VAN SCHULD DIE AANGEVOERD WORDEN DOOR DE BUITENLANDSE OVERHEID - BEOORDELING DOOR HET ONDERZOEKSGERECHT.

3° UITLEVERING- AMBTELIJKE OPDRACHT UITGAANDE VAN EEN BUITENLANDSE OVERHElD- HUISZOEKING OF INBESLAGNEMING VAN STUKKEN OF VOORWERPEN- TENUITVOERLEGGING- VOORWAARDEN.

4 o UITLEVERING- AMBTELIJKE OPDRACHT UITGAANDE VAN EEN BUITENLANDSE OVERHElD - ONDERZOEK VAN DE WETTELIJKHEID - ONDERZOEKSGERECHT.

1o Het staat niet aan het onderzoeksgerecht, dat uitspraak moet doen over de over-

dracht van stukken die in beslag genomen werden tijdens een t.g. v. een ambtelijke
opdracht in aanwezigheid van autoriteiten van de verzoekende staat verrichte huiszoeking, de door de aangezochte staat verleende toestemming aan de autoriteiten van
de verzoekende staat om aanwezig te zijn bij de uitvoering van de ambtelijke opdracht te beoordelen (1). (Art. 4 Verdrag 20 april1959; artt. 1, § 2, en 11 Uitleveringswet.)

2° Het staat niet aan het onderzoeksgerecht, dat uitspraak moet doen over de overdracht van stukken die in beslag genomen werden tijdens een t.g.v. een ambtelijke
opdracht verrichte huiszoeking, het bestaan te onderzoeken van de aanwijzingen van
schuld die door de buitenlandse overheid aangevoerd worden tot staving van haar
vordering waarbij zij die huiszoeking wil doen bevelen en de stukken in Belgie in beslag willaten nemen (2). (Artt. 3.1 en 5 Verdrag 20 april1959; artt. 1, § 2, en 11
Uitleveringswet.)
3° De tenuitvoerlegging, in Belgie, van de door de verzoekende staat gevorderde huiszoekingen en inbeslagnemingen, moet voldoen aan de voorwaarden van art. 11,
Uitleveringswet (3). (Artt. 3.1 en 5 Verdrag 20 april 1959; art. 11 Uitleveringswet.)
(1) Cass., 30 maart 1999, A.R. P.99.0284.N, nr. 191.
(2) Zie noot 1.
(3) Zie Cass., 23 juni 1975 (A. C., 1975, 1130).
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4 o Het staat niet aan het onderzoeksgerecht om, in het kader van de wettigheidscontrole dat het m.n. krachtens art. 11, Uitleveringswet moet verrichten, na te gaan
of de buitenlandse strafwet een internationale rechtsregel schendt die rechtstreeks van
toepassing is in de interne rechtsorde van de verzoekende staat. (Art. 11 Uitleverings-

wet.)

(B ... E.A.)

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.Ol.1285.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 23 augustus 2001 in het
Duits gewezen door de vakantiekamer van het Hofvan Beroep te Luik, uitspraak doende als kamer van inbeschuldigingstelling, en gelet op de verklaring van cassatieberoepen die in diezelfde taal is opgemaakt;
Gelet op de beschikking van 13 september 2001, waarbij de eerste voorzitter van het Hofbeslist dat de rechtspleging in het Frans zal worden gevoerd;
Gelet op de memorie, waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit
arrest is gehecht;
Over het eerste, tweede en derde middel samen :
Overwegende dat, krachtens artikel 4 van het Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken, opgemaakt te Straatsburg op 20 april 1959 en goedgekeurd bij de wet van 19 juli 1975, de aangezochte Staat de autoriteiten van de verzoekende Staat kan toestaan bij de
uitvoering van een ambtelijke opdracht aanwezig te zijn, indien de verzoekende Staat dit vraagt;
Overwegende dat het onderzoeksgerecht geen uitspraak vermag te doen
over de toestemming die de aangezochte Staat aan de autoriteiten van de verzoekende Staat heeft gegeven om bij de uitvoering van de ambtelijke opdracht aanwezig te zijn;
Dat het evenmin uitspraak vermag te doen over het bestaan van aanwijzingen van schuld die door de buitenlandse overheid zijn aangevoerd tot staving van de vordering waarbij zij die huiszoeking wil doen bevelen en de stukken in Belgie in beslag wil laten nemen;
Dat de appelrechters bijgevolg niet gehouden waren te antwoorden op de
in het derde middel bedoelde conclusie, waarin de eisers aanvoeren dat er
geen ernstige aanwijzingen van schuld tegen hen bestaan;
Overwegende dat artikel3.1 van het voormelde verdrag bepaalt dat de aangezochte Partij volgens de procedure voorzien in haar eigen wetgeving, gevolg geeft aan de ambtelijke opdrachten aangaande een strafzaak die tot haar
worden gericht door de rechterlijke autoriteiten van de verzoekende Partij
en die tot doel hebben het verrichten van daden van onderzoek of de toezending van stukken van overtuiging, van dossiers of van documenten;
Overwegende dat, daarenboven, krachtens het voorbehoud dat Belgie heeft
gemaakt overeenkomstig artikel 5 van dat verdrag, de ambtelijke opdrachten strekkende tot huiszoeking of inbeslagneming in Belgie, slechts zullen
worden uitgevoerd voor zover zij betrekking hebben op feiten die aanlei-
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ding kunnen geven tot uitlevering en op voorwaarde dat de Belgische rechter in de uitvoering heeft toegestemd overeenkomstig de nationale wetgeving;
Dat, bijgevolg, de uitvoering, in Belgie, van de door de verzoekende Staat
gevraagde huiszoekingen en inbeslagnemingen moet voldoen aan de voorwaarden, bedoeld in artikel11 van de Uitleveringswet van 15 maart 1874;
Overwegende dat uit het arrest niet volgt dat de Belgische autoriteiten de
controle over de uitvoering van de gevraagde opdrachten verloren zouden hebben; dat het arrest daarentegen erop wijst "dat de huiszoeking en de inbeslagneming van de ontdekte stukken is uitgevoerd (. .. )door de bevoegde
politieambtenaren, die door de onderzoeksrechter hiermee waren belast" (vertaling); dat het arrest, wat de Duitse belastingambtenaren betreft, met aanneming van de gronden van de beroepen beschikking, alleen vaststelt dat "zij
bijstand hebben verleend teneinde te bepalen welke de doorslaggevende
overtuigingsstukken waren", wat "eigen is aan een buitenlandse ambtelijke opdracht en geenszins afbreuk doet aan de wettelijkheid van de officiele handelingen die de Belgische politieambtenaren bij de inbeslagneming van de stukken hebben gesteld (. .. )" (vertalingen);
Overwegende dat de appelrechters, op grond dat het in artikel463, eerste lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, bedoelde verbod, dat betrekking heeft op de Belgische ambtenaren van de directe belastingen, niet kan worden uitgebreid tot de buitenlandse belastingambtenaren, die de toestemming hebben gekregen om bij de uitvoering van
een ambtelijke opdracht aanwezig te zijn, en dat zij, bijgevolg, om hun beslissing te wijzen, "niet genoodzaakt waren" (vertaling) aan het Arbitragehof een prejudiciele vraag te stellen over de overeenstemming van die wetsbepaling met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, de in het tweede middel
bedoelde conclusie van de eisers beantwoorden en hun beslissing regelmatig met redenen omkleden en naar recht verantwoorden;
Dat de mogelijke ongelijkheid of discriminatie die de eisers aanklagen, niet
voortvloeit uit die bepaling van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, maar het gevolg is van het feit dat de huiszoeking en de inbeslagneming zijn verricht in het kader van de uitvoering van een internationale ambtelijke opdracht, en van het feit dat de aangezochte Staat, overeenkomstig
artikel 4 van het Verdrag van 20 april 1959, de autoriteiten van de verzoekende Staat, die in de ambtelijke opdracht aangewezen worden, de toestemming heeft verleend bij de uitvoering ervan aanwezig te zijn;
Overwegende dat het Hof, bijgevolg, niet gehouden is de door de eisers in
het tweede onderdeel van het tweede middel gestelde prejudiciele vraag betreffende het voornoemde artikel 463, eerste lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, aan het Arbitragehof te stellen;
Dat de middelen niet kunnen worden aangenomen;
Over het vierde middel :
Overwegende dat het onderzoeksgerecht niet bevoegd is om, in het kader van de wettigheidscontrole die het met name krachtens artikel 11 van
de wet van 15 maart 1874 moet verrichten, nate gaan of de buitenlandse
strafwet een internationale rechtsregel schendt die rechtstreeks van toepassing is in de interne rechtsorde van de verzoekende Staat;
Overwegende dat de eisers in hun conclusie aanvoeren dat paragraaf 6
van de Duitse Aussensteuergesetz, waarop de tegen de eisers inDuitsland ingestelde vervolgingen gegrond waren, strijdt met het Verdrag hou-
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dende oprichting van de Europese Gemeenschap, ondertekend te Rome op
25 maart 1957 en goedgekeurd bij de wet van 2 december 1957, en meer bepaald met de artikelen 12, 17, 18, 39, 43 en 56 van dat verdrag, en eveneens strijdt met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk Belgie en de Bondsrepubliek Duitsland tot voorkoming van dubbele belasting, ondertekend te
Brussel op 11 april 1967 en goedgekeurd bij de wet van 9 juli 1969, en
waarin zij verzoeken om aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen een prejudiciele vraag te stellen over de verenigbaarheid van
die paragraaf 6 van de Aussensteuergesetz met de voormelde artikelen van
het Verdrag; dat het vonnis, met aanneming van de gronden van de beroepen beschikking, antwoordt dat het onderzoeksgerecht "evenmin bevoegd is om uitspraak te doen over de interne wettelijkheid van de Duitse
strafrechtspleging betreffende belastingzaken of over het verbod om de onregelmatigheden van de bewijsmiddelen te gebruiken die het gevolg zijn van
die strafrechtspleging, aangezien dit in werkelijkheid is voorbehouden aan
de Duitse overheden. In het kader van zijn bevoegdheid, bepaald in artikel 11 van de wet van 15 maart 187 4, moet de raadkamer van de rechtbank van de plaats waar de huiszoekingen en de inbeslagnemingen zijn uitgevoerd, beslissen of de in beslag genomen stukken of voorwerpen geheel
of gedeeltelijk moeten worden overgemaakt aan de verzoekende partij en,
zodoende, uitspraak moet doen over de teruggave van voorwerpen die niet
-rechtstreeks verb and houden met het aan de beklaagde ten laste gelegde
feit en eventueel uitspraak moet doen over de terugvorderingen van derden of van andere rechthebbenden. In dat verband moet worden onderzocht of de teruggave van voorwerpen aan de verzoekende partij afbreuk
heeft gedaan aan de rechten van derden, aangezien de teruggave aileen kan
worden geweigerd als derden-bezitters of andere rechthebbenden belang erbij hebben dat de voorwerpen in het land blijven (... ). In casu behoren aile
inbeslaggenomen stukken uitsluitend aan (de eisers) toe, die in hun land
van herkomst (vervolgd) worden wegens aldaar gepleegde belastingmisdrijven, en vertonen die stukken kennelijk en merkbaar een nauw verband met de aldaar thans gevoerde rechtspleging, al zijn ze afkomstig uit
een periode van na de totnogtoe bekende periode van de feiten. Er moet dus
gevolg worden gegeven aan aile vorderingen van de procureur des Konings"; dat het arrest hieraan toevoegt "dat prejudiciele vragen in dit geval niet noodzakelijk zijn" (vertalingen);
Dat, aldus, de appelrechters, die nagegaan hebben of de algemene voorwaarden voor de uitlevering vervuld waren, die conclusie beantwoorden en
hun beslissing regelmatig met redenen omkleden en naar recht verantwoorden;
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 elke eiser in de kosten van zijn voorziening.
14 november 2001- 2e kamer- Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitterVerslaggever : de h. Fischer - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. De Gryse.
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2e KAMER- 14 november 2001

1 o CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- VORMEN- VORM VAN HET CASSATIEBEROEP EN
VERMELDINGEN- VOORWAARDELI.IKE INVRIJHEIDSTELLING- HERROEPING- VORM EN PLAATS
VAN HET CASSATIEBEROEP.

2° VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING- HERROEPING- COMMISSIE VOOR
DE VOORWAARDELI.IKE INVRIJHEIDSTELLING- BESLISSING- CASSATIEBEROEP - VORMEN VORM EN PLAATS VAN HET CASSATIEBEROEP.

1 o en 2° Het cassatieberoep tegen de beslissing tot herroeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling moet worden ingesteld door een verklaring die hetzij door de
veroordeelde hetziJ door zijn raadsman op het secretariaat van de commissie voor de
voorwaardelijke invrijheidstelling wordt gedaan, hetzij door de veroordeelde op de
griffie van de strafinstelling waar hi} opgesloten is (1). (Art. 417 Sv.)
(W. .. )

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.Ol.1312.F)

HET HOF;- Gelet op de bestreden beslissing, op 19 september 2001 gewezen door de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling te Brussel;
Overwegende dat het cassatieberoep tegen de beslissing tot herroeping van
de voorwaardelijke invrijheidstelling moet worden ingesteld door een verklaring die hetzij door de veroordeelde hetzij door zijn raadsman op het secretariaat van de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling wordt
gedaan, hetzij door de veroordeelde op de griffie van de strafinstelling waar
hij opgesloten is;
Overwegende dat eisers raadsman een geschrift gedagtekend 27 september 2001 en dat "cassatieberoep" is genoemd, ingediend heeft op de gri:ffie van
de strafinstelling van Marneffe, waar eiser niet opgesloten was, en dat dit
stuk door die griffie is overgezonden aan het secretariaat van de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling, die het op 1 oktober 2001 heeft
ontvangen;
Dat de voorziening, bij ontstentenis van een verklaring van cassatieberoep niet ontvankelijk is;
Om die redenen, zonder acht te slaan op de stukken die op 7 november 2001
op de gri:ffie van het Hof zijn neergelegd en die vreemd zijn aan de ontvankelijkheid van het cassatieberoep, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
14 november 2001- 2e kamer- Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitterVerslaggever : de h. Close - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaatgeneraal.
(1) Zie Cass., 9 feb. 2000, A.R. P.99.1809.F, nr. 104; 29 maart 2000, A.R. P.00.0236.F, nr. 212.
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KAMER-

14 november 2001

VOORLOPIGE HECHTENIS- BEVEL TOT AANHOUDING- 'IWEE TELASTLEGGINGEN- VERDACHTE DIE DAARVOOR IN VRIJHEID IS GESTELD VOOR EEN VAN DE TELASTLEGGINGEN- GRONDEN VAN HET BEVEL TOT AANHOUDING- CONTROLE VAN DE REGELMATIGHEID- BEVOEGDHEID VAN HET ONDERZOEKSGERECHT.

Het onderzoeksgerecht dat de regelmatigheid moet onderzoeken van een aanhoudingsbevel dat op grand van twee telastleggingen is uitgevaardigd met toepassing van art.
16 Wet Voorlopige Hechtenis, kan de gronden van dat bevel verbeteren en aanvullen door, voor een van de twee telastleggingen, naar art. 28 van die wet te verwijzen, en, wat die telastlegging betreft, te vermelden dat de nieuwe en ernstige omstandigheden die, met toepassing van artikel 28, § 1, 2°, van die wet, de voormelde
maatregel, gelet op de daarv66r onderzochte feiten, noodzakelijk maken, uit de nieuwe
feiten voortvloeien die bedoeld worden in de andere telastlegging (1). (Artt. 16, 21 en
28 Wet Voorlopige Hechtenis.)
(S ... )

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.01.1483.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 2 november 2001 gewezen door het Hof van Beroep te Bergen, kamer van inbeschuldigingstelling;
Over het geheel van de middelen die in de memorie aangevoerd worden
en waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht :
Overwegende dat de middelen, in zoverre zij kritiek uitoefenen, enerzijds, op het aanhoudingsbevel, ongeacht de aan de motivering van dat aanhoudingsbevel aangebrachte en in het arrest vermelde verbeteringen en toevoegingen ervan, en, anderzijds, op de beroepen beschikking, geen verband
houden met de bestreden beslissing en derhalve niet ontvankelijk zijn;
Overwegende dat zij eveneens niet ontvankelijk zijn, in zoverre zij kritiek uitoefenen op de feitelijke beoordeling van de appelrechters, of voor het
onderzoek ervan een onderzoek van feiten veronderstellen, waarvoor het Hof
niet bevoegd is;
Overwegende, voor het overige, dat het onderzoeksgerecht, dat de regelmatigheid moet onderzoeken van een aanhoudingsbevel, dat wegens twee telastleggingen is uitgevaardigd met toepassing van artikel 16 van de wet van
20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, bevoegd is om de granden van dat bevel te verbeteren en aan te vullen, door, wat een van beide telastleggingen betreft, naar artikel 28 van die wet te verwijzen en, in dat verb and, erop te wijzen dat de nieuwe en ernstige omstandigheden die, met
toepassing van artikel 28, § 1, 2°, die maatregel, gelet op de daarv66r onderzochte feiten, noodzakelijk maken, voortvloeien uit de nieuwe feiten die
bedoeld worden in de andere telastlegging;
(1) Zie Cass., 30 juni 1964 (Bull. en Pas., 1964, I, 1164); 18 okt. 1965 (Bull. en Pas., 1966, I, 224);
4 juni 1996, A.R. P.96.0707.N, nr. 211.

1934

HOF VAN CASSATIE

Nr. 619

Overwegende dat uit het arrest blijkt dat eiser bij beslissing van de onderzoeksrechter op 24 december 2001 in vrijheid is gelaten voor de in de telastlegging 1 bedoelde feiten, te weten dat hij, tussen 1 februari en 24 september 2001, te Monceau-sur-Sambre en elders in het Koninkrijk, wetens en
willens deelgenomen heeft aan het nemen van welke beslissing dan ook in
het kader van de activiteiten van een criminele organisatie, terwijl hij wist
dat zijn deelneming bijdroeg tot de oogmerken van die organisatie, zoals die
feiten zijn bepaald in de artikelen 324bis, 324ter, § 3, en 325 van het StrafWetboek;
Overwegende dat het arrest vermeldt "dat de aanhangigmaking van de feiten (bij die magistraat) pas op 4 oktober 2001 is uitgebreid tot de dossiers
17.19.16901/01 en 17.77.498/01; dat die feiten, die gepleegd zijn ten nadele van de b.v.b.a. H., enerzijds, en C.S., anderzijds, de noodzakelijke grandslag vormen voor de sub 2 bedoelde (telastlegging)" betreffende de heling van
meerdere kledingstukken, op 24 september 2001 gepleegd ten nadele van de
voormelde vennootschap en zysieke persoon; dat het arrest de gronden overneemt van de bestreden beschikking, volgens welke "op 11 oktober 2001 een
'voeging en kennisneming' van feiten van heling bij de Mevrouw de onderzoeksrechter aanhangig is gemaakt (... ); (... ) dat (eiser) op 16 oktober 2001
door de onderzoeksmagistraat is gehoord met betrekking tot de kledingstukken die tijdens de huiszoeking van 9 oktober 2001 in zijn woonplaats zijn
teruggevonden en tijdens twee diefstallen zijn ontvreemd"; dat het arrest op
die grand beslist "dat de eerste rechter terecht geoordeeld heeft dat de (telastlegging), bedoeld in het tweede punt van het op 16 oktober 2001 uitgevaardigde aanhoudingsbevel betrekking had op 'nieuwe feiten' die dus geregeld worden door artikel 16 van de wet van 20 juli 1990";
Overwegende dat het arrest hieraan toevoegt "dat daarentegen moet worden( ... ) vastgesteld dat dit niet het geval was voor de feiten van de (telastlegging) 1; dat, zoals (eiser) erop wijst, in voorkomend geval verwezen diende te worden naar artikel 28 van die wet; dat de onderzoeksmagistraat, immers, voor dezelfde feiten, tegen een in vrijheid gelaten of
opnieuw in vrijheid gestelde inverdenkinggestelde slechts een aanhoudingsbevel kan uitvaardigen als nieuwe of ernstige omstandigheden die
maatregel noodzakelijk maken; dat het aanhoudingsbevel die omstandigheden te dezen niet vermeldt, hoewel moet worden vastgesteld dat (eiser) op 24 september 2001 wel degelijk op grand van de eerstgenoemde feiten door de onderzoeksrechter in vrijheid is gelaten (... ); (... ) dat de
onderzoeksgerechten, die uitspraak doen in het kader van de bevestiging
(lees : controle van de regelmatigheid) van het aanhoudingsbevel, evenwei bevoegd zijn om een gebrek aan motivering van het aanhoudingsbevel aan te vullen, meer bepaald het niet-vermelden van nieuwe en ernstige omstandigheden; dat die nieuwe en ernstige omstandigheden te dezen
voortvloeien uit de omstandigheid dater ten aanzien van (eiser) nieuwe vermoedens zijn ontstaan uit hoofde van de feiten van (telastlegging) 2, die,
zoals gezegd, later bij het dossier zijn gevoegd"; dat de appelrechters, die·
uitspraak doen door, inzonderheid, te verwijzen naar de artikelen 16 en 28
van de voormelde wet, hun beslissing aldus regelmatig met redenen omkleden en naar recht verantwoorden;
Dat de middelen, in zoverre, 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.
14 november 2001- 2e kamer- Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitterVerslaggever : de h. Fischer - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaatgeneraal- Advocaat: mr. J.-P. Mayence, Charleroi.

Nr. 620
1e KAMER - 15 november 2001
BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE- TARIEF- VOERTUIG VOOR PERSONENVERVOER LANGS DE WEG- LICHTE VRACHTWAGEN UITSLUITEND BESTEMD VOOR
GOEDERENVERVOER- NIET-ONOMKEERBARE OMBOUW.

Over een voertuig bestemd voor personenvervoer langs de weg dat op het ogenblik van
de verkoop op niet-onomkeerbare wijze werd omgebouwd tot een voertuig dat voor
goederenvervoer kan dienen, wordt de B.T.W geheven tegen het tariefvan 25 pet. (Art.
1, eerste lid, 3°, K.B. nr. 20 van 20 juli 1970, en tabel C van de bijlage bij dit K.B.,
zoals van toepassing in 1985.)
(BELGISCHE STAAT ~M::::~ VAN FrNANCIEN T. F... )

(A.R. C.99.0036.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 11 maart 1998 gewezen door
het Hof van Beroep te Gent;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van rubriek I, cijfer 1, van tabel C van de bijlage bij het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970, in de tekst van kracht in de jaren 1984 en 1985, zoals
bepaald bij het koninklijk besluit van 26 september 1980, terzake toepasselijk krachtens artikel1 van het voormeld koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970, gewijzigd
bij koninklijk besluit van 16 november 1982, en artikel 37 van de wet van 3 juli 1969
houdende invoering van het Wetboek van de Belasting op de Toegevoegde Waarde, §
1 zoals gewijzigd bij de wet van 23 juli 1981 en § 2,
doordat het arrest waarbij de uitspraak van de eerste rechter hervormd wordt en
het verzet van verweerder gegrond wordt verklaard,
na een overzicht van de toepasselijke wetgeving en administratieve onderrichtingen,
eerst oordeelt dat, ten tijde van de verkoop van de betrokken voertuigen, door de
administratie niet werd geeist dat de ombouwing van de voertuigen onomkeerbaar
diende te zijn om te kunnen genieten van het B.T.W.-tariefvan 19 pet.,
en deze beoordeling uit de volgende overwegingen afleidt :
"(Eiser) betwist niet dat in de aanschrijvingen welke golden in het jaar 1985, niet
uitdrukkelijk was bepaald dat de ombouwing van de voertuigen onomkeerbaar diende
te zijn om te kunnen genieten van het lager B.T.W.-tarief: (hij) houdt wel voor dat de
conceptie van het voertuig derwijze diende te zijn dat het enkel voor goederenvervoer kon dienen.
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De administratieve aansehrijving nr. 5 van 2 mei 1980 verwees naar het proeesverbaal van goedkeuring van het ministerie van Verkeerswezen en de voertuigen waaromtrent betwisting bestaat werden als liehte vraehtwagen erkend door dit ministerie.
Deze aansehrijving sehreef ook niet voor dat de ombouwing van een voertuig dat kon
dienen voor personenvervoer tot voertuig dat uitsluitend dienstig was voor goederenvervoer, definitief en onomkeerbaar diende te zijn : deze veel strengere voorwaarde
kwam pas tot uiting in de aansehrijving van 11 september 1987.
Ook de afhandeling van het huidig dossier toont aan dat de administratie in 1985
niet eiste dat de ombouwing van de voertuigen onomkeerbaar diende te zijn : uit de
voorgelegde stukken en eonclusies blijkt immers dat werd afgezien van de oorspronkelijke eis inzake de verkoop aan F., die een identiek voertuig had gekoeht tegen het
verminderd B.T.W.-tariefmaar die zieh (jaren later) in regel had gesteld, te weten op
het ogenblik waarop hij het voertuig wenste te gebruiken voor personenvervoer; en ook
voor het gelijkaardig voertuig dat (verweerder) voor eigen gebruik had onttrokken werd
afgezien van enige vordering, hoewel vaststaat dat deze voertuigen werden aangesehaft onder dezelfde voorwaarden en in dezelfde toestand als deze waarvoor een aanvullende b(llasting wordt gevorderd.
En tenslotte betwist de administratie niet dat ook niet werd opgetreden tegen de
andere garagisten die voertuigen van hetz(llfde model, en in dezelfde voorwaarden, hebben verkoeht met toepassing van het B.T.W.-tariefvan 19 pet.";
Verder vaststelt dat de voertuigen omgebouwd werden, waarmee wordt bedoeld de
verwijdering van de aehterbank, en wel dat zij omgebouwd wa.ren op het ogenblik van
de verkoop, hetgeen de bodemreehter aanneemt :
"niet alleen omdat een daarmee overeenstemmend gelijkvormigheidsattest was afgeleverd, maar vooral omdat de voertuigen noodzakelijkerwijze dienden aangeboden te worden bij de automobielinspeetie welke diende na te zien of ze beantwoordden aan de gestelde eisen. De bewering van de administratie als zou de
automobielinspectie deze voertuigen gekeurd hebben zonder enig nazieht, is niet bewezen en komt ongeloofwaardig voor",
en bovendien oordeelt :
"De omstandigheid dat bij een eontrole, dri(l jaar na de verkoop, werd vastgesteld
dat de aehterzitbank aanwezig was, bewijst geenszins dat deze ook a.anwezig was op
het ogenblik van de verkoop. En de verklaring welke de eigenaars hebben afgelegd ten
overstaan van de controleur (te weten dat het voertuig niet werd gewijzigd na de aankoop) bezit geen bijzondere bewijskraeht en is niet geloofwaardig daar zij strijdig is
met de verklaringen welke zij hebben ondertekend voor de verkoop en ze ook niet verenigbaar is met de erkenning door de automobielinspeetie";
Om aldus tot het besluit te komen dat "er moet worden aangenomen dat de vo(lrtuigen beantwoordden aan de eisen welke door de administratie werden gesteld ten
tijde van de verkoop, zodat terecht het verlaagd B.T.W.-tarief werd toegepast";
En op die gronden het verzet van verweerder tegen het dwangsehrift dat hem tot
invordering van deze belasting werd betekend, gegrond verklaart,
terwijl kraehtens de terza.ke toegepaste reglementaire bepalingen, de belasting tegen het tarief van 25 pet. gold als algemeen tarief voor d(l levering van automobielen voor personenvervoer langs de weg, daaronder begrepen de voertuigen die zowel voor personenvervoer als voor goederenvervoer kunnen dienen,
De in deze tekst gebruikte uitdrukking "kunnen" noodzakelijk implieeert dat de loutere mogelijkheid om een voertuig ook voor het vervoer van personen te gebruiken, volstaat om het tarief van 25 pet, toepasselijk te mak(ln;
Zulke mogelijkheid ook bestaat wanneer het voertuig, door een eenvoudige aanpassing zoals de verwijdering van de aehterbank, dienstig werd gemaakt voor goederenvervoer, zolang niet blijkt dat deze verwijdering onomkeerbaar is en dat de achterbank niet kan teruggeplaatst worden;
Het feit dat de ombouwing van een bepaald voertuig omkeerbaa.r is, noodzakelijk
implice(lrt dat de mogelijkheid bestaat om dit voertuig opnieuw voor personenvervoer te gebruiken;
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De tekst aldus sleehts toelaat het gewone tarief, toen 19 pet., in plaats van het verhoogde tarief van 25 pet. toe te passen indien blijkt dat de verriehte ombouwing onomkeerbaar is;
De vaststelling dat een voor personenvervoer bruikbaar voertuig omgebouwd werd
om voor goederenvervoer te dienen, wanneer niet vastgesteld wordt dat deze ombouwing onomkeerbaar is, kan bijgevolg niet volstaan om van de toepassing van het algemeen tarief van 25 pet. af te wijken;
En terwijl het feit dat administratieve onderriehtingen tijdens een bepaalde periode minder nauw bij de tekst aangesloten waren, geen bron van reeht kan uitmaken, vooral wanneer blijkt dat deze houding aanleiding gegeven heeft tot misbruiken;
En terwijl, uit de vaststellingen van de bodemreehter, enerzijds blijkt dat de voertuigen omgebouwd werden voor de verkoop, daarmee enkel de verwijdering van de aehterbank bedoelend, en anderzijds dat bij een latere eontrole de aehterzitbanken terug aanwezig waren;
Waaruit noodzakelijk moet afgeleid worden dat de ombouwing van de voertuigen niet
onomkeerbaar was, en dat het ging over voertuigen die zowel voor personenvervoer
als voor goederenvervoer kunnen dienen,
zodat het arrest sleehts met miskenning van het terzake toepasselijk voorsehrift heeft
kunnen beslissen, op grond van een eerste ombouwing ten tijde van de verkoop en ongeacht de mogelijkheid en realisatie van een latere ombouwing in omgekeerde zin, dat
het verlaagd tarief op de bestreden leveringen moeht worden toegepast (sehending van
al de in de aanhef van het middel aangeduide bepalingen) :

Overwegende dat, kra~htens het te dezen toepasselijke artikel1, eerste lid,
3°, van het koninklijk b'esluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de
tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de
goederen en de diensten bij de tarieven, de B.T.W. geheven wordt tegen het
tarief van 25 pet. voor de goederen en diensten aangewezen in tabel C van
de bijlage van dit besluit;
Dat aldus, kraehtens rubriek I, 1, van vermelde tabel C, de automobielen voor personenvervoer langs de weg, daaronder begrepen de voertuigen
die zowel voor personenvervoer als voor goederenvervoer kunnen dienen, onderworpen zijn aan het tarief van 25 pet.;
Overwegende dat, kraehtens het te dezen toepasselijke artikel1.4 o, van vermeld koninklijk besluit, op alle andere goederen en diensten dan deze omsehreven in de tabellen A, Ben C van de bijlage, de B.T.W. wordt geheven
tegen het tariefvan 19 pet.;
Dat dit aldus het geval is voor een liehte vraehtwagen die uitsluitend bestemd is voor goederenvervoer;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat :
1. de door verweerder verkoehte voertuigen werden gefactureerd als liehte
vraehtwagen met aanrekening van het B.T.W.-tarief van 19 pet.;
2. de kwestieuze voertuigen op het ogenblik van de verkoop waren omgebouwd door de verwijdering van de aehterbank;
3. de kopers de voertuigen gebruikten voor beroepsdoeleinden, meer bepaald voor het vervoer van goederen;
4. bij een latere eontrole is gebleken dat die aehterbank teruggeplaatst was;
Dat het arrest op grond hiervan aanneemt dat de ombouw van de voertuigen niet onomkeerbaar was;
Dat het arrest vervolgens oordeelt dat nu ten tijde dat de kwestieuze voertuigen werden verkoeht de administratie niet eiste dat de ombouw van de
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voertuigen voor personenvervoer tot voertuigen uitsluitend bestemd voor
goederenvervoer onomkeerbaar zou zijn, verweerder tereeht het tarief van
19 pet. heeft toegepast;
Overwegende dat het arrest door aldus te oordelen dat een voertuig bestemd voor personenvervoer langs de weg, dat op het ogenblik van de verkoop op niet-onomkeerbare wijze werd omgebouwd tot een voertuig dat voor
goederenvervoer kan dienen, niet moet aanzien worden als een voertuig dat
zowel voor personenvervoer als voor goederenvervoer kan dienen en dat aan
het B.T.W.-tariefvan 25 pet. is onderworpen, zijn beslissing niet naar reeht
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 uitspraak daaromtrent over aan de feitenreehter;
verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
15 november 2001 - 1e kamer- Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter- Verslaggever : de h. Landers - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Claeys Bouuaert.

Nr. 621
1e KAMER - 15 november 2001

ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL)- TUCHT- PLICHTENLEER- UITWERKING VAN EEN ONTWERP- WERF- BORD MET DE NAAM VAN DE ARCHITECT.

Op de architect die instaat voor de controle op de uitvoering van de werken rust niet
de verplichting om op de werf een bard te laten aanbrengen met de naam van de architect die met een opdracht belast is bij de uitwerking van het antwerp (1). (Art. 13,
b, Reglement van beroepsplichten der architecten van 16 dec. 1983, goedgekeurd bij
K.B. van 18 april 1985.)
(ORDE VAN ARCHITECTEN T.V. .. )
ARREST

(A.R. D.00.0033.N)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 9 november 2000 gewezen door de raad van beroep van de Orde van Arehiteeten, met het Nederlands als voertaal;
(1) Zie G. BAERT, "Het nieuwe reglement op de beroepsplichten van de architect", R. W 198586, kol. (1457) 1462; Y. IiANNEQUART, "Le nouveau reglement de deontologie de l'Ordre des architectes", J.T. 1986, p. (85) 87; P. RIGAUX, Le droit de l'architecte, Larcier 1993, nr. 102, p. 108109.
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Over het middel, gesteld als uolgt :
schending van artikel 13, inzonderheid de vierde alinea sub litt. b, van het bij koninklijk besluit van 18 april1985 goedgekeurde "reglement van beroepsplichten", door
de Nationale Raad van de Orde der Architecten op 16 december 1983 vastgesteld,
doordat de raad van beroep in de bestreden beslissing de zes aan verweerder ten
laste gelegde feiten niet bewezen verklaart en dienvolgens voor recht zegt dat er geen
redenen zijn om lastens verweerder op grond van de zes tenlasteleggingen een tuchtstraf uit te spreken, en in dit verband oordeelt dat de vijfde tenlastelegging (niet aanbrengen van een bord op de werven) niet bewezen is op grond van de volgende overwegingen:
"Aan (verweerder) wordt verweten geen bord te hebben aangebracht op zijn werven en dit in strijd met artikel 73 van het reglement van de beroepsplichten;
Tijdens zijn verhoor voor het bureau heeft (verweerder) verklaard dat hij 'niet altijd naamplaten' op zijn werven plaatst;
Het aanbrengen van een bord op de werven wordt in het reglement van de beroepsplichten behandeld in het kader van het voeren van publiciteit ('reclame') door een architect ('het bekend maken .. .'van zijn activiteit aan het publiek). Hieruit blijkt dat
het aanbrengen van een bord op de werven voor de architect een recht is maar geen
verplichting;
De tenlastelegging is ongegrond" (zesde blad in fine van de bestreden beslissing),

terwijl de vierde alinea (nl. sub litt. b) van artikel13 van het bij koninklijk beshiit van 18 april1985 goedgekeurde "reglement van beroepsplichten", dat door deNationale Raad van eiseres op 16 december 1983 werd vastgesteld, voorschrijft dat de
architect die instaat voor de controle op de uitvoering van de werken, vanaf de aanvang van de werken tot en met het beeindigen ervan een bord laat aanbrengen op de
werf overeenkomstig de bepalingen van eiseres; hierbij voorts wordt gespecificeerd dat
dit bord de naam of namen dient te vermelden van de architect en die met een opdracht zijn belast bij de uitwerking van het ontwerp;
De aangehaalde bepaling aldus impliceert dat de architect - afgezien van de voor
hem bestaande mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden publiciteit te voeren verplicht is om een dergelijk bord op de werf aan te brengen;
De Raad van Beroep in de bestreden beslissing bijgevolg niet wettig oordeelt "dat
het aanbrengen van een bord op de werven voor de architect een recht is maar geen
verplichting",

zodat de Raad van Beroep, door te oordelen dat de aan verweerder ten laste gelegde inbreuk, bestaande in het verzuim van het aanbrengen van een bord waarop zijn
naam wordt vermeld op bepaalde van de door hem gecontroleerde werven, niet bewezen is omdat verweerder niet verplicht is een dergelijk bord te plaatsen, zijn beslissing niet naar recht verantwoordt (schending van artikel13, inzonderheid de vierde
alinea sub litt. b, van het bij koninklijk besluit van 18 april 1985 goedgekeurde "reglement van beroepsplichten", door de Nationale Raad van de Orde der Architecten
op 16 december 1983 vastgesteld) :

Overwegende dat, krachtens artikel 13, b, van het reglement van 16 december 1983 van beroepsplichten der architecten door de Nationale Raad van
de Orde van Architecten vastgesteld en goedgekeurd bij koninklijk besluit
van 18 april 1985, de architect die instaat voor de controle op de uitvoering van de werken, vanaf de aanvang van de werken tot en met de beeindiging ervan, een bord laat aanbrengen op de werf overeenkomstig de bepalingen van de Orde ter zake; dat dit bord de naam of de namen dient te
vermelden van de architecten die met een opdracht belast zijn bij de uitwerking van het ontwerp;
Overwegende dat uit die bepaling niet volgt dat op de architect een algemene verplichting berust om een bord te laten aanbrengen op de werf;
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Dat de Raad van Beroep oordeelt dat het aanbrengen van een bard geen
verplichting is en zodoende de in het middel aangewezen wetsbepalingen niet
schendt;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
15 november 2001 - 1e kamer- Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter- Verslaggever : mevr. Bourgeois - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Butzler.

Nr. 622
1e KAMER - 16 november 2001

1o CASSATIEBEROEP- BURGERLIJKE ZAKEN- PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD- EISERS EN VERWEERDERS- GROND VAN NIETONTVANKELIJKHEID- VORDERING TOT BINDENDVERKLARING VAN RET ARREST- GEBR~AAN
BELANG.

2° TUSSENKOMST- BURGERLIJKE ZAKEN- CASSATIEGEDING- VORDERING TOT BINDENDVERKLARING VAN RET ARREST- ONTVANKELIJKHEID.

3° TUSSENKOMST- BURGERLIJKE ZAKEN- CASSATIEGEDING- VORDERING TOT BINDENDVERKLARING VAN RET ARREST- VOORWERP.

4 o TUSSENKOMST- BURGERLIJKE ZAKEN- CASSATIEGEDING- VORDERING TOT BINDENDVERKLARING VAN RET ARREST- AARD.

1o en 2° De vordering van eiser in cassatie tot bindendverklaring van het arrest is ontvankelijk wanneer hi} er belang bij heeft de te wijzen beslissing verbindend te horen verklaren voor verweerder; op die eis (1). (Artt. 15 en 16 Ger.W.)
3° De vordering tot bindendverklaring van een te wijzen gerechtelijke beslissing heeft
alleen tot doel te beletten dat verweerder op die eis, eventueel in een ander geding met
eiser; kan aanvoeren dat die beslissing tegen hem niet kan worden tegengeworpen (2).
(Artt. 15 en 812 Ger.W.)
4 o De vordering tot bindendverklaring van een te wijzen gerechtelijke beslissing is louter conservatoir; bij de beoordeling van die vordering staat het niet aan het Hof betwistingen te beslechten waarover partijen eventueel in een tussen hen afzonderlijk gevoerd geding de bat zouden kunnen voeren, oak al zou uit de oplossing van die
betwisting blijken dat eiser geen belang heeft bij de bindendverklaring van de beslissing (3). (Art. 812 Ger.W.)
(1) Cass., 25 nov. 1996, A.R. C.94.0490.N, nr. 451.
(2) Zie noot 1.

(3) Zie noot 1.
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(AXA ROYALE BELGE NV T. STEPHITRANS B.VB.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. C.00.0139.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 2 november 1999 gewezen door het Hof van Beroep te Luik;
Over het middel : schending van artikel 149 van de Grondwet, miskenning van het
algemeen beginsel van het recht van verdediging en van het beschikkingsbeginsel,
krachtens hetwelk de rechter ambtshalve geen geschil mag opwerpen dat de openbare orde niet raakt en waarvan de partijen het bestaan in conclusie hebben uitgesloten,
doordat het bestreden arrest vaststelt dat verweerster geregeld transporten in
onderaanneming uitvoerde op last van de n.v. T.J.V. (hierna n.v. V.); dat verweerster
eigenaar was van een trekker met oplegger waarvoor bij eiseres een
verzekeringsovereenkomst-burgerlijke aansprakelijkheid motorrijtuigen en "omnium" was aangegaan in het raam van een polis nr. 617.780.953; dat verweerster een
trekker en opleggers huurde van de n.v. V. of van een andere vennootschap; dat verweerster zich, in het raam van het contract van onderaanneming, jegens de n.v. V. ertoe had verbonden voor iedere oplegger die zij huurde een "omnium"verzekering voor
een bedrag van 1.000.000 BEF afte sluiten; dat de door eiseres erkende verzekeringsmakelaar M. in een brief van 24 juni 1994 haar in naam van verweerster vroeg of de
vier door verweerster gebruikte opleggers, waaronder die van de n.v. V., door een aanhangsel van de polis konden worden gedekt; dat de makelaar op 26 juli 1994 eiseres schreef dat de verzekering m.b.t. de vierde oplegger op 27 juli zou ingaan; dat een
aangestelde van verweerster op 17 augustus 1994, tijdens een transport in onderaanneming, de oplegger beschadigde die de n.v. V. aan verweerster verhuurde; dat de n.v.
V. op 19 augustus 1994 een schadeaangifte indiende bij eiseres, de vennootschap waarbij zij ook een verzekering had afgesloten voor materiels schade aan haar opleggers, en vermeldde dat "de schade aan de oplegger ten laste moet worden genomen
door het contract 617.980.953 ten name van (verweerster)"; dat het schadegeval ook
door makelaar M. bij eiseres werd aangegeven; dat eiseres, in een brief van 13 oktober 1994 aan die makelaar, ermee instemde het schadegeval van 17 augustus te dekken op grond van een door de n.v. V. aangegane verzekeringsovereenkomst-materiele
schade; dat laatstgenoemde het kwijtschrift weigerde dat eiseres op grond van die overeenkomst had afgeleverd : dat eiseres op 24 november 1994 aan de makelaar schreef
dat zij de in de brief van 24 juni 1994 gevraagde dekking niet kon toestaan, omdat zulks
''erop neerkwam goederen te dekken die wij zonder mogelijke controle niet kunnen dekken"; dat de n.v. V. verweerster dagvaardde tot vergoeding van de schade aan de oplegger; dat de eerste rechter die vordering toewees; dat verweerster, voor het hofvan
beroep, eiseres opriep tot tussenkomst opdat het te wijzen arrest aan haar tegenstelbaar zou worden verklaard; dat het bestreden arrest, dat ten aanzien van eiseres
tegenstelbaar en bindend is verklaard, beslist dat verweerster terecht er mocht van
uitgaan dat eiseres door een "omnium"verzekering de oplegger dekte die zij van de n.v.
V. huurde en die door haar aangestelde was beschadigd, zulks op grond "dat (verweerster) ( ... ), overeenkomstig haar contractuele verbintenissen, aan haar verzekeraar, zijnde (eiseres), een uitbreiding van de dekking had gevraagd die een omniumverzekering van 1.000.000 BEF omvatte voor elk van de opleggers die zij gebruikte;
dat de op 24 juni 1994 aangevraagde uitbreiding van de dekking ertoe strekte schadegevallen zoals het schadegeval dat zich op 17 augustus 1994 daadwerkelijk had voorgedaan, te dekken; dat (verweerster), door de aanvraag die op 24 juni 1994 via haar
makelaar was ingediend, terecht kon en moest geloven dat zij door die overeenkomst gedekt was; dat immers, gelet op de gebruiken inzake autoverzekeringen en wegtransport, de aanvraag van de makelaar bij de verzekeringsonderneming door wie hij
erkend is, geldt als voorlopige dekking tot het instrumentum is opgemaakt; dat de verzekeraars bovendien, in alle verzekeringsaangelegenheden, alle kandidaatverzekerenden zo vlug mogelijk duidelijke en snelle informatie moeten geven; dat de
ver:;o:ekeraar die weigert een risico te dekken, zo vlug mogelijk die weigering moet melden zodat de kandidaat-verzekerde alle noodzakelijke maatregelen kan nemen om zijn
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belangen te vrijwaren en om iedere handeling te voorkomen waardoor een nietgedekte aansprakelijkheid in het gedrang zou komen; dat (eiseres), die op 24 juni 1994
van de makelaar een aanvraag had ontvangen waarin de datum van inwerkingtreding bij brief van 26 juli 1994 werd bepaald, in deze zaak een onverschoonbare fout
zou begaan, als zij zou nalaten de aanvraag onmiddellijk te onderzoeken en onverwijld en op volledige wijze (verweerster) mee te delen dat zij de dekking van het risico, die binnen de kortst mogelijke termijn werd aangevraagd, niet kan verlenen; dat
(eiseres) bij wie regelmatig een aanvraag ingediend was om de dekking van het verzekerde risico uit te breiden en waarvan zij op de hoogte was, nagelaten heeft om onmiddellijk, tijdig, mee te delen dat zij de door (verweerster) op 24 juni 1994 aangevraagde dekking weigerde; dat (eiseres) nagelaten heeft haar contractuele verbintenissen
nate komen door (verweerster), v66r haar brief van 24 november 1994, niet te melden dat zij de op 24 juni 1994 aangevraagde uitbreiding van dekking weigerde; dat
die voor een beroeps onver~choonbare fout ertoe heeft geleid, aangezien het gebruikelijk is dat er dekking wordt verleend zodra de aanvraag door de makelaar is ingediend, de schijn is gewekt van het bestaan van een omniumverzekering voor de vier
opleggers die (verweerster) gebruikte, waardoor (verweerster), net als iedere andere ondernemer die normaal alert is en zijn belangen behartigt, door die schijn wordt
bedrogen zonder dater sprake is van enige fout van harentwege; dat (verweerster) terecht kon aannemen dat zij door een verzekering was gedekt",
terwijl

tweede onderdeel, geen van de partijen in het geding voor het hofvan beroep het bestaan heeft aangevoerd van gebruiken inzake autoverzekeringen en wegtransport krachtens welke de aanvraag van de makelaar bij de verzekeringsonderneming door wie hij
erkend is, geldt als voorlopige dekking tot het instrumentum is opgemaakt; dat het
arrest beslist dat eiseres, aangezien zij nagelaten heeft verweerster tijdig te melden dat zij de aangevraagde dekking niet kon verlenen, bij verweerster de schijn heeft
gewekt van het bestaan van een omniumverzekering voor de vier opleggers die verweerster gebruikte, op grond dat verweerster, gelet op de voornoemde gebruiken terecht kon aannemen dat zij door een verzekering was gedekt; het arrest eiseres niet
de gelegenheid heeft geboden het bestaan van de voornoemde gebruiken te betwisten; het arrest aldus het recht van verdediging miskent (miskenning van het algemeen beginsel van het recht van verdediging);

Wat het tweede onderdeel betreft :
Over de door verweerster tegen dat onderdeel opgeworpen grond van nietontvankelijkheid : het onderdeel heeft geen belang :
Overwegende dat het arrest, om te beslissen dat verweerster terecht kon
aannemen dat eiseres door een "omnium"-verzekering de oplegger dekte die
zij van de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij huurde en
die door haar aangestelde was beschadigd, vermeldt dat "gelet op de gebruiken inzake autoverzekeringen en wegtransport, de aanvraag van de makelaar bij de verzekeringsonderneming door wie hij erkend is, geldt als voorlopige dekking tot het instrumentum is opgemaakt";
Dat het arrest eerst oordeelt dat eiseres een onverschoonbare fout heeft
begaan door na te laten verweerster zo vlug mogelijk te melden dat zij de door
verweerster aangevraagde dekking van het risico niet kon verlenen, en vervolgens beslist dat "die voor een beroeps onverschoonbare fout ertoe heeft geleid, aangezien het gebruikelijk is dat er dekking wordt verleend zodra de
aanvraag door de makelaar is ingediend, de schijn is gewekt van het bestaan van een omniumverzekering voor de vier opleggers die verweerster gebruikte";
Dat uit de door het onderdeel bekritiseerde overweging volgt dat het onderdeel geen ten overvloede gegeven considerans vertoont;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
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Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan,
blijkt dat geen van de partijen voor het hofvan beroep het bestaan heeft aangevoerd van gebruiken inzake autoverzekeringen en wegtransport krachtens welke de aanvraag van de makelaar bij de verzekeringsondememing door
wie hij erkend is, geldt als voorlopige dekking tot het instrumentum is opgemaakt;
Dat het hof van beroep, aangezien het op dat middel stem:it om te beslissen dat eiseres een fout heeft begaan door de schijn van verzekering te wekken zonder het aan de tegenspraak van de partijen te onderwerpen, het recht
van verdediging van eiseres heeft miskend;
Dat het onderdeel gegrond is;
Over de vordering tot bindendverklaring van het arrest :
Over de grand van niet-ontvankelijkheid die de tot bindendverklaring van
het arrest opgeroepen partij tegen die vordering heeft opgeworpen : die vordering heeft geen belang;
Overwegende dat de vordering tot bindendverklaring van een te wijzen gerechtelijke beslissing aileen tot doel heeft te beletten dat de verwerende partij op die eis, eventueel in een ander geding met de eisende partij, kan aanvoeren dat die beslissing tegen haar niet kan worden tegengeworpen;
Dat het bestaan van die mogelijkheid voor de eisende partij volstaat om
aan te tonen dat zij belang erbij heeft de beslissing verbindend te horen verklaren voor de verwerende partij;
Dat een vordering met een dergelijk voorwerp van louter conservatoire aard
is; dat het bij de uitspraak over die vordering niet aan het Hof staat betwistingen te beslechten waarover de partijen eventueel in het kader van een
andere tussen hen gevoerde procedure in debat kunnen treden, ook al zou
uit de oplossing van die betwistingen blijken dat de eisende partij geen belang heeft bij de bindendverklaring van de beslissing;
Overwegende dat eiseres aantoont dat zij belang erbij heeft dit arrest verbindend
te horen verklaren voor de naamloze vennootschap T.J.V.;
-1
~Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Overwegende dat de vordering, wegens de uitgesproken vemietiging, client
te worden aangenomen;
Om die redenen, zonder dat er grond bestaat tot onderzoek van de overige onderdelen die niet tot ruimere cassatie kunnen leiden, vernietigt het
bestreden arrest in zoverre het beslist dat verweerster terecht kon aannemen dat eiseres door een "omnium"verzekering de oplegger dekte die zij van
de naamloze vennootschap T.J.V. huurde en die door haar aangestelde was
beschadigd, het die beslissing tegenstelbaar aan eiseres verklaart en uitspraak doet over de kosten van de partijen in de voorziening; verklaart dit
arrest bindend voor de naamloze vennootschap T.J.V.; 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.
16 november 2001 - 1e kamer- Voorzitter : de h. Parmentier, waarnemend voorzitter - Verslaggever : mevr. Velu - Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Kirkpatrick, Draps en Butzler.
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KAMER-
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FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJKAKKOORD
- GEVOLGEN (PERSONEN. GOEDEREN. VERBINTENISSEN)- GEFAILLEERDE- VERSCHOONBAARHEID- BORG- SCHULDEISER- VERVOLGING- GEVOLG.

De borg kan zich niet op de verschoonbaarheid van de gefailleerde beroepen om te beletten dat de schuldeiser t.a.v. wie hij zich borg stelt, tegen hem vervolgingen instelt, aangezien de verschoonbaarheid niet het tenietgaan van de schulden van de gefailleerde tot gevolg heeft en een exceptie is die alleen de schuldenaar persoonlijk betreft
in de zin van artikel 2036 B. W (1). (Art. 82, eerste lid, wet 8 aug. 1997.)

C ... E.A. T. FORTIS BANK N.V.; V. .. T. FORTIS BANK N.V.)

ARREST

(vertaling)

(A.R. C.00.0430.F -

C.00.0433.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 mei 2000 gewezen door
het Hof van Beroep te Bergen;
Overwegende dat de voorzieningen met A.R. C.00.0430.F en C.00.0433.F
tegen hetzelfde arrest zijn gericht; dat er grond bestaat tot voeging;
(1) I. VEROUGSTRAETE, Manuel du curateur de faillite, Kluwer, Deurne, 1998, nr. 979; A. ZENNER, Depistage, faillite et concordats, Brussel, Larder, 1998, nr. 571 en Faillites et concordats - Chronique de doctrine et de jurisprudence 1998-1999, Brussel, Larcier, 2000, nr. 68; B. WINDEY, "Deverschoonbaarheid voor de gefailleerde : een wrange nasmaak voor de borgen ?" noot onder beslagrechter
Hasselt, 9 mei 2000, A.J. T., 2000-2001, p. 556, nr. 4; G.-A. DAL, "L'excusabilite du failli", in : Le
nouveau droit du concordatjudiciaire et de la faillite: les lois des 17 juillet et 8 aout 1997, Brussel, Bruylant, 1998, p. 170;Y. DUMaN, "La Faillite et le concordatjudiciaire", J.T., 1997, p. 803, noot
212; T. BosLY en C. VAN BUGGENHOUT, "De quelques nouveautes introduites par la loi du 8 aout 1997
sur les faillites", R.D.C., 1998, p. 223; J. VERLINDEN, "Overzicht van de nieuwe wetten betreffende het faillissement en het gerechtelijk akkoord", T.R. V. 1998, p.18, nr. 115; S. BRIJS, "Over de
verschoonbaarheid van de (overledene) gefailleerde", R. W, 1998-1999, p. 226, nr. 5; M. MERSCH,
"L' excusabilite ou !'effacement procedural des dettes", in Les procedures de reglement collectif du
passif, C.U.P, val. XXXV, december 1999, p. 97; J. WINDEY, "L'excusabilite du failli", R.D.C., 1999,
p. 174 en "De verschoonbaarheid voor de gefailleerde: een wrange nasmaak voor de borgen ?", Noot
onder beslagrechter, Hasselt, 9 mei 2000, A.J. T. 2000-2001, p. 556, nr.4; A. CUYPERS, De invloed
van de nieuwe wetten betreffende het gerechtelijk akkoord en het faillissement op de kredieten en
de kredietzekerheden, Kluwer, 1998, nr. 41, p. 43; C. MATRAY, "L'excusabilite du failli", R.R.D., 1998,
p. 267; E. DIRIX, "De schuldeisers en hun zekerheidsrechten", in Faillissement en Gerechtelijk Akkoord: het nieuwe recht, Antwerpen, Kluwer, 1999, nr. 87; Voor een meer gematigd standpunt, zie
K. BYLTEBIER, "Rechtspositie van de schuldeisers van een gefailleerde schuldenaar na de wet van
8.8.1997", in Faillissement en gerechtelijk akkoord, Maklu., 1998; cf. oak F. DuMON, '1a faillite et
le concordat judiciaire : la reforme de 1997", J. T., 1997, p. 803; Aileen in de parlementaire voorbereiding wordt verwezen naar de verdwijning van de schuld, zie "Memorie van toelichting", Fasin., 1997, p. 3021 en Gedr. St., Kamer, g.z. 1995-1996, nr. 329/17, p. 152; bij de parlementaire voorbereiding zijn oak de woorden gebruikt "ontlasting van de schulden (wetsontwerp, Gedr. St., Kamer,
g.z. 1991-1992, nr. 631/1, Pasin., p. 3021) en van "kwijtschelding van schuld" (antwoorden van de
minister van Justitie, Gedr. St., Kamer, g.z. 1994-1995, nr. 631/13); i.v.m. een wetsontwerp tot wijziging van art. 82 en tot bevrijding van sommige borgen, zie Gedr. St., Kamer, g.z. 2000-2001, nr.
1132/001, inz. p. 17.
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I. Op de voorziening met A.R. nummer C.00.0430.F:
· Over het eerste middel : schending van de artikelen 82 van de Faillissementswet van
8 augustus 1997, 2011, 2012, 2013, 2034 en 2036 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest de vordering van de eisers die ertoe strekt de uitspraak te doen
aanhouden afwijst op grond dat, nu het faillissement van de vennootschap BBC Viandes nog niet gesloten is, de rechtbank van koophandel nog geen uitspraak gedaan heeft
over de verschoonbaarheid ervan, en dat de verschoonbaarheid, zo ze zou worden aangenomen, niet aileen de vervolgingen zou beletten ten aanzien van de hoofdschuldenaar van het faillissement, maar ook ten aanzien van de borgen wier verbintenissen slechts een toebehoren zijn bij de hoofdovereenkomst, op grond "dat de (eisers) zich
ten onrechte beroepen op het eventuele tenietgaan van de hoofdverbintenis; de gewaarborgde hoofdschuld in werkelijkheid niet ophoudt te bestaan en niet ophoudt eisbaar te zijn wanneer de hoofdschuldenaar bij vonnis verschoonbaar verklaard wordt;
de vervolgingen van de schuldeisers aileen worden geschorst ten aanzien van de verschoonbaar verklaarde hoofdschuldenaar; de borg zich tegen de schuldeiser niet kan
beroepen op de excepties die aileen de hoofdschuldenaar persoonlijk betreffen (artikel 2036, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek); de verschoonbaarheid van de failliete vennootschap, gesteld dat ze wordt aangenomen, geen invloed heeft op de verbintenissen van de borgen; dater geen gronden zijn om de uitspraak aan te houden",
terwijl artikel 82, eerste lid, van de wet van 8 augustus 1997 bepaalt dat, "wanneer de gefailleerde verschoonbaar is verklaard, hij niet meer kan worden vervolgd
door zijn schuldeisers"; het bestaan van de schuldvordering zelfin het gedrang komt
wanneer ze niet langer eisbaar is; het bestaan van een hoofdschuldvordering evenwei een wezenlijke vereiste is voor de geldigheid van de borgtocht, die naar luid van
de artikelen 2011, 2012, 2013, 2034 en 2036 van het Burgerlijk Wetboek in wezen een
toebehoren is van de hoofdverbintenis; wanneer een schuldvordering wegens de verschoonbaarheid van de gefailleerde niet langer eisbaar is, ook de borg niet meer kan
worden aangesproken, daar de verschoonbaarheid geen invloed heeft op de bekwaamheid of de solvabiliteit van de schuldenaar, aangezien zij precies geldt ingeval de failliete schuldenaar opnieuw vermogend wordt en ze dus geen exceptie is die hem persoonlijk betreft in de zin van artikel 2036, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, maar
een exceptie is die tot de schuld zelfbehoort in de zin van artikel 2036, eerste lid, van
het Burgerlijk Wetboek en waarop de borg zich krachtens die bepaling tegen de schuldeiser kan beroepen; het arrest, nu het de vordering die ertoe strekt de uitspraak te doen
aanhouden op de aangegeven gronden verwerpt, de artikelen 82, eerste lid, van de wet
van 8 augustus 1997, 2011, 2012, 2013, 2034 en 2036 van het Burgerlijk Wetboek
schendt:

Overwegende dat artikel 82, eerste lid, van de faillissementswet van 8 augustus 1997 bepaalt dat, wanneer de gefailleerde verschoonbaar is verklaard, hij niet meer kan worden vervolgd door zijn schuldeisers;
Dat de verschoonbaarheid van de gefailleerde niet het tenietgaan van zijn
schulden tot gevolg heeft;
Overwegende dat de rechtbank van koophandel de gefailleerde verschoonbaar verklaart wanneer er redenen voorhanden zijn die verband houden met
de persoon en het gedrag van de gefailleerde, zodat de verschoonbaarheid geen
exceptie is die de schuld zelf betreft, maar een exceptie is die enkel de schuldenaar persoonlijk betreft, in de zin van artikel 2036 van het Burgerlijk Wethoek;
Dat bijgevolg de borg zich niet op de verschoonbaarheid van de gefailleerde kan beroepen om te beletten dat hij wordt vervolgd door de schuldeiser ten aanzien van wie hij zich borg stelt;
Dat het middel faalt naar recht;
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Om die redenen, voegt de voorzieningen metA.R. nummer C.00.0430.F en
C.00.0433.F; I. Op de voorziening met A.R. nummer C.00.0430.F : verwerpt de voorziening; veroordeelt de eisers in de kosten.
16 november 2001-1e kamer- Voorzitter: de h. Parmentier, waarnemend voorzitter - Verslaggever : mevr. Velu - Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Wouters, Van Ommeslaghe en Simont.

Nr. 624
1e KAMER - 16 november 2001

VERZEKERING- LANDVERZEKERING- OVEREENKOMST- DATUM WAAROP DE OVEREENKOMST IS GESLOTEN- INGANG MET TERUGWERKENDE KRACHT- RISICO'S -AANGIFTE- VERPLICHTING VAN DE VERZEKERINGNEMER- TIJDSTIP.

De verplichting van de verzekeringnemer om tot het sluiten van de overeenkomst alle
hem bekende omstandigheden mede te delen die hij redelijkerwijs moet beschouwen als gegevens die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van het risico door
de verzekeraar, geldt onverkort wanneer de verzekeringsovereenkomst bepaalt dat ze
uitwerking zal hebben op een tijdstip voor het sluiten van de overeenkomst (1). (Art.
5, eerste lid, wet 25 juni 1992.)
(FORTIS AG N.V T. C ... - IN TEGENWOORDIGHEID VAN DEMARTIN ET BLANCQUART B.V.B.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. C.00.0454.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 mei 2000 gewezen door
het Hof van Beroep te Bergen;
Over het middel : schending van de artikelen 5 en 6 van de wet van 25 juni 1992 op
de landverzekeringsovereenkomst,
doordat het hofvan beroep, na erop te hebben gewezen dat "wat het tijdstip betreft waarop de overeenkomst is gesloten, de overeenkomst te dezen geacht wordt ondertekend te zijn op de in de overeenkomst vermelde datum, namelijk 23 januari 1995",
voor recht zegt dat eiseres de gevolgen moet dekken van het schadegeval dat zich op
10 december 1994 heeft voorgedaan, en dat zij niet het recht had op grond van deartikelen 5 en 6 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst de
A.V.T.R.I.-verzekering in een bijvoegsel van 29 mei 1995 vanafhet begin te vernie(1) I.v.m. het beding dat de verzekeringsovereenkomst uitwerking heeft v66r het sluiten ervan, zie R. CARTON DE ToURNAI en P. VANDER MEERSCH, R.P.D.B., Aanv. III, V "Assurances terrestres (Contrat en general)", nrs. 61 en· 235; I.v.m. de dekkingsnota: zie o.m. M. FONTAINE, Droit
des assurances, 1e ed. nr. 25, p 108; R. FEYAERTS en J. ERNAULT, Traite general des assurances terrestres, in Les Novelles, Droit commercial, V, nr.. 444; J. VAN RIJN en J. HEENEN, Principes de droit
commercial, rv, 1e ed. nr. 2435; M. PICARD en A. BESSON, Les assurances terrestres, I, 5e ed., 1992,
nr. 58, p. 97.
0
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tigen, op grand "dat, wanneer de verzekering, zoals te dezen, met terugwerkende kracht
is gesloten, de rechter, om te oordelen of er sprake is van verzwijging of onjuiste mededeling in de zin van artikel 5, het tijdstip waarop de verzekering begint te lopen in
aanmerking dient te nemen; dat inderdaad de verslechtering van de gezondheidstoestand van de verzekerde die zich na dat tijdstip voordoet en invaliditeit tot gevolg heeft, niet dient te worden aangemerkt als een omstandigheid die de verzekerde verzwegen heeft maar als een werkelijk schadegeval dat zich heeft voorgedaan
na de dag waarop de overeenkomst is ingegaan; dat het hof (van beroep) verwijst naar
de argumenten die het in verband met artikel 24 heeft uiteengezet en die mutatis mutandis oak gelden voor artikel 5; dat niet vaststaat dat (verweerster) reeds op 1 december 1994 de ziekte had die geleid heeft tot de invaliditeit waarop haar aanvraag tot dekking betrekking heeft; dat het derhalve evenmin vaststaat dat
(verweerster) op het ogenblik waarop de medische vragenlijst op 20 november 1994
door dokter G. werd ingevuld, oak maar iets zou hebben verzwegen omtrent het bestaan van die ziekte waarvan de eerste symptomen zich manifesteerden op 10 december 1994 en waarvan de diagnose pas op 6 januari 1995 werd gesteld; (. .. ) dat uit
die overwegingen blijkt dat de verzekeringspolis uitwerking moet krijgen en dat de
maatschappij de A.V.T.R.I.-verzekering niet nietig mocht verklaren op grand van de
artikelen 5 en 6 van (de) wet van 25 juni 1992" (en doordat) het hof (van beroep), wat
de toepassing van artikel 24 betreft, onder meer heeft beslist dat eiseres "betoogt dat
het risico reeds was ingetreden op het ogenblik dat de overeenkomst werd gesloten (en
dat volgens het hofvan beroep 23 januari 1995 was), aangezien (verweerster) reeds
invalide was sedert 10 december 1994, dag waarop de invaliderende aandoening aan
het licht is gekomen; dat een dergelijke, louter letterlijke interpretatie van artikel 24
geen rekening houdt met het doel dat de wetgever voor ogen stand; dat artikel 24 vooral
bedoeld is om eraan te herinneren dat de verzekeringsovereenkomst een kansovereenkomst is (Delvaux en Fontaine, Le nouveau regime du contrat d'assurance terrestre, J.T 1995, p. 329 e.v., nr. 26) : indien het risico niet onzeker is, is er geen toevalselement en kan het dus oak niet verzekerd worden; dat voornoemd beginsel zelfs geldt
in het geval van een vermeend risico, dat is wanneer de gebeurtenis reeds heeft plaats
gevonden, maar de partijen bij de verzekeringsovereenkomst nag niet ter ore is gekomen; dat de bepaling van de wet volgens welke de verzekering nietig is in het geval dat het risico niet hestand ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, betrekking heeft op de verzekeringsovereenkomsten die ingaan op dezelfde dag als die waarop
ze worden gesloten; dat het nochtans niet verboden is de overeenkomst, zoals te dezen, met terugwerkende kracht te doen ingaan, nu de overeenkomst in onderling akkoord is ingegaan op 1 december 1994; dat artikel 24 in dat geval aldus moet worden begrepen dat het impliceert dat de verzekeraar niet gehouden is tot dekking van
de schadegevallen die zich hebben voorgedaan voor de dag waarop de overeenkomst
uitwerking kreeg (cf Fagnart, Examen de jurisprudence, (1981 a 1990) les assurances terrestres, R.C.J.B., 1991, p. 701, nr. 12: 'wegens het niet-bestaan van onzekerheid dienen de vermeende risico's te worden uitgesloten : een verzekeraar is niet gehouden tot dekking van de schadegevallen die zich reeds hebben voorgedaan op het
ogenblik waarop de overeenkomst ingaat, zelfs als de partijen op dat ogenblik nag niet
op de hoogte waren van die gebeurtenissen'); dat de door (eiseres) voorgestelde uitlegging van artikel 24 niet in aanmerking kan worden genomen, daar ze leidt tot een
kennelijk onevenwicht tussen de rechten en de verplichtingen van de partijen gedurende de tijdsspanne tussen de dag waarop de overeenkomst ingaat en de dag waarop
ze wordt gesloten : ofWel immers doet zich geen schadegeval voor gedurende die tijdsspanne en heeft de verzekeringsmaatschappij de premies opgestreken, o:furel doet het
zich voor en is de verzekeringsmaatschappij, ofschoon ze de premies opgestreken heeft,
niet tot dekking gehouden aangezien de verzekeringsovereenkomst nietig is; dat aldus alleen de verzekerde gedurende die tijdsspanne gehouden is tot betaling van de
premies terwijl de verzekeraar nooit tot dekking gehouden is, wat elk belang ontneemt aan een verzekering die met terugwerkende kracht ingaat en onverenigbaar
is met het feit dat de verzekeringsovereenkomst een opeenvolgend contract is (dat is
het contract dat wordt uitgevoerd door opeenvolgende wederkerige prestaties, die gespreid zijn in de tijd); dat het risico te dezen niet is ingetreden voor de dag waarop de
overeenkomst is ingegaan, zodat artikel 24 niet van toepassing is; dat artikelllb van
de algemene voorwaarden van de litigieuze polis, dat van toepassing is op de aanvullende verzekering tegen het risico van invaliditeit, trouwens voor die oplossing kiest :
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dat het immers luidt als volgt : 'behoudens andersluidend beding wordt de dekking niet
verleend wanneer de invaliditeit het gevolg is van een gebrek of van een slechte gezondheidstoestand van de verzekerde, die reeds bestond op het ogenblik dat de verzekering begint te lopen'; dat uit die contractuele bepaling blijkt dat voor de uitsluiting van de gevallen van invaliditeit die het gevolg zijn van voorafbestaande
aandoeningen, wel degelijk de datum waarop de verzekering begint te lopen in aanmerking moet worden genomen; dat de invaliditeit te dezen het gevolg is van een slechte
gezondheidstoestand die, zoals de verzekeringsmaatschappij uitdrukkelijk aanneemt, aan het licht is getreden op 10 december 1994, dat is na de dag waarop de overeenkomst is ingegaan, namelijk 1 december 1994",

terwijl, krachtens artikel 5, eerste lid, van voormelde wet van 25 juni 1992, de
verzekeringnemer verplicht is "bij het sluiten van de overeenkomst" alle hem bekende omstandigheden nauwkeurig mee te delen die hij redelijkerwijs moet beschouwen als gegevens die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van het risico door
de verzekeraar en die in voorkomend geval, wanneer ze opzettelijk verzwegen of opzettelijk onjuist meegedeeld worden, op grond van artikel 6 de nietigheid van de
verzekeringsovereenkomst tot gevolg kunnen hebben; artikel 5, eerste lid, duidelijk
bepaalt welke datum in aanmerking client te worden genom en voor de juiste mededeling van de verzekeringnemer en geen enkel voorbehoud bevat betreffende het geval waarin de verzekering met terugwerkende kracht is aangegaan; daaruit volgt dat
voor de datum van het sluiten van de overeenkomst, de verslechtering van de gezondheidstoestand van de verzekerde die invaliditeit tot gevolg heeft niet als een werkelijk schadegeval kan worden beschouwd, maar een omstandigheid oplevert die de
verzekerde redelijkerwijs moest beschouwen als een gegeven dat van invloed kon zijn
op de beoordeling van het risico door de verzekeraar, te dezen invaliditeit; het enkele feit dat overeenkomstig artikel llb van de algemene voorwaarden van de litigieuze polis, voor de uitsluiting van de gevallen van invaliditeit die het gevolg zijn van
voorafbestaande aandoeningen het de datum is waarop de verzekering begint te lopen die in aanmerking dient te worden genomen, de verzekeringnemer geenszins ontslaat van de hem bij artikel 5, eerste lid, opgelegde mededelingsplicht en geen afbreuk kan doen aan het recht van de verzekeraar om tot de dag van het sluiten van
de overeenkomst, kennis te nemen van alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van het risico; het hofvan beroep bijgevolg, nu het enkel
rekening houdt met de datum waarop de overeenkomst is ingegaan, namelijk 1 december 1994, en niet met de datum waarop de overeenkomst is gesloten (23 januari
1995), en nu het beslist dat het niet vaststaat dat verweerster reeds op 1 december
1994 getroffen was door de ziekte die haar invaliditeit tot gevolg had en waarop haar
aanvraag tot dekking betrekking heeft, de beslissing niet naar recht verantwoordt
(schending van de in het middel aangegeven wetsbepalingen) :

Overwegende dat, krachtens artikel 5, eerste lid, van de wet van 25 juni
1992 op de landverzekeringsovereenkomst, de verzekeringnemer verplicht
is bij het sluiten van de overeenkomst alle hem bekende omstandigheden
nauwkeurig mee te delen die hij redelijkerwijs moet beschouwen als gegevens die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van het risico door de verzekeraar;
Dat, krachtens die bepaling, de verzekeringnemer 1n de regel tot de dag
waarop de overeenkomst wordt gesloten verplicht is de erin opgesomde omstandigheden mede te delen; dat van die verplichting niet wordt afgeweken in het geval dat de verzekeringsovereenkomst bepaalt dat ze uitwerking zal krijgen op een dag voor die waarop ze is gesloten;
Dat daarvan evenmin wordt afgeweken wanneer een beding dat, zoals artikel 11 b van de algemene voorwaarden van de litigieuze polis, bepaalt dat
"behoudens andersluidend beding, de dekking niet wordt verleend wanneer de invaliditeit het gevolg is van een gebrek of van een slechte gezondheidstoestand die reeds hestand op het ogenblik dat de verzekering begint
te lopen'';

~------------
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Dat het arrest, nu het anders beslist, voormelde wetsbepaling schendt;
Dat, in zoverre, het middel gegrond is;
Overwegende dat de vernietiging van de beslissing op de door verweerster
tegen eiseres ingestelde vordering zich uitstrekt tot de daaruit voortvloeiende beslissing op de oorspronkelijke vordering van verweerster tegen de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij, alsook tot de
beslissing op de nieuwe, door verweerster tegen die partij ingestelde vordering, als die beslissing in nauw verband staat met de twee voormelde beslissingen;
En overwegende dat eiseres er belang bij heeft dat het arrest voor die partij bindend zou worden verklaard;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dat arrest het hoger beroep ontvankelijk verklaart; verklaart het arrest bindend
voor de b.v.b.a. Demartin en Blancquart; 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.
16 november 2001 - 1e kamer- Voorzitter : de h. Parmentier, waarnemend voorzitter - Verslaggever : mevr. Velu - Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes,
advocaat-generaal-Advocaten: mrs. Biitzler en Draps.
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BELASTINGEN (MET DE INKOMSTENBELASTINGEN GELIJKGESTELDE)- VERKEERSBELASTINGEN OP MOTORRIJTUIGEN- OPLEGGERS- BELASTINGPLICHTIGE - VOORWAARDEN- TOEPASSING.

De voorwaarden die bepalen wie onderworpen is aan verkeersbelasting op de
personenauto's, auto's voor dubbel gebruik, minibussen, motorfietsen, zoals die voertuigen zijn omschreven in de reglementering betreffende de inschrijving van motorvoertuigen, zijn niet van toepassing op opleggers (1). (Artt. 6 en 36bis W.I.G.B.)
(1) Naast de vaststelling dat art. 36bis W.I.G.B., luidens hetwelk de verkeersbelasting verschuldigd is door de natuurlijke of rechtspersoon die op het inschrijvingsbewijs is vermeld, in zijn
limitatieve opsomming van voertuigen waarvoor aldus wordt afgeweken van de voorwaarden die
zijn vastgelegd in art.6 W.I.G.B waarin wordt bepaald wie aan de verkeersbelasting is onderworpen, geen melding maakt van opleggers, volgt uit de parlementaire voorbereiding van de wet
van 27 juni 1972 tot wijziging van het W.I.G.B, dat er een onderscheid is tussen de voertuigen die
in voornoemd art. 36bis worden opgesomd en de bedrijfsvoertuigen, zoals vrachtwagens, aanhangwagens, opleggers, autobussen en autocars die onder eigen regeling vallen (Gedr: St., Senaat, 1971-1972, Verslag, nr. 306, p. 2; Kamer, 1971-1972, Verslag, nr. 218/2, p. 2).-
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(BELGISCHE STAAT- MINISTER VAN FINANCIEN T. TRANSPORT UND SPEDITION REUL G.M.B.H.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. F.00.0038.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 16 december 1999 gewezen door het Hof van Beroep te Luik;
Over het middel : schending van de artikelen 6 en 36bis van het Wetboek van de met
de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, zoals ze van toepassing zijn voor
het aanslagjaar 1995,
doordat het arrest vaststelt dat (de beslissing van de directeur) op een betwisting
over de verkeersbelasting voor het aanslagjaar 1995, m.b.t. 99 aanhangwagens, verwijst naar artikel 6 van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, volgens hetwelk de verkeersbelasting verschuldigd is door al wie
een of meer voertuigen aanwendt voor eigen gebruik, op voorwaarde dat hij er de eigendom ofhet persoonlijk bezit van heeft of dat hij over het voertuig bestendig of gewoonlijk beschikt, en vervolgens oordeelt dat voornoemde beslissing geen rekening heeft
gehouden met het bepaalde in artikel 36bis van dat wetboek, volgens hetwelk de bepalingen van hoofdstuk III (waarin voornoemd artikel 6 vervat is) niet van toepassing zijn op de motorvoertuigen die aan de inschrijving onderworpen zijn (d.w.z. de voertuigen en hun aanhangwagens die worden vermeld in artikel4), (en) dat artikel36ter
(dat bijgevolg) van toepassing (is) (zie artikel 36bis, tweede lid) bepaalt dat aan de hand
van de gegevens van het inschrijvingsbewijs bepaald wordt wie de belasting verschuldigd is(§ 2, 2°), zodat ingevolge artikel 3 van het koninklijk besluit van 31 december 1953 houdende reglementering van de inschrijving van de motorvoertuigen en
de aanhangwagens, zoals het gewijzigd is bij het koninklijk besluit van 27 december 1993, de motorvoertuigen en de aanhangwagens eerst tot het verkeer op de openbare weg worden toegelaten als zij op aanvraag en op naam van hun eigenaar vooraf
zijn ingeschreven in het in artikel 2 van in dat koninklijk besluit bedoelde repertorium; dat het arrest beslist dat, bijgevolg, de belastingwetgeving degene die aan de
inschrijving is onderworpen, d.w.z. uitsluitend de eigenaar, als belastingplichtige aanmerkt,
terwijl, ingevolge artikel 36bis van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen de "personenwagens, auto's voor dubbel gebruik, minibussen, motorfietsen, zoals deze voertuigen omschreven zijn in de reglementering inzake inschrijving van motorvoertuigen en in zoverre deze voertuigen voorzien zijn of
moeten zijn van een (... ) in het kader van de bedoelde regeling afgeleverde nummerplaat" weliswaar uit het toepassingsveld worden gesloten van artikel 6 dat vaststelt wie verkeersbelasting verschuldigd is, maar die bepaling op beperkende wijze moet
worden uitgelegd en die uitsluiting derhalve slechts kan gi:dden voor de aanhangwagens die niet uitdrukkelijk in voornoemd artikel 36bis worden bedoeld en die overigens een type voertuig uitmaakt dat op specifieke en afzonderlijke wijze wordt omschreven in het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement
op de technische eisen waaraan de auto's en hun aanhangwagens moeten voldoen en
waarnaar de reglementering betreffende de inschrijving van voertuigen verwijst; artikel 6 van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, luidens hetwelk "is de belasting schuldig al wie een of meer van de in de artikelen 3 en 4 genoemde voertuigen aanwendt tot eigen gebruik of ze exploiteert, hetzij
hij er de eigendom ofhet persoonlijk bezit van heeft, hetzij hij door huur of andere overeenkomst, bestendig of gewoonlijk daarover beschikt", derhalve wel degelijk van toepassing is op de litigieuze aanhangwagens waarvan het feit dat verweerster, voor haar
eigen gebruik, bestendig of gewoonlijk over die aanhangwagens beschikt, vaststaat en
nooit werd betwist; daaruit volgt dat het arrest, door de verkeersbelasting m.b.t. de
litigieuze aanhangwagens te vernietigen op grond dat aileen de eigenaar ervan die belasting verschuldigd is, de in het middel aangewezen wetsbepalingen schendt :

Overwegende dat luidens artikel 6, dat hoofdstuk III, van het Wetboek van
de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen uitmaakt, de be-
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lasting verschuldigd is door al wie een of meer van de in de artikelen 3 en
4 genoemde voertuigen aanwendt tot eigen gebruik of ze exploiteert, hetzij hij er de eigendom of het persoonlijk bezit van heeft, hetzij hij door huur
of andere overeenkomst, bestendig of gewoonlijk daarover beschikt;
Overwegende dat ingevolge artikel 36bis, eerste lid, van dat wetboek, in
de versie die op de feiten van toepassing is, de bepalingen van artikel 6 niet
van toepassing zijn op personenauto's, auto's voor dubbel gebruik, minibussen, motorfietsen zoals die voertuigen omschreven zijn in de reglementering inzake inschrijving van motorvoertuigen en in zoverre die voertuigen voorzien zijn van een andere nummerplaat dim een in het kader van de
bedoelde regeling afgeleverde tijdelijke plaat of ''handelaarsplaat";
Dat die voertuigen ingevolge het tweede lid van voornoemd artikel 36bis
onderworpen zijn aan de bepalingen van artikel 36ter van dat wetboek dat,
in zijn op de feiten toepasselijke versie, in paragraaf 2, 2°, bepaalt dat de belasting verschuldigd is door de natuurlijke of rechtspersoon die op het
inschrijvingsbewijs is vermeld;
Overwegende dat de opsomming van de voertuigen met betrekking waartoe artikel 36bis afwijkt van de in artikel 6 vermelde regel, van beperkende aard is;
Overwegende dat het arrest beslist dat verweerster geen verkeersbelasting verschuldigd is voor aanhangwagens waarover zij bestendig of gewoonlijk beschikt, op grond dat de belasting enkel betaald moet worden door de
eigenaar van de aanhangwagens op wiens naam de inschrijving is gebeurd;
Dat het arrest aldus de in het middel aangewezen bepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de voorziening 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 anders samengestelde Hof van Beroep, zitting houdende in de Duitse taal.
16 november 2001 - 1e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Parmentier, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal.

Nr. 626
1e KAMER - 16 november 2001

VERJARING- BURGERLIJKE ZAKEN- TERMIJNEN (AARD. DUUR. AANVANG. EINDE)- DUUR
- VIJFJARIGE VERJARING- NIET PERIODIEKE SCHULD- RAMING DOOR DE RECHTER- VERGOEDING INZAKE GEBRUIK ZONDER TITEL NOCH RECHT.
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De vergoeding inzake een gebruik zonder titel noch recht, oak al is die berekend op jaarbasis, en waarvan het bedrag door de rechter is geraamd, heeft geen periodiek karakter en valt dus buiten het toepassingsveld van de vijfjarige verjaring (1).
(D ... , D .. , T. C... E.A.)

Conclusie van advocaat-generaal Werquin :
Het middel kan niet worden aangenomen.
Het arrest stelt vast dat vanaf 1 januari 1974 tot 30 oktober 1980 E.D. of de eerste eiser, aannemers, de litigieuze percelen zonder titel noch recht hebben gebruikt
en oordeelt dat de raming door het beroepen vonnis op grand van objectieve grondslagen en criteria, aan de verweerders een billijke vergoeding toekent voor het geleden verlies, zijnde de onmogelijkheid om die grand te exploiteren.
Het beroepen vonnis oordeelde dienaangaande dat het door de verweerders op grand
van de door hen gekozen berekeningswijze gevorderde bedrag van 246.372 frank verantwoord was gelet op de duur van het geschil en dat het niet nodig was een deskundige aan te stellen en een provisionele veroordeling uit te spreken wegens de keuze
van die berekeningswijze die steunde op objectieve criteria (belastingschalen).
Het middel oefent kritiek uit op het arrest dat beslist dat artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing is op die vordering en dat zij dus niet verjaard is.
1. Arikel 2277 bevat een algemene regel volgens welke door verloop van vijf jaar verjaart "al hetgeen betaalbaar is bij het jaar ofbij kortere termijnen"; de in het artikel vermelde gevallen zijn slechts toepassingen daarvan.
Rechtsleer en rechtspraak zijn het erover eens dat die regel slecht is gesteld. (2)
De gebrekkige tekst maakt het natuurlijk moeilijk om precies te bepalen onder welke
voorwaarden de verjaring bepaald in artikel 2277 van toepassing is en leidt onherroepelijk tot verschillende toepassingen (3).
De wetgever heeft door deze bepaling de schuldenaar willen beschermen tegen financiele ondergang die het gevolg zou zijn van een opeenstapeling van interest of rentetermijnen als hem na een groat aantal jaren plots om betaling zou worden gevraagd (4).
2. Een schuldvordering verjaart door verloop van vijfjaren als het gaat om periodieke betalingen. Het staat vast dat zonder periodieke betalingen- of althans periodieke vervaldagen - er geen sprake kan zijn van vijfjarige verjaring.
In het wetboek is van de vijfjarige verjaring een algemeen beginsel gemaakt voor
alle schuldvorderingen die betaalbaar zijn bij termijnen (5).
Hoewel het criterium van de periodieke betaling doorgaans onvoldoende wordt
geacht, vormt het toch een noodzakelijke voorwaarde voor de toepassing van arti"
kel 2277 (6).
In een arrest van 23 april 1998 (7) heeft uw Hof ook geoordeeld dat artikel 2277 inzonderheid de schuldenaars van periodieke betalingen wil beschermen.
(1) Zie concl. O.M.
(2) R,P.D.B., Dl. 10, 1939, "Prescription en matiere civile", p. 70, nr. 575.
(3) R.P.D.B., op. cit., p. 71, nr. 577.
(4) Dalloz ci1.Jil, VIII, Prescription civile, 1985, nr. 451.
(5) R.P.D.B., op. cit., p. 71, nr. 478; STIJNS en VuYE, De verjaring van de periodiek weerkerende schulden herbekeken, R.G.D.C. 1998, p. 333, nr. 11; BIQUET-MATHIEu, Remous autour du champ
d'application de ]'article 2277 du Code civil : les arrets des 6 fevrier et 23 avril1998, deux arrets antinomiques ?, R.C.J.B. 2000, p. 488, nr. 4; Jurisclasser.u; Prescription et Possession, Fasc.
100, 1996, nr. 118.
(6)

BIQUET-MATHIEU,

(7) A. C., nr. 207.

Le sort de inten!ts dans le droit du credit, 1998, p. 439, nr. 249,
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De bedragen moeten betaalbaar zijn bij het jaar of bij kortere termijnen of althans vervallen binnen soortgelijke grenzen (8).
Aldus heeft uw Hof, in een arrest van 27 februari 1995 (9) geoordeeld dat de vijfjarige verjaring niet van toepassing is op een schuld die niet periodiek betaalbaar is.
In het kader van de betrekkingen tussen verhuurder en huurder vallen de huurherstellingen of de vergoedingen voor schade aan het gehuurde goed buiten toepassing van artikel 2277, in zoverre die bedragen geen periodiek karakter hebben. De vijfjarige veijaring heeft evenmin betrekking op de vergoedingen die de huurder eventueel
aan zijn verhuurder moet betalen (10).
Dat geldt eveneens voor de gebruiksvergoeding die aan de eigenaar van de plaats
moet worden betaald, wanneer de vergoeding later en in haar geheel wordt gevorderd van een bewoner zonder titel, ook dan ontbreekt het periodiek karakter en wordt
artikel 2277 niet toegepast (11).
In een arrest van 18 juni 1931 (12) oordeelde uw Hof dat de bodemrechter de aard
en het karakter van de gevorderde bedragen diende na te gaan. Uw Hof wees erop dat
de bodemrechter had beslist dat de eigenaar geen betaling bij het jaar of bij kortere
termijnen vorderde, maar een totale vergoeding, een bedrag als schadevergoeding wegens onrechtmatig gebruik van een boerderij gedurende verschillende jaren samen met
het onverschuldigd ontvangen van de opbrengst die door natrekking aan de eigenaar toebehoort. Het voegde daaraan toe dat de wijze waarop de schade werd geraamd ofpraktisch berekend de aard van de terugvordering niet kan wijzigen: rechtsvordering tot betaling, als vergoeding, van een vast te stellen kapitaal. Op grond
daarvan besliste uw Hof dat de bodemrechter zijn beslissing dat de vijfjarige verjaring van artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek in dit geval niet van toepassing was
naar recht verantwoordde.
Wanneer de betalingen of de vervaldagen niet periodiek zijn voor de schuldenaar verjaart de schuldvordering niet door verloop van vijf jaren.
De vijfjarige verjaring van artikel 2277 vindt geen toepassing telkens de schuldenaar een bedrag in een enkele keer moet betalen, ook al heeft de schuldenaar de bedragen die hij moet terugbetalen periodiek ontvangen (13).
Een schuld voor een bepaald bedrag en die in een keer moet worden terugbetaald
valt niet onder het bepaalde in artikel 2277.
Aldus heeft uw Hof in een arrest van 3 oktober 1994 (14) artikel 2277 niet toegepast op een rechtsvordering tot terugvordering van periodieke bedragen die ten onrechte waren betaald omdat de verplichting van de persoon die voor die bedragen rekenschap is verschuldigd geen periodieke terugbetaling is maar een eenmalige
teruggave van de onrechtmatig ontvangen bedragen. Die verplichting onderscheidt zich
overigens van de schuld van periodieke betalingen aaangezien zij, enerzijds, haar oorsprong niet vindt in de bepalingen betreffende de betaling daarvan maar in de regels inzake de onverschuldigde betaling en, anderzijds, zowel de schuldenaar als de
schuldeiser in beide gevallen verschillend is (15).
(8) R:P.D.B., op. cit., p. 71, nr. 580.
(9) A.C., nr. 112.

(10) Juris·classeur, op. cit., nr. 139; R.P.D.B., op. cit., p. 74, nr. 605.
(11) Juris-classeur, op. cit., nr. 141, zie Cass. F1: 16 dec. 1998, J.C.P. 1999, II, 10.049, p. 531;
anders is het wanneer de gebruiksvergoeding a priori door een gebruiksovereenkomst is vastgelegd, in dat geval gaat het om een periodieke schuldvordering en is art. 2277 van toepassing, zie
Cass. Fr. 5 mei 1998, J.C.P. 1998, II. 10.214, p. 2269; R.P.D.B., op. cit., p. 74, nr. 605.
(12) Bull., p. 192.
(13) R.P.D.B., op. cit., p. 78, nr. 642-643.
(14) A. C., nr. 414.
(15) In dezelfde zin, Cass., 21 mei 2001, A.R. S.00.0164.N, nr. 299, i.v.m. een vordering tot terugbetaling van uitkeringen voor loopbaanonderbreking.
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3. Een schuldvordering kan alleen door verloop van vijfjaren verjaren als de periodiciteit van de betalingen ofvervaldagen de schuldvordering niet uitput. Die schuldvordering moet integendeel vernieuwd worden of kunnen vernieuwd worden naarmate de tijd verstrijkt.
De periodiciteit houdt in dat de schuld bij elke vervaldag wordt vernieuwd, zonder dat zij voor de toekomst wordt verminderd (16).
Die voorwaarde is gegrond op de aard van de betalingen die als voorbeeld in de tekst
van artikel 2277 worden opgesomd; in dat opzicht kan de eindzin van dat artikel die
begint met de woorden : "in het algemeen ... " niet worden ontkoppeld van de voormelde betalingen waarnaar hij verwijst.
Die betalingen vormen voorbeelden van inkomsten of van het toebehoren van kapitalen, met andere woorden van betalingen waarvan het bedrag wordt bepaald door
het tijdsverloop en die niet alleen in beginsel periodiek betaalbaar zijn maar die vernieuwd worden naarmate de tijd verstrijkt. Dat is niet geval bij een kapitaalschuld,
zelfs niet als die betaalbaar is in gedeelten per jaar, zesmaandelijks of per kwartaal
... Wanneer de betaling van het kapitaal op een dergelijke periodieke wijze gebeurt wordt
het totaal bedrag van de schuld niet bepaald door het tijdsverloop, alleen het opeisbaar karakter ervan is gespreid in de tijd" (17).
Uw Hof heeft in zijn arrest van 27 mei 1892 (18) aldus geoordeeld dat de wetgever door in artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek te bepalen dat in het algemeen
al hetgeen betaalbaar is bij het jaar of bij kortere termijnen, door verloop van vijf jaren verjaart, alle periodieke betalingen van dezelfde soort als die welke in die bepaling zijn opgesomd heeft bedoeld, dat de opbrengsten of inkomsten dus onder toepassing van die veijaring vallen wanneer de schuldenaar, aangezien de schuld elk jaar
ofbij kortere termijnen wordt vernieuwd, wegens de laksheid van de schuldeiser financieel ten onder zou gaan. Het Hof oordeelde ook dat artikel 2277 niet van toepassing is wanneer het gaat om een vast en bepaald kapitaal dat in periodieke stukken is verdeeld die bij het jaar of bij kortere termijnen moeten worden betaald.
De opsomming die is vervat in artikel 2277 herinnert aan het eerste lid van artikel 1155 : "vervallen inkomsten, zoals pachtgelden, huurgelden, termijnen van altijddurende renten of van lijfrenten". Hoewel de wetgever dat niet met zoveel woorden heeft gezegd in artikel 2277 vangt hij ook onder de noemer "inkomsten" of
"toebehoren", in de eindzin van die bepaling "al hetgeen betaalbaar is bij hetjaar of
bij kortere termijnen".
De toepassing van artikel 2277 vergt bovendien dat die periodieke betalingen een
schuld betreffen.
Aldus kan de handelaar die de gewoonte heeft aangenomen zich bij een bepaalde
onderneming te bevoorraden, geen aanspraak maken op de bescherming van artikel 2277 zelfs niet als bij elke bestelling is bepaald dat zij op het einde van de maand
betaalbaar is. In dat geval wordt elke bestelling als een afzonderlijke verkoop beschouwd en zijn er zoveel verkoopprijzen als er bestellingen zijn (19).
4. Aangezien de eindzin van artikel 2277 niet kan worden losgekoppeld van de betalingen die eerder zijn opgesomd in de tekst van artikel2277, die uit hun aard schulden van inkomsten of andere toebehoren van kapitaal zijn, volgt daaruit dat enkel de
zogenaamde inkomstenschulden en niet de zogenaamde kapitaalschulden in artikel
2277 worden bedoeld.
Ook vereist de toepassing van artikel 2277 dat de betalingen enige gelijkenis vertonen met deals voorbeeld opgesomde betalingen (20).
(16) R.PD.B., op. cit., p. 71,
R.J.C.B. 2000, p. 488, nr. 4.
(17)

BIQUET-MATHIEU,

nr.

579;

DALLOZ,

op. cit., p. 32,

nr.

472;

BrQUET-MATHIEU,

op. cit.,

Le sort des intenits dans le droit du credit, 1998, p. 407, nr. 235.

(18) Bull., 1892, p. 274.
(19)

BrQUET-MATHIEU,

op. cit., R.C.J.B. 2000, p. 506,

(20)

BrQUET-MATHIEU,

Le sort des interets dans le droit du credit, 1998, p. 438,

nr.

12.
nr.

249.
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Aldus heeft uw Hofin zijn arrest van 6 februari 1998 (21) geoordeeld dat uit de gehan teerde bewoordingen volgt da t "al hetgeen betaalbaar is bij het j aar of bij kortere termijnen" moet worden gelijkgesteld met de schulden van termijnen van renten, huren en interesten van geleende sommen, d.w.z. dat ze het karakter vertonen
van schulden die gelijkgesteld worden met inkomsten, in tegenstelling tot een kapitaalschuld.
Artikel 2277 bedoelt niet alle periodieke betalingen, maar aileen de schulden die vergeleken kunnen worden met inkomsten.
Verjaren dus niet door verloop van vijf jaren de schuldvorderingen die kapitaal opleveren zoals onder meer de vorderingen tot betaling van een vergoeding, ongeacht de
wijze van berekening en zelfs als ze zou overeenstemmen met een schade die in de tijd
is gespreid (22).
In een arrest van 23 maart 1961 (23) heeft uw Hof aldus geoordeeld dat artikel 2277
van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing is op een vergoeding, ongeacht haar
berekeningswij ze.
Uw Hofheeft aldus in een arrest van 29 maart 2001 (24) geoordeeld dat de verjaring door verloop van vijf jaren niet van toepassing was op de vergoeding voor de schade
ten gevolge de beeindiging zonder opzegging van de contractuele verhouding, zelfs als
die vergoeding berekend is op grond van commissielonen die betaalbaar zijn bij termijnen, aangezien die vergoeding een bedrag is dat eenmalig is vastgesteld en moet
worden betaald.
5. Artikel 2277 bepaalt dat "interesten van geleende sommen door verloop van vijf
jaren veijaren".
De regel van artikel 2277 is in de eerste plaats van toepassing op alle overeengekomen interesten die bij het jaar of bij kortere termijnen vervallen, ongeacht de aard
van de gesloten overeenkomst (25).
De vraag of artikel 2277 moet worden toegepast op de compensatoire wettelijke interest, op de moratoire en op de gerechtelijke interest, is niet zo gemakkelijk opgelost en bleef controverses uitlokken. (26)
Wettelijke en gerechtelijke interest zijn geen huurprijs van het geld, in tegenstelling tot overeengekomen interesten. De benaming interest is zelfs verkeerd gekozen : het gaat in feite om een schadevergoeding, dus om een kapitaal.
Die interesten zijn zeker niet "betaalbaar bij het jaar of bij kortere termijnen" (27).
De schuldenaar beschikt over geen enkele termijn, en zeker niet over periodieke termijnen, om de moratoire interest te betalen. "Ils ne forment pas une dette particuliere a terme, independante et separee du capital, mais une dette toujours actuellement exigible, payable a chaque instant, avec le captital auquel elle est si etroitement
unie, que le debiteur ne pourrait pas offrir valablement le capital sans les interets ou
les interets sans le capital" (28).
De wet heeft echter een financieel debacle voor de schuldenaar door de opeenstapeling van interesten willen vermijden. Zal dat debacle echter minder erg zijn door
(21) A. C., nr. 75, en de concl. adv.-gen. De Riemaecker; Cass., 26juni 1969,A.C., 1072; VAN OEVELEN, Recente ontwikkelingen inzake de bevrijdende verjaring in het burgerlijk recht, R. W 20002001, p. 1439.
(22) DEPAGE, Droit civil belge, Dl. VII,1957, Boek VIII La Prescription, p. 1179 tot 1181.
(23) Bull. p. 803.
(24) A.R. C.99.0401.F.
(25) R.P.D.B., op. cit., p. 74, nr. 608-609; Cass., 24 mei 1996, A. C., nr. 191.
(26) R.P.D.B., op. cit., p. 74, nr. 611.
(27) DEPAGE, op. cit., p. 1172, nr. 1323.
(28) BrQUET-MATHIEU, Le sort des interets dans le droit du credit, 1998, p. 430, nr. 245.
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de opeenstapeling van moratoire interest dan van bedongen interesten ? Is overigens de schuldeiser die gedurende vele jaren de moratoire interest laat oplopen minder onzorgvuldig dan de schuldeiser die hetzelfde doet met bedongen interesten ? Louter rationeel ziet men hier geen onderscheid tussen moratoire en bedongen interesten :
indien de vijfjarige verjaring voor de ene geldt dan moet dat ook voor de andere. Twee
identieke toestanden kunnen niet op een verschillende wijze worden geregeld (29).
Ofschoon dergelijke interesten niet betaalbaar zijn bij het jaar of bij kortere termijnen, dekken zij toch de schade die voortvloeit uit het gemis aan genot van het kapitaal. Zij blijven lopen en stapelen zich op tot de dag van betaling. Zij gelden als interest : artikel 2277 kan daarop bij analogie worden toegepast (30).
De tekst geeft niet precies de gedachte van de wetgever weer.
De wetgever heeft aile schulden uit interest of rentetermijnen bedoeld die burgerlijk dag aan dag vervailen en die aldus door verloop van tijd onmerkbaar maar oneindig de schuld van de schuldenaar doen stijgen, tot hij onder de last bezwijkt. Het
staat vast dat de wetgever de vijfjarige verjaring op aile schuldvorderingen heeft willen toepassen die, aangezien zij het karakter van burgerlijke opbrengsten of inkomsten hebben, door hun achtereenvolgende stijging, tot de financiele ondergang van de
schuldenaar kunnen leiden.
Elke schuld die het accessorium van een andere schuld is die periodiek bij de hoofdschuld wordt gevoegd, moet onder toepassing van de in artikel 2277 bepaalde verjaring vallen (31).
Uw Hofheeft met betrekking tot de compensatoire interest in zijn arrest van 1 december 1994 (32), geoordeeld dat de compensatoire interest boven een hoofdsom tot
vergoeding van de door een onrechtmatige daad veroorzaakte schade, de omvang van
de schade betreft en met de hoofdsom een geheel vormt en dat de vijfjarige verjaring van artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek geen toepassing vindt op de verbintenis tot betaling van een dergelijke interest.
6. Het criterium dat is afgeleid uit de geregelde vernieuwing van de schuld lijkt niet
voldoende om de toepassing van de vijfjarige verjaring op de schulden die bij termijn betaalbaar zijn te verantwoorden.
Dat criterium maakt het mogelijk de terugbetaling van een geleend kapitaal of de
verkoopprijs van een onroerend goed van de toepassing van de vijfjarige verjaring uit
te sluiten.
Het bedrag van een geleend kapitaal of van de verkoopprijs van een onroerend goed
wordt onherroepelijk bepaald bij het sluiten van de overeenkomst. Ook al is dat kapitaal bij termijnen betaalbaar, toch wordt het bedrag ervan niet bepaald door het tijdsverloop.
De periodiciteit put de schuldvordering uit.
In dat geval heeft de schuldvordering, ook is ze over periodieke betalingen gespreid, betrekking op een kapitaal dat van bij de oorsprong vast en bepaald is, zodat zij dus niet onder toepassing valt van artikel 2277. Zij wordt immers niet vernieuwd door het tijdsverloop (33).
Uw Hofheeft weliswaar in een arrest van 23 april1998 (34) geoordeeld dat wanneer de bij het jaar of een kortere termijn verschuldigde periodieke betalingen een element van aflossing en een element van rente bevatten, de korte verjaring van artikel 2277 toepasselijk is.
(29)

BAUDRY-LACANTINERIE, TISSIER,

Traite theorique et pratique de Droit civil. De [a prescrip·

tion 1905, Dl. XXVIII, p. 617, nr. 785.
op. cit., p. 1173, nr. 1323.

(30)

DEPAGE,

(31)

BAUDRY-LACANTERIE, TISSIER,

op. cit., p. 618-619, nr. 785; R.P.D.B., op. cit., p. 75, nr. 612.

(32) A.C., nr. 524.
(33)

BIQUET-MATHIEU,

op. cit., R.C.J.B. 2000, p. 492, nr. 4.

(34) A. C., nr. 207 en de noot G.D.
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Dat arrest zegt echter eerst dat het middel niet aanvoert dat die beide componenten los van elkaar kunnen worden beschouwd voor de toepassing van artikel2277, maar
integendeel uitgaat van de vaststelling dat de partijen door te kiezen voor vaste annui:teiten, een splitsing achteraf tussen de componenten van de annui:teiten hebben
uitgesloten.
Die aanvankelijke overweging wijst erop dat het Hof waarschijnlijk van oordeel was
dat de toepassing van artikel 2277 op de maandelijkse betalingen, inclusief op de gedeelten die voor de afiossing van het kapitaal zijn bestemd, gegrond was op de door
de partijen gewilde onsplitsbaarheid. Toch blijft de oplossing volgens bepaalde auteurs vatbaar voor kritiek aangezien de zogezegde onsplitsbaarheid van de maandelijkse betalingen niet meer is dan een mythe (35).
Op grond van het criterium dat is afgeleid uit de geregelde vemieuwing van de schuld
kan niet worden beslist dat de vijfjarige verjaring niet van toepassing is op de betaling van de interest op een geleend kapitaal, waarin het aantal en het totaal bedrag van de maandelijkse betalingen bij het sluiten van de lening gekend zijn.
Het is echter zo dat voor het geleende kapitaal of voor de verkoopprijs van het onroerend goed, de periodiciteit van dergelijke interesten de schuldvordering uitput; de
periodiek betaalbare schuldvordering wordt niet vemieuwd naarmate de tijd verstrijkt.
Het lijkt dus niet correct te beweren dat het bedrag van de huur, de interesten, de
rentetermijnen, uitkeringstermijnen, ... afhankelijk is van het tijdsverloop; die betalingen stijgen en, wat meer is, worden vernieuwd naarmate de tijd verstrijkt (36).
Aangezien het echter gaat om "interesten van geleende sommen" bedoeld in artikel2277, is de vijfjarige verjaring van toepassing daar die interesten een schuld van
inkomsten of van vergoedingen zijn die voortvloeit uit het genot dat de schuldenaar
heeft van het geleende kapitaal.
7. Uit het voorgaande volgt dat :
a. als de moratoire interest kan verjaren door verloop van vijf jaren dat niet te wijten is aan het feit dat de schuldeiser van een wanbetaler dag na dag de betaling van
de moratoire interest kan eisen, terwijl die niet betaalbaar en later periodiek eisbaar zijn en een schadevergoeding, dus kapitaal, uitmaken, maar op grond van een
redenering die analoog is met die voor de overeengekomen interest, aangezien die interest een accessorium is van een hoofdschuld die periodiek bij die hoofdschuld wordt
gevoegd en ook een vergoeding voor het genot van een kapitaal;
b. de vijfjarige verjaring, die geldt voor al hetgeen betaalbaar is bij het jaar of bij
kortere termijnen, geldt niet voor alle periodieke schulden waarvan het bedrag bepaald wordt door het tijdsverloop, maar voor die schulden waarvan de vernieuwing
en de stijging niet volgen uit de opeenvolging van afzonderlijke schuldvorderingen;
c. het recht van de schuldeiser om te eisen dat de schuldenaar een schuld betaalt
terwijl die niet betaalbaar en vervolgens periodiek eisbaar is, vormt niet de grandslag van de vijfjarige verjaring; wanneer dus een vergoeding voor gebruik zonder titel noch recht, die niet betaalbaar is bij het jaar of bij kortere termijnen en die bijgevolg niet regelmatig wordt vernieuwd bij elke vervaldag, zelfs al kan het bedrag van
de vergoeding afhangen van de duur van dat gebruik, a posteriori en in haar geheel
wordt gevorderd zodat zij een enkele schuld uitmaakt, is die schuld niet analoog met
de schulden die bij wijze van voorbeeld in artikel 2277 worden opgesomd en vormt dus
geen inkomstenschuld maar wel een kapitaalschuld, waarop de vijfjarige ve:tjaring niet
van toepassing is.
Het bestreden arrest, dat oordeelt dat artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek niet
van toepassing is op de door de verweerders gevorderde vergoeding voor het gebruik door de eisers zonder titel noch recht van twee percelen grond van 1 januari 1974
tot 30 oktober 1980, aangezien het voorwerp van de vordering de betaling van een vergoeding is, ook al is die op jaarbasis berekend, verantwoordt zijn beslissing naar recht.
Besluit: verwerping.
(35)

B!QUET-MATHIEU,

op. cit., R.C.J.B. 2000, p. 521, nr. 19.

(36)
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op, cit., R.C.J.B. 2000, p. 492, nr. 4.
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(vertaling)

(A.R. C.00.0624.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 29 april 1999 door het Hof
van Beroep te Bergen gewezen;
Over het middel : schending van artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek en inzonderheid van de slotbepaling ervan,
doordat het arrest de door de eisers aangevoerde exceptie van vijfjarige verjaring
verwerpt en het vonnis van 7 november 1995 van de rechtbank van eerste aanleg bevestigt dat de eisers veroordeelt om aan de verweerders het bedrag van 246.372 BEF
te betalen als vergoeding voor het gebruik van de litigieuze percelen tussen 1 januari 1974 en 30 oktober 1980 zonder titel noch recht, op grond dat "artikel2277 van
het Burgerlijk Wetboek te dezen niet van toepassing is aangezien het voorwerp van
de vordering de betaling van een vergoeding is, ook al is die berekend op jaarbasis",
terwijl ingevolge artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek, termijnen van altijddurende renten en van lijfrenten, die van uitkeringen tot levensonderhoud, huren van
huizen en pachten van landeigendommen, interesten van geleende sommen, en, in het
algemeen, al hetgeen betaalbaar is bij het j aar of bij kortere termijnen, door verloop van vijf jaren verjaren; net zoals die bepaling van toepassing is op de verwijlintrest, niettegenstaande die niet periodiek betaalbaar is en een vergoeding uitmaakt, op grond dat uit de slotzin van artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek niet
kan worden afgeleid dat de wetgever de van dag tot dag opeisbare schulden heeft willen uitsluiten van de vijfjarige verjaring, dat niet het feit dat de schuld een kapitaal uitmaakt van belang is, maar wel de achtereenvolgende stijging van de schuld
door verloop van tijd en dat bijgevolg niet de letterlijke tekst van de slotzin van artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek moet worden gehanteerd noch het criterium van
het onderscheid tussen de schuld van inkomsten en de schuld van kapitaal om de moratoire intrest uit de toepassing van de bepaling te weren, evenzeer, om dezelfde redenen, evenmin de letterlijke betekenis van die slotzin noch dat criterium mogen worden gehanteerd om het gebruik zonder titel noch recht van een landeigendom uit de
toepassing van artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek te weren; daaruit volgt dat
de toepassing van de vijfjarige ve:rjaring op een vergoeding wegens gebruik zonder titel noch recht van toepassing is aangezien die vergoeding stijgt en vernieuwd wordt
door verloop van tijd en dat zij periodiek opeisbaar is, in die zin dat de schuldeiser de
betaling ervan periodiek mag eisen, en derhalve het arrest, dat weigert artikel 2277
van het Burgerlijk Wetboek toe te passen op de schuldvordering van de verweerders op grond dat het voorwerp van de vordering de betaling van een vergoeding is,
ook al is die berekend op jaarbasis, dat artikel en inzonderheid de eindbepaling ervan schendt :

Overwegende dat het arrest de beslissing van de eerste rechter bevestigt die de eisers veroordeelt tot betaling van een vergoeding wegens gebruik zonder titel noch recht van twee landbouwpercelen tussen 1 januari
1974 en 30 oktober 1980; dat het oordeelt dat de door de eerste rechter gehanteerde raming "aan (de verweerders) een billijke vergoeding toekent voor
het verlies dat zij hebben geleden omdat zij de litigieuze gronden niet konden exploiteren";
Overwegende dat artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat termijnen van altijddurende renten en van lijfrenten, die van uitkeringen tot
levensonderhoud, huren van huizen en pachten van landeigendommen, interesten van geleende sommen, en, in het algemeen, al hetgeen betaalbaar is bij het jaar of bij kortere termijnen, door verloop van vijf jaren verjaren;
Overwegende dat de schuld van een vergoeding inzake een gebruik zonder titel noch recht en waarvan het bedrag, zoals te dezen, door de rechter
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is geraamd geen periodiek karakter heeft en buiten het toepassingsveld van
artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek valt;
Dat het arrest, dat beslist dat artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek te
dezen niet van toepassing is, aangezien het voorwerp van de vordering de betaling van een vergoeding is, ook al is die berekend op jaarbasis, zijn beslissing naar recht verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de eisers in de kosten.
16 november 2001 - 1e kamer- Voorzitter : de h. Parmentier, waarnemend voorzitter - Verslaggever : mevr. Matray - Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal - Advocaat : mr. Gerard.
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3e KAMER- 19 november 2001

1° INKOMSTENBELASTINGEN- PERSONENBELASTING- BEREKENING VAN DE AANSLAG- VERMINDERING WEGENS GEZINSLASTEN- GEZIN- BEGRIP.

2° INKOMSTENBELASTINGEN- VOORZIENING IN CASSATIE- VORM- MEMORIE VAN
WEDERANTWOORD- GEEN GROND VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID TEGEN DE VOORZIENINGONTVANKELIJKHEID.

1o Het woord "gezin" in artikel 82, § 1, WI.B. (1964) moet in zijn gebruikelijke zin wor-

den opgevat; het wijst op een feitelijke toestand die wordt gekenmerkt door samenleven en samenwonen, zonder dat daarbij tijdelijke onderbrekingen worden uitgesloten (1). (Art. 82, § 1, W.I.B. [1964]; art. 136 W.I.B. [1992].)

2° Buiten het geval dat de verweerder in cassatie een grand van niet-ontvankelijkheid
tegen de voorziening heeft opgeworpen, biedt geen wetsbepaling eiser tot cassatie van
een arrest van het hof van beroep dat in belastingzaken is gewezen, de mogelijkheid om te antwoorden op een door die verweerder neergelegde memorie van antwoord (2). (Art. 389, eerste lid, W.I.B. [1992]).
(V .. T. BELGISCHE STAAT- MINISTER VAN FINANCIEN)
ARREST

(vertaling)

(A.R. F.00.0096.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 21 juni 2000 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel;
(1) Cass., 17 sept. 1982, A.R. F.105l.N, nr. 43; 25 juni 1990, A.R. F.1035.F, nr. 625.
(2) Cass., 11 mei 1998, A.R. F.97.009l.F, nr. 239; art. 389, eerste lid, W.I.B. (1992), v66r de opheffing ervan bij deW. 15 maart 1999.
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Over het middel, gesteld als volgt : schending van de artikelen 149 van de Grandwet, 6, § 1, 3°, c), van de wet van 7 december 1988 (welke bepaling thans artikel132,
3°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 geworden is), 82, § 1, 2°, van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1964 (artikel136, 1°, van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen 1992), 23, 24, 25, 26, 27 en 28 van het Gerechtelijk Wethoek (wet van 10 oktober 1967, B.S. van 31 oktober 1967),
doordat het arrest het hoger beroep (van eiser) ontvankelijk maar niet gegrond verklaart en, meer bepaald, het volgende beslist : "De feiten : bij de op 1 juni 1990 en 27
december 1991 in kort geding gewezen beschikkingen van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Brussel en bij vonnis van 14 juni 1991 dat de echtscheiding tussen (eiser)
en diens echtgenote mevrouw K. toestaat, is een beurtelings hoederecht over de 3 kinderen (geboren in 1983 en 1984) bevolen, met dien verstande dat ieder van de gewezen echtgenoten het hoederecht om de twee weken zou uitoefenen van vrijdag 17 uur
30 tot de vrijdag daaropvolgend - zelfde uur - en dat de ene ouder dat hoederecht
de oneven jaren zou uitoefenen gedurende de eerste helft van het Kerst/Nieuwjaarsen Paasverlof en de andere ouder de even jaren. Uit de in kort geding gewezen beschikking van 1 juni 1990 blijkt dat die regeling van beurtelings hoederecht reeds sedert augustus 1988 werd toegepast op grond van een tussen de echtgenoten gesloten akkoord, aangezien die beschikking bepaalt dat "mevrouw K. bij wedereis vordert
dat een eind zou worden gemaakt aan het beurtelings hoederecht, waarvan blijkbaar niet wordt betwist dat het door de partijen al gedurende 20 maanden werd toegepast". (Eiser) had op grond van voormeld akkoord de hoede over zijn kinderen op
1 januari 1990, terwijl mevrouw K. de hoede over hen had op 1 januari 1991. (... ) Bespreking : ( ... ) Elke aangifte bij de bevolkingsdiensten van de plaats waar een persoon zijn woonplaats gevestigd heeft, moet waarheidsgetrouw zijn - op straffe van
sancties - en stelt het hof (van beroep) in staat uit te maken of de inschrijving van
minderjarige kinderen op de woonplaats van een van de ouders op 1 januari van het
aanslagjaar wel degelijk beantwoordt aan de werkelijkheid in weerwil van de tussen de ouders gesloten overeenkomsten of de gewezen beschikkingen. (Eiser) betoogt dus ten onrechte in zijn conclusie dat de inschrijving in de bevolkingsregisters een louter administratieve regel is waardoor juridische ficties kunnen ontstaan
die in belastingzaken niet gelden, daar de belasting geheven wordt van werkelijk bestaande toestanden. In feite dient de inschrijving in de bevolkingsregisters met de realiteit overeen te stemmen, zodat een belasting of vrijstelling van belasting die gegrond zijn op een aan de hand van die registers verkregen inlichting volkomen wettig
zijn. Te dezen waren de drie kinderen (van eiser) op 1 januari 1990 en 1 januari 1991
ingeschreven op de woonplaats van hun moeder, L.J. te E. Zij maakten dus geen deel
uit van het gezin van (eiser) gedurende de aanslagjaren 1990 en 1991". (... ),
terwijl, eerste onderdeel, het arrest niet zonder een tegenstrijdigheid te begaan in
de motivering en niet zonder schending van artikel6, § 1, 3°, c), van de wet van 7 december 1988 (welke bepaling thans artikel 132, 3°, geworden is van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen 1992) en van artikel 82, § 1, 2°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1964 (artikel136, 1 o, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992), enerzijds, in de uiteenzetting van de feiten kon vaststellen dat "(eiser) op grond van voormeld akkoord de hoede had over zijn kinderen op 1januari 1990,
terwijl mevrouw K. de hoede over hen had op 1 januari 1991", en, anderzijds, kon beslissen dat die drie kinderen geen deel uitmaakten van (eisers) gezin op 1 januari 1990,
en dat laatstgenoemde voor het aanslagjaar 1990 geen recht had op de belastingvrije som voor kinderen ten laste, als bedoeld in artikel6, § 1, 3°, c), van de wet van
7 december 1988 en in artikel82, § 1, 2°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1964; er immers dient te worden opgemerkt dat artikel 82, § 1, van het Wethoek van de lnkomstenbelastingen 1964 het begrip kind ten laste (dat recht geeft op
de belastingvrije som, bedoeld in artikel 6, § 1, 3°, c), van de wet van 7 december 1988)
geenszins onderwerpt aan de voorwaarde dat voormeld kind ingeschreven is in het bevolkingsregister van de betrokken ouder, maar aileen dat het van zijn gezin deel uitmaakt op 1 januari van het jaar waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd; het arrest derhalve, na uitdrukkelijk in de uiteenzetting van de feiten te hebben gezegd dat
de drie minderjarige kinderen (van eiser) wel degelijk in zijn gezin verbleven op 1 januari 1990, niet vervolgens wettelijk kon beslissen dat (eiser) voor zijn drie kinderen ten laste geen aanspraak kon maken op de belastingvrije som, bedoeld in artikel 6, § 1, 3°, c), van de wet van 7 december 1988 en in artikel 82, § 1, 2°, van het
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Wetboek van de lnkomstenbelastingen 1964, aangezien het arrest daardoor zelfs uitdrukkelijk toegaf dat (eiser) naar behoren voldeed aan de wettelijke voorwaarde om
die vrijstelling te genieten, namelijk dat zijn drie kinderen in zijn gezin verbleven op
1 januari 1990; het arrest tevens niet zonder een tegenstrijdigheid te begaan in de motivering, kon voorbijgaan aan die feitelijke stand van zaken die het zelfbewezen acht,
door in strijd met de feiten van de zaak te beslissen dat de drie kinderen van (eiser) moesten worden geacht nooit bij hun vader te zijn geweest op 1 januari 1990, daar
ze administratiefingeschreven waren in het bevolkingsregister van de woonplaats van
hun moeder;
tweede onderdeel, het arrest de artikelen 23, 24, 25, 26, 27, 28 van het Gerechtelijk Wetboek (wet van 10 oktober 1967, B.S. van 31 oktober 1967) schendt alsook artikel6, § 1, 3°, c), van de wet van 7 december 1988 (welke bepaling thans artikel132,
3°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 geworden is) en artikel82, §
1, 2°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1964 (artikel136, 1°, van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen 1992), aangezien het, door te beslissen dat de drie
kinderen geen deel uitmaakten van het gezin (van eiser), het gezag van gewijsde miskent van de beslissingen die het aanhaalt - te dezen de op 1 juni 1990 en 27 december 1991 in kort geding gewezen beschikkingen van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel en (het) vonnis van 14 juni 1991 - en waaruit het precies afleidt dat
de drie minderjarige kinderen op 1 januari 1990 wel verbleven in het gezin van hun
vader (eiser) : "uit de in kort geding gewezen beschikking van 1 juni 1990 blijkt dat
de regeling van het beurtelings hoederecht reeds sedert augustus 1988 werd toegepast op grand van een tussen de echtgenoten gesloten akkoord" (... ); het arrest derhalve, na uit die rechterlijke beslissingen te hebben afgeleid dat de drie kinderen (van
eiser) in zijn gezin verbleven op 1 januari 1990, niet zonder het gezag van gewijsde
van voormelde rechterlijke beslissingen te miskennen en niet zonder artikel6, § 1, 3°,
c), van de wet van 7 december 1988 (welke bepaling thans artikel132, 3°, van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen 1992 geworden is) alsook artikel82, § 1, 2°, van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1964 (artikel136, 1 o, van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen 1992) te schenden, het tegendeel kon beslissen op grand van
de administratieve overweging dat de kinderen waren ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente van de woonplaats van hun moeder :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 82, § 1, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), met de bedoeling om verminderingen wegens gezinslasten toe te kennen, bepaalt dat de afstammelingen van de belastingplichtige als te zijnen laste worden beschouwd, mits zij deel uitmaken van zijn
gezin op 1 januari van het jaar waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd;
Overwegende dat de term "gezin" in de gebruikelijke betekenis dient te worden opgevat en verwijst naar een feitelijke toestand die wordt gekenmerkt
door samenleven en samenwonen, zonder tijdelijke onderbrekingen uit te sluiten;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiser blijkens een tussen eiser
en diens gewezen echtgenote gesloten akkoord dat in een beurtelings hoederecht voorzag en dat door hen ook werkelijk werd toegepast sedert augustus 1988, "op 1 januari 1990 de hoede had( ... ) over zijn kinderen, terwijl (zijn
gewezen echtgenote) de hoede over hen had op 1 januari 1991";
Dat het arrest, om niettemin te beslissen dat de kinderen van eiser geen
deel uitmaakten van diens gezin tijdens het aanslagjaar 1990, overweegt dat,
"wanneer de ouders een beurtelings hoederecht hebben over de kinderen, die
kinderen deel uitmaken van het gezin van de ouder op wiens adres zij op 1
januari van het aanslagjaar staan ingeschreven in de bevolkingsregisters van
de gemeente", op grond dat "de inschrijving in (die) registers in feite (... ) dient
overeen te stemmen met de realiteit" en erop wijst dat "de drie kinderen van
(eiser) te dezen op 1 januari 1990 waren ingeschreven ( ... ) op de woonplaats van hun moeder";
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Overwegende dat het hof van beroep, door die ene overweging, zijn beslissing dat eiser voor het aanslagjaar 1990 geen vermindering wegens gezinslast kon genieten, niet naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel in zoverre gegrond is;
Om die redenen, ongeacht de door eiser neergelegde memorie van wederantwoord, daar verweerder geen grand van niet-ontvankelijkheid tegen de
voorziening heeft aangevoerd, en zonder dat er grand bestaat tot onderzoek van het tweede onderdeel dat niet tot ruimere cassatie kan leiden, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over het beroep
van eiser betreffende het aanslagjaar 1990; 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 Hofvan Beroep te
Bergen.
19 november 2001- se kamer- Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter- Verslaggever : mevr. Velu - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. De Bruyn; F. Koning, Brussel.
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Se KAMER - 19 november 2001

1o CASSATIEBEROEP- BURGERLIJKE ZAKEN- 'IERMIJNEN VAN CASSATIEBEROEP EN BETEKENING- VOORBARIG CASSATIEBEROEP- BESTREDEN ARREST- BESLISSING- HEROPENING VAN HET DEBAT- CASSATIEBEROEP VOOR DE EINDBESLISSING.

2° CASSATIEBEROEP- BURGERLIJKE ZAKEN- PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD - EISERS EN VERWEERDERS- GEDING VOOR DE
FEITENRECHTER- ONTVANKELIJKHEID.

So CASSATIEMIDDELEN- BURGERLIJKE ZAKEN- ONDUIDELIJK MIDDEL- GEEN ANTWOORD OP DE CONCLUSIE - BEGRIP.

1 o In zoverre het bestreden arrest zich ertoe beperkt het debat te heropenen en de zaak

te verdagen teneinde de partijen de gelegenheid te geven conclusies te nemen en pleidooien te houden, is het een beslissing alvorens recht te doen en is het cassatieberoep dat tegen die beslissing wordt ingesteld v66r de eindbeslissing dus niet ontvankelijk (1)_ (Art. 19 en 1077 Ger.W)

2° Ontvankelijk is het cassatieberoep van eiser t_a.v. verweerder wanneer tussen de eiser in cassatie en die verweerder voor de feitenrechter een geschil aanhangig was en
de bestreden beslissing daarover uitspraak doet (2). (Artt. 17, 18 en 107S Ger_W)

so

Niet ontvankelijk wegens onduidelijkheid is het middel dat het bestreden arrest verwijt niet te antwoorden op een conclusie, zonder evenwel de vordering, het verweer
of de exceptie aan te geven waarop niet is geantwoord; het Hof is daardoor niet in

(1) (Zie Cass., 4 feb. 1972 (A.C., 1972, 528).
(2) Cass., 20 okt. 1995, A.R. C.95.0015.F, nr_ 449; 11 dec. 1997, C.96.0374.N, nr. 550.
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staat na te gaan of het bestreden arrest de bekritiseerde beslissing toepast zonder te
antwoorden op de conclusie van eiser (3).
(MR GOOVAERTS- HANDELEND IN DE HOEDANIGHEID VAN GERECHTELIJK VEREFFENAAR
VAN HET INTERPROFESSIONEEL MUTUALISTISCH VERBOND INTER 514 E.A. T. S ... E.A.)
ARREST

(vertaling)

CAR. S.00.0126.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 7 april 2000 gewezen door
het Arbeidshof te Bergen;
Over de eerste grond van niet-ontvankelijkheid, die door het openbaar ministerie ambtshalve tegen de voorziening is opgeworpen, overeenkomstig artikel 1097 van het Gerechtelijk Wetboek ter kennis is gebracht en hieruit is
afgeleid dat eiseres geen partij was bij het arrest :
Overwegende dat eiseres geen partij was bij het arrest;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid dient te worden aangenomen;
Over de tweede grond van niet-ontvankelijkheid die door het openbaar ministerie ambtshalve tegen de voorziening is opgeworpen, overeenkomstig artikel 1097 van het Gerechtelijk Wetboek ter kennis is gebracht en gegrond
is op artikel1077 van dat wetboek, in zoverre de voorziening gericht is tegen de beschikkingen van het arrest waarbij de heropening van het debat
wordt bevolen :
Overwegende dat naar luid van artikel1077 van het Gerechtelijk Wethoek voorziening in cassatie tegen vonnissen alvorens recht te doen slechts
openstaat na het eindvonnis; dat, wanneer de bestreden beslissing gemengd is, de voorziening tegen de eindbeschikkingen terstond ontvankelijk is, maar daarentegen voortijdig en derhalve niet ontvankelijk is in zoverre ze is ingesteld tegen de beschikkingen alvorens recht te doen van die
beslissing;
Overwegende dat naar luid van artikel19 van genoemd wetboek, het vonnis een eindvonnis is in zoverre daarmee de rechtsmacht van de rechter over
een geschilpunt uitgeput is;
Overwegende dat het arbeidshof de heropening van het de bat heeft bevolen na te hebben vastgesteld dat verweerder geen incidenteel beroep instelde ten einde eiser te doen veroordelen tot betaling van de litigieuze vergoedingen, maar ook na erop te hebben gewezen dat verweerder "zich
uitdrukkelijk het recht voorbehoudt (voorbehield) om rechtsvorderingen in
te stellen "tegen eiser en dat laatstgenoemde aanbood bepaalde sommen te
betalen aan verweerder; dat het arbeidshof heeft nagegaan wat eiser, "gelet op de statuten, de wet van 23 juni 1894 en met inachtneming van die wet,
kon voorstellen aan (verweerder) te betalen en heeft beslist dat het "nadere inlichtingen behoefde" over de omvang van de aanhangig gemaakte zaak;
Overwegende dat het arrest de heropening van het debat beveelt "teneinde de partijen de gelegenheid te geven conclusies te nemen en zich verder uit te laten over de vraag ofhet (arbeids)hofhet recht had om (eiser) eventueel te veroordelen (... ) en om zich uit te spreken over wat het bedrag van
(... ) voorstelt"; dat het hieraan toevoegt dat ''het (arbeids)hof door (verweerder) nader ingelicht dient te worden over het doel dat (hem) voor ogen stond
(3) Zie Cass., 20 sept. 2000, A.R. P.00.1185.F, nr. 484.
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in zijn conclusie, zowel in de motivering als in de slotsom", maar tevens over
"de strekking van de vorderingen van de partijen, zoals die voor (het hof) zijn
uiteengezet"; dat het arrest de partijen aanzoekt "om conclusies te nemen,
zich uit te laten en alle relevante stukken voor te leggen zoals hierboven is
gevraagd (. .. ) en overweegt dat het (arbeids)hof enkel uitspraak kon doen over
datgene wat de partijen in hun conclusie (middel en slotsom) hebben gevorderd, daar het (arbeids)hof niet meer dan het gevorderde kon toekennen op straffe van het beschikkingsbeginsel te miskennen en ultra petita uitspraak te doen";
Overwegende dat de voorziening, in zoverre ze in het tweede middel gericht is tegen een beslissing waarbij het debat wordt heropend over de vraag
of het arbeidshof al dan niet bevoegd is om eiser te veroordelen, niet gericht is tegen een eindbeslissing waarbij de appelrechters hun rechtsmacht over een geschilpunt volledig hebben uitgeoefend;
Dat de grand van niet-ontvankelijkheid dient te worden aangenomen;
Over de door de eerste verweerster tegen de voorziening aangevoerde granden van niet-ontvankelijkheid afgeleid, enerzijds, uit de afwezigheid van geding tussen haar en eiser en, anderzijds, uit eisers gebrek aan belang bij de
zaak:
Overwegende dat eiser in de door hem op 4 juni 1998 bij de appelrechters
neergelegde conclusie vorderde dat de eerste verweerster in de kosten zou
worden veroordeeld;
Overwegende dat het arrest het hoger beroep van de eerste verweerster
tegen eiser ontvankelijk verklaart, ofschoon laatstgenoemde in zijn conclusie van 16 september 1998 betoogde dat genoemd rechtsmiddel niet ontvankelijk was in zoverre het tegen hem gericht was;
Overwegende dat uit die overwegingen blijkt dat er tussen eiser en de eerste verweerster een geding bestaat en dat eiser belang heeft bij de voorziening;
Dat de gronden van niet-ontvankelijkheid niet kunnen worden aangenomen;
Over het eerste middel: schending van de artikelen 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek en 149 van de gecotirdineerde Grondwet,
doordat het arbeidshof beslist dat het niet dient te antwoorden op 1°) de conclusie van eiser van 4 juni 1998, aangezien het, enerzijds, "vaststelt dat (laatstgenoemde) (in die conclusie) aileen maar de bevestiging van het voorgelegde vonnis vraagt
en, anderzijds, overweegt dat (eiser) de door de eerste rechter uiteengezette conclusie niet letterlijk weergeeft maar verklaart die aileen maar over te nemen" en op 2°)
de in de tweede conclusie van 16 september 1998 vervatte middelen behalve die betreffende de niet-ontvankelijkheid van het hoger beroep van de (eerste) verweerster
tegen eiser, aangezien "(eiser) de voor de eerste rechter uiteengezette middelen niet
woordelijk weergeeft" en, derhalve, niet antwoordt op de middelen die eiser heeft uiteengezet in de door hem voor de arbeidsrechtbank genomen en voor het arbeidshof overgenomen conclusie,
terwijl eiser blijkens de bewoordingen van de door hem op 4 juni 1998 ter griffie van
het arbeidshof neergelegde conclusie "in deze appelconclusie alle argumenten en middelen overneemt die hij uiteengezet heeft in zijn coilclusie, zijn aanvullende conclusie en in de conclusie die hij na de heropening van het debat in eerste aanleg had neergelegd bij de Arbeidsrechtbank te Bergen" en eiser blijkens de bewoordingen van de
tweede appelconclusie, die hij op 16 september 1998 ter griffie van het arbeidshofhad
neergelegd, "de door hem voor de arbeidsrechtbank uiteengezette argumenten en middelen in hun geheel overneemt"; eiser aldus klaar en duidelijk had aangegeven in hoeverre hij de conclusies in eerste aanleg had overgenomen; wanneer een van de partijen in haar conclusie verklaart de door haar in eerste aanleg genomen conclusie over
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te nemen en zij voor de appelrechter verschijnt, de appelrechter, krachtens artikel149
van de Grondwet, verplicht is op die conclusie te antwoorden; het niet vereist is dat
de partij die conclusie opnieuw uiteenzet en ze woordelijk en volledig voor de appelrechter weergeeft; het arrest, nu het derhalve beslist dat bet arbeidshof niet diende
te antwoorden op voormelde conclusie van eiser en bijgevolg op de door hem voor de
eerste rechter genomen conclusie, aangezien laatstgenoemde conclusie voor het hof
slechts overgenomen en niet weergegeven was, artikel149 van de Grondwet schendt;
het arrest bovendien, nu het beslist dat het niet hoeft te antwoorden op eisers conclusie van 4 juni 1998, daar het "de door de eerste rechter uiteengezette conclusie niet
letterlijk weergeeft maar verklaart die alleen maar over te nemen", ofschoon eiser in
die conclusie de conclusie overnam die hij zelfvoor de eerste rechter had uiteengezet en niet een conclusie die "door" de eerste rechter was uiteengezet, aan de conclusie van eiser van 4 juni 1998 een uitlegging geeft die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan en derhalve de bewijskracht ervan miskent (schending van de
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek) :

Overwegende dat, enerzijds, het middel niet preciseert op welke vordering, verweer of exceptie het arrest niet geantwoord heeft en derhalve het
Hofniet in staat stelt nate gaan ofhet arrest de bekritiseerde beslissing toepast zonder te antwoorden op de conclusie van eiser;
Overwegende dat, anderzijds, het Hof, om een cassatiemiddel te beoordelen bevoegd is tot het verbeteren van een materiele vergissing in de bestreden beslissing, als die overduidelijk blijkt uit de context ervan;
Dat het arbeidshof zijn beslissing om niet te antwoorden op eisers conclusie grondt op de overweging dat hij niet verzuimde een "door de eerste rechter" uiteengezette conclusie weer te geven maar die welke hij zelf voor die
rechter had uiteengezet;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de eisers in de kosten.
19 november 2001 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - Verslaggever : mevr. Matray - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. De Gryse en Wouters.
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VERZET- STRAFZAKEN - BEKLAAGDE - BETEKENING VAN HET VERSTEKVONNIS DOOR TOE·
ZENDING AAN DE WOON- OF VERBLIJFPLAATS IN HET BUITENLAND- BUITENGEWONE TERMIJN VAN VERZET- AANVANG- 'IDEPASSING.

Niet naar recht verantwoord is de beslissing dat het verzet door laattijdigheid niet ontvankelijk is, die gestoeld is op de vaststelling dat de betekening aan een beklaagde
die in Belgie geen gekende woonplaats, verblijfplaats ofgekozen woonplaats heeft, overeenkomstig artikel 40, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, gebeurde op de datum van de toezending door een gerechtsdeurwaarder van een afschrift van het verstekvonnis bij een ter post aangetekende brief, wanneer uit geen enkel stuk waarop het
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Hof vermag acht te slaan blijkt op welk ogenblik de beklaagde kennis heeft gekregen van de betekening, aangezien de buitengewone termijn van verzet, bedoeld in artikel 187, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, een aanvang neemt na de dag
waarop hij van de betekening kennis heeft gekregen en, indien het niet blijkt dat hij
daarvan kennis heeft gekregen, totdat de termijnen van verjaring van de straf verstreken zijn (1). (Artt. 40, eerste lid, Ger.W.; 187 Sv.)
(H ... )

ARREST

(A.R. P.00.0494.N)

HET HOF; - Gelet op het hestreden vonnis, op 10 fehruari 2000 in hoger heroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Tongeren;
Over het ambtshalve aangevoerde middel : schending van artikel149 van de Grondwet, artikel187, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering en artikel55 van het
Gerechtelijk Wetboek;

Overwegende dat hij die hij verstek is veroordeeld, tegen het vonnis in verzet kan komen :
- hetzij hinnen een termijn van vijftien dagen na de dag waarop het is hetekend,
- hetzij wat de veroordelingen tot straf hetreft, wanneer de hetekening
van het vonnis niet aan de heklaagde in persoon is gedaan, hinnen een termijn van vijftien dagen na de dag waarop hij van de hetekening kennis heeft
gekregen en, indien het niet hlijkt dat hij daarvan kennis heeft gekregen, totdat de termijnen van verjaring van de straf verstreken zijn;
Dat krachtens artikel 3 van het koninklijk hesluit nr. 301 van 30 maart
1936 de huitengewone verzettermijn hedoeld in artikel187, tweede lid, Wethoek van Strafvordering, verlengd wordt overeenkomstig artikel 55 Gerechtelijk Wetboek;
Overwegende dat, krachtens artikel 40, eerste lid, Gerechtelijk Wethoek, de hetekening ten aanzien van hen die in Belgie geen gekende woonplaats, verhlijfplaats of gekozen woonplaats hehhen, wordt geacht te zijn verricht door de afgifte van de akte aan de postdienst tegen ontvangsthewijs in
de vormen die in dit artikel worden hepaald;
Overwegende dat de gerechtsdeurwaarder aldus evenwel niet hetekent aan
persoon, wat trouwens hlijkt uit de in dit artikel gebruikte aanwijzing "aan
hun woonplaats of aan hun verblijfplaats" en uit het derde lid van dit artikel naar luid waarvan de betekening altijd aan de persoon mag gedaan worden indien deze in Belgie wordt aangetroffen;
Overwegende dat eiser hij vonnis van 16 maart 1999 van de Politierechthank te Maaseik hij verstek veroordeeld werd uit hoofde van een inhreuk op
het Wegverkeersreglement;
Overwegende dat naar vaststelling van de appelrechters, eiser in Belgie
geen gekende woonplaats, verhlijfplaats of gekozen woonplaats heeft;
Overwegende dat de gerechtsdeurwaarder Hugo Vreven op 19 mei 1999 bij
een ter post aangetekende brief een eensluidend verklaard afschrift van het
(1) Zie Cass., 16 nov. 1976, A. C., 1977, 302.

--~-------~---~--~--~-~----,

= - - -----.-_- - - - ..- - ,

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

HOF VAN CASSATIE

Nr. 630

1967

lastens eiser bij verstek gewezen vonnis toezond aan zijn woonplaats in Duitsland, dit overeenkomstig artikel 40, eerste lid, van het Gerechtelijk Wethoek;
Dat eiser bij akte, betekend aan de procureur des Konings te Tongeren op
21 juni 1999, in verzet kwam tegen het vonnis dat lastens hem gewezen werd;
Overwegende dat de appelrechters hun beslissing dat het door eiser aangetekende verzet door laattijdigheid niet ontvankelijk is, stoelen op de vaststelling dat de betekening van het verstekvonnis gebeurde op 19 mei 1999,
zodat naar hun mening "de gewone verzettermijn" op 21 juni 1999 verstreken was;
Dat evenwel uit geen tmkel stuk waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt
wanneer eiser kennis heeft gekregen van de betekening;
Dat derhalve op grond van die stukken niet vaststaat dat de buitengewone termijn van verzet, bepaald bij artikel187, tweede lid, Wetboekvan
Strafvordering, was verstreken op het ogenblik waarop eiser zijn verzet heeft
laten betekenen;
Dat de appelrechters aldus hun beslissing niet naar recht verantwoorden;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis van 10 februari 2000; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde vonnis; laat de kosten ten laste van de Staat; verwijst de zaak naar
de Correctionele Rechtbank te Hasselt, zitting houdende in hoger beroep.
20 november 2001 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Huybrechts, waarnemend voorzitter- Verslaggever : de h. Van hoogenbemt- Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal.
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1o WEGVERKEER- WEGVERKEERSWET- WETSBEPALINGEN -ARTIKEL 36, TWEEDE LIDNIEUWE HERHALING- UITWISSING VAN DE EERSTE VEROORDELING- GEVOLG.

2° HERHALING- WEGVERKEERSWET- ARTIKEL 36, 'i'WEEDE LID- NIEUWE HERHALINGUITWISSING VAN DE EERSTE VEROORDELING- GEVOLG.

3° HERSTEL IN EER EN RECHTEN- UITWISSING- WEGVERKEERSWET- ARTIKEL 36,
TWEEDE LID- NIEUWE HERHALING- GEVOLG.

1°, 2° en 3° Is constitutief voor de bij artikel 36, tweede lid, Wegverkeerswet voorziene nieuwe herhaling, de bij de tweede veroordeling vastgestelde staat van bijzondere herhaling; de uitwissing van de eerste veroordeling met toepassing van artikel 619, eerste lid, Wetboek van Strafvordering, staat de veroordeling in staat van
nieuwe herhaling niet in de weg (1). (Artt. 619, eerste lid, Sv. en 36, tweede lid, Wegverkeerswet.)
(1) Cass., 19 nov. 1996, A.R. P.95.1244.N, nr. 441.
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(PROCUREUR DES KONINGS TE TURNHOUT T. F... )
ARREST

(A.R. P.00.0508.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 2 maart 2000 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Turnhout;
Gelet op het verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht en daarvan deel
uitmaakt;
Over het middel :
Overwegende dat, luidens artikel 36, tweede lid, Wegverkeerswet, in geval van nieuwe herhaling binnen drie jaar na de tweede veroordeling, de in
het eerste lid bepaalde gevangenisstraffen en geldboeten kunnen worden verdubbeld;
Dat hieruit volgt dat niet de eerste veroordeling, maar de bij de tweede veroordeling vastgestelde staat van bijzonder herhaling constitutiefis voor de
nieuwe herhaling die bestaat in de overtreding van artikel 34, § 2, of 35 binnen drie jaar nadat de tweede veroordeling in kracht van gewijsde is gegaan;
Dat de omstandigheid dat de eerste veroordeling met toepassing van artikel619, eerste lid, Wetboek van Strafvordering, is uitgewist, hieraan niet
afdoet;
Overwegende dat de appelrechters door anders te oordelen artikel 36,
tweede lid, Wegverkeerswet schenden;
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; laat
de kosten ten laste van de Staat; verwijst de zaak naar de Correctionele Rechtbank te Mechelen, zitting houdende in hoger beroep.
20 november 2001 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitterVerslaggever : de h. De Bruyne - Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger,
advocaat-generaal.
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2° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN- HUISZOEKING- INBESLAGNAME VAN STUKKENMATERIELE ONMOGELIJKHEID OM DE STUKKEN ONMIDDELLIJK TER PLAATSE GRONDIG TE ONDERZOEKEN- STUKKEN DIE VERBAND KUNNEN HEBBEN MET DE MISDRIJVEN WAARVAN DE ONDERZOEKSRECHTER IS GEADIEERD - INBESLAGNAME MET HET OOG OP EEN LATER ONDERZOEK VAN DE STUKKEN- RECHTSGELDIGHEID.

3° OPLICHTING- CONSTITUTIEVE BESTANDDELEN VAN HET MISDRIJF.
4° OPLICHTING- VOORWERP VAN HET MISDRIJF- ZAAK DIE

AAN EEN ANDER TOEBE-

HOORT- BEGRIP.

5° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP
- STRAFVORDERING- BESLISSINGEN UIT HUN AARD NIET VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP
- BESLISSING HOUDENDE UITNODIGING VAN DE BEKLAAGDE OM ZICH TE VERDEDIGEN TEGEN EEN GEWIJZIGDE KWALIFICATIE- BESLISSING TOT UITSTEL VOOR ANTWOORD OP CONCLUSIE- MAATREGEL VAN INWENDIGE AARD.

6° STRAFVORDERING- GERECHTELIJKE POLITIE- OPSPORING VAN MISDADEN EN WANBEDRIJVEN- ONTDEKKING VAN NIEUWE MISDRIJVEN- VERPLICHTING TOT HET OPSTELLEN VAN PROCES-VERBAAL EN TOEZENDING ERVAN AAN DE PROCUREUR DES KONINGS- WETTELIJKE GRONDSLAG.

7° PO LITlE- GERECHTELIJKE POLITIE- OPSPORING VAN MISDADEN EN WANBEDRIJVENONTDEKKING VAN NIEUWE MISDRIJVEN- VERPLICHTING TOT HET OPSTELLEN VAN PROCESVERBAAL EN TOEZENDING ERVAN AAN DE PROCUREUR DES KONINGS - WETTELIJKE GRONDSLAG.

1o en zo De officier van gerechtelijke politie, die gelast is met de uitvoering van een door

een onderzoeksrechter afgeleverd bevel tot huiszoeking, blijft binnen de perken van
dit mandaat en gaat rechtsgeldig tot inbeslagname over, wanneer hij omwille van de
materiiile onmogelijkheid om ze onmiddellijk ter plaatse grondig te onderzoeken, stukken in beslag neemt die op het eerste gezicht een verband kunnen hebben met de misdrijven waarvan de onderzoeksrechter is geadieerd, ten einde ze op een later tijdstip nader te kunnen onderzoeken.

3° en 4° Het misdrijfvan oplichting omvat drie constitutieve bestanddelen: het oogmerk om zich bedrieglijk andermans zaak toe te eigenen, de aanwending van bedrieglijke middelen hiertoe, gevolgd door een afgifte of levering van de zaak, welke
de benadeelde zonder de aangewende bedrieglijke middelen niet zou hebben afgegeven of geleverd (1). (Art. 496 Sw.)
5° Niet ontvankelijk is de voorziening tegen een beslissing waarbij de beklaagde uit·
genodigd wordt zich te verdedigen tegen een gewijzigde kwalificatie en waarbij de zaak
uitgesteld wordt om hem toe te laten te antwoorden op de conclusie van de burgerlijke partij, nu die beslissing geen geschil in feite of in rechte heeft beslecht, maar enkel een maatregel van inwendige aard is, waartegen krachtens artikel1046 Gerech·
telijk Wetboek geen cassatieberoep openstaat (2). (Art. 1046 Ger.W.; 416 Wetboek van
StrafVordering.)

6° en 7° De officier van gerechtelijke politie die nieuwe misdrijven ontdekt stelt hiervan proces-verbaal op en doet dit toekomen aan de bevoegde procureur des Ko·
nings in toepassing van de artikelen 8, 53 en 54 Wetboek van Strafvordering en 15
Wet op het Politieambt en niet in toepassing van artikel 29 Wetboek van Strafvordering (3). (Artt. 8, 29, 53 en 54 Sv.; }-5 Wet op het Politieambt.)
(1) Zie Cass., 25 jan. 1984, A.R. 3197, nr. 274.
(2) Zie Cass., 5 april1989, A.R. 7449, nr. 433 met noot R.D.
(3) Zie Cass., 25 april1989, A.R. 3264, nr. 485; 6 juli 1999, A.R. P.99.0833.N, nr. 412.
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(B ... E.A.l
ARREST

(A.R. P.00.0548.N)

RET HOF; - I. Op de voorziening van M.B. :
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing over de strafvordering waarbij eiser wordt veroordeeld wegens de telastlegging B :
Gelet op de memorie die aan dit arrest is gehecht en daarvan deel uitmaakt;
Over het eerste middel :
Overwegende dat de officier van gerechtelijke politie die gelast is met de
uitvoering van een door een onderzoeksrechter afgeleverd bevel tot huiszoeking, binnen de perken van dit mandaat blijft en rechtsgeldig tot inbeslagneming overgaat, wanneer hij omwille van de materiele onmogelijkheid om ze onmiddellijk ter plaatse grondig te onderzoeken, stukken in beslag
neemt die op het eerste gezicht een verband kunnen hebben met de misdrijven waarvan de onderzoeksrechter is geadieerd, ten einde ze op een later tijdstip nader te kunnen onderzoeken;
Overwegende dat het arrest met de motivering "zodat het bewuste document in de aanvangsfase wellicht ook rechtsgeldig in beslag kon worden genomen binnen het kader van het te Hasselt gevoerde onderzoek" zijn oordeel te kennen geeft dat het stuk dat de leden van het Hoog Comite van
Toezicht in beslag namen, een verband kon hebben met de misdrijven waarvan de onderzoeksrechter was geadieerd;
Overwegende dat, voor het overige, het bestreden arrest met de in het middel aangehaalde motiveringen vaststelt dat de leden van het Hoog Comite
van Toezicht niet in staat waren om onmiddellijk ter plaatse alle documenten grondig te onderzoeken die een verband konden hebben met de misdrijven van het gerechtelijk onderzoek, waaronder het betwiste document, en ze
in beslag namen ten einde ze op een later tijdstip nader te kunnen onderzoeken;
Dat het arrest regelmatig met redenen is omkleed en zijn beslissing naar
recht verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel :
Wat het vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat oplichting vereist dat de dader gehandeld heeft met oogmerk om zich andermans zaak op een bedrieglijke wijze toe te eigenen; dat
oplichting derhalve drie constitutieve bestanddelen omvat :
1. het oogmerk om zich bedrieglijk andermans zaak toe te eigenen;
2. de aanwending van bedrieglijke middelen hiertoe;
3. gevolgd door een afgifte of levering;
Dat met de zaak wordt bedoeld deze welke de benadeelde zonder de aangewende bedrieglijke middelen niet zou hebben afgegeven of geleverd;
Overwegende dat de telastlegging A valsheid in geschrifte en gebruik betreft; dat in de beschikking tot verwijzing naar de correctionele rechtbank
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de valsheid als volgt werd omschreven : "namelijk door op een document, genaamd 'Model van inschrijving voor de aanneming van de werken : Station Brussel-Zuid: HST-Terminal, Fase 1, aanpassingswerken perrons 3-4
en 5-6/ sporen 4, 5, 6 en 7', dd. 14.1.1992 (... ) uitgaande van de N.V. Aswebo, nagelaten te hebben melding te maken van de betrokkenheid van de
N.V. Algemene Ondernemingen Pieters-De Gelder";
Dat het openbaar ministerie de omschrijving later herformuleerde als : "door
op een document, genaamd 'Model van inschrijving voor de aanneming van
de werken: Station Brussel-Zuid: HST-Terminal, Fase 1, aanpassingswerken perrons 3-4 en 5-6/ sporen 4, 5, 6 en 7', dd. 14.1.1992 ( ... ) uitgaande van de N.V. Aswebo, nagelaten te hebben melding te maken van de
betrokkenheid van de N.V. Algemene Ondernemingen Pieters-De Gelder als
werkelijke inschrijver (of, positief geformuleerd : de N.V. Aswebo te hebben ingevuld als inschrijver), met bedrieglijk opzet ofhet oogmerk om te schaden, nl. om aldus te vermijden dat een inbreuk op artikel 50,§ 2, K.B. 22/
04/1977 zou kunnen worden vastgesteld in hoofde van de firma N.V. Algemene
Ondernemingen Pieters-De Gelder";
·
. Overwegende dat het arrest deze valsheid niet bewezen acht omdat de N.V.
Aswebo de ware inschrijver was;
Dat het eraan toevoegt dat het over geen andere valsheid heeft te oordelen, maar wel onder de telastlegging B oplichting nog andere feiten heeft te
beoordelen;
Overwegende dat het arrest eerst oordeelt : ''De ganse constructie komt erop
neer dat de marktprijs voor het werk kon worden bepaald op 147.821.246
frank. Het hof (van beroep) is de overtuiging toegedaan dat deze prijs voor
de N.V. Pieters-De Gelder geen verlieslatende prijs was, temeer daar reeds
5% van dit bedrag aan de eigen hoofdaannemer (eigenlijke inschrijver) diende
betaald te worden";
Dat het arrest hiermede enkel zegt dat de prijs van de inschrijving min 5 %
voor de N.V. Aswebo, voor de N.V. Pieters-De Gelder niet verlieslatend was;
Overwegende dat het arrest oordeelt : "De enige bedoeling in hoofde van
de beide beklaagden was, zoals gesteld, toe te laten dat een onderneming niet
diende in te schrijven met een lagere prijs (waartegen het volledige werk in
ieder geval kon worden uitgevoerd) en het werk trachten toegekend te krijgen door de andere onderneming te laten inschrijven met een hogere prijs
(waarbij het surplus evenwel 'zuivere of bijkomende winst' betekende) en
waarna (het werk eenmaal toegekend zoals verhoopt) de aldus gezamenlijke winst zou worden verdeeld onder de beide ondernemingen. Middels de
opgezette (en ten opzichte van de opdrachtgever verborgen) constructie was
dit perfect mogelijk. Dergelijke afspraken en regelingen maken in totaliteit de bedrieglijke kunstgreep uit";
Dat het ten slotte oordeelt dat zonder "de maskerade van de werkelijke toestand" welke het als een bedrieglijke kunstgreep aanmerkt, en mocht de werkelijke toestand bekend zijn geweest, verweerster nooit tot de gunning aan
de N.V. Aswebo zou zijn overgegaan en hiervoor de N.V. Aswebo uiteindelijk van verweerster 7.721.587 frank verkreeg die zein normale omstandigheden nooit zou hebben verkregen;
Dat het arrest door deze motiveringen vaststelt dat zonder het aangewende bedrieglijke middel verweerster het bedrag van 7. 721.587 frank niet
aan de N.V. Aswebo zou hebben afgegeven;
Dat het arrest hiermede zijn beslissing naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
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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;
IV. Op de voorziening van M.K. tegen het arrest van het Hofvan Beroep
te Gent van 4 mei 1999 :
Overwegende dat het arrest onder meer eiser uitnodigde zich te verdedigen nopens de oorspronkelijke kwalificatie van de telastlegging A mits de
toevoeging van de woorden "als werkelijke inschrijvers" en de zaak uitstelde om onder meer eiser toe te laten te kunnen antwoorden op de conclusie van verweerder; dat eiser verklaarde zich te verzetten tegen de nieuwe
kwalificatie omdat die niet hetzelfde feit betreft als dit van de oorspronkelijke telastlegging;
Overwegende dat het arrest geen geschil in feite of in rechte heeft beslecht, maar enkel een maatregel van inwendige aard is waartegen krachtens artikel 1046 Gerechtelijk Wetboek geen cassatieberoep openstaat;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
V. Op de voorziening van M.K. tegen het arrest van het Hof van Beroep
te Gent van 21 februari 2000 :

A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing over de strafvordering waarbij eiser wordt veroordeeld wegens de telastlegging B :
Gelet op de memorie die aan dit arrest is gehecht en daarvan deel uitmaakt;
Over het eerste middel :
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de officier van gerechtelijke politie die nieuwe misdrijven ontdekt, niet, zoals het onderdeel aanvoert, in toepassing van artikel 29
Wetboek van Strafvordering, maar in toepassing van de artikelen 8, 53 en
54 Wetboek van Strafvordering en 15 Wet op het Politieambt hiervan procesverbaal opstelt en dit doet toekomen aan de bevoegde procureur des Konings;
Overwegende dat voor het overige, om de redenen gegeven in antwoord op
het door de eerste eiser aangevoerde eerste middel, het arrest regelmatig met
redenen is omkleed en zijn beslissing naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt de eisers in de kosten.
20 november 2001 - 2e kamer - Voorzitter en verslaggeuer : de h. Huybrechts, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Verbist en De Gryse; R. Verstraeten, Brussel.
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1° ONTUCHT EN PROSTITUTIE - RECLAME DIE PROSTITUTIE KENBAAR MAAKT OF AANZET TOT SEKSUELE EXPLOITATIE- ARTIKEL 380QUINQUIES, § 3, STRAFWETBOEK- RATIO LEGIS.

2° ONTUCHT EN PROSTITUTIE - RECLAME DIE PROSTITUTIE KENBAAR MAAKT OF AANZET TOT SEKSUELE EXPLOITATIE -ART. 380QUINQUIES, § 3, STRAFWETBOEK- BEPERKING VAN
HET RECHT OP VRIJE MENINGSUITING -ARTIKEL 10 E.VR.M.- TOETSING.

go RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 10- VRIJHEID VAN MENINGSUITING- ONTUCHT EN PROSTITUTIE- RECLAME DIE PROSTITUTIE KENBAAR MAAKT OF AANZET TOT SEKSUELE EXPLOITATIE -ARTIKEL 380QUINQUIES, § 3, STRAFWETBOEK- TOETSING.

1o, 2° en go Door het artikel 380quinquies, § 3, eerste en tweede lid, Strafwetboek wil

de wetgever niet enkel de georganiseerde seksuele uitbuiting bestrijden, maar vooral
de zedelijkheid van de minderjarigen beschermen; deze wil van de wetgever verantwoordt dat hij geen onderscheid maakt tussen prostitutie die kadert in georganiseerde seksuele uitbuiting, die op zich strafbaar is, en louter persoonlijk bedreven prostitutie, die op zich niet strafbaar is, zodat de strafbaarstelling van de in deze
wetsbepalingen bedoelde reclame, oak al heeft zij enkel betrekking op louter persoonlijk bedreven prostitutie, niet in strijd is met artikellO E. V.R.M. (1).(Artt. 10
E.V.R.M.; gsoquinquies, § g, Sw.)
(W. .. E.A.)

ARREST

(A.R. P.00.1769.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 20 november 2000 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
I. Op de voorziening van M.W. :
Gelet op de memorie die aan dit arrest is gehecht en daarvan deel uitmaakt;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het toepasselijke artikel 380quinquies, § 3, eerste lid,
Strafwetboek strafbaar stelt hij die door enig reclamemiddel, zelfs indien hij
de aard van zijn aanbod of zijn vraag verheelt onder bedekte bewoordingen, kenbaar maakt dat hij zich aan prostitutie overgeeft, de prostitutie van
anderen vergemakkelijkt of wenst in betrekking te komen met iemand die
zich aan ontucht overgeeft; dat het toepasselijke artikel 380quinquies, § 3,
tweede lid, Strafwetboek strafbaar stelt hij die door enig reclamemiddel aanzet, door de toespeling die erop wordt gemaakt, tot de seksuele exploitatie
van minderjarigen ofmeerderjarigen, ofvan zulke reclame gebruik maakt
naar aanleiding van een aanbod van diensten;
(1) M. HIRSCH, "La traite des etres humains. Une legislation modele pour !'Europe?", J.T. 1995,
553-564 (inz. 561).
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Overwegende dat het toepasselijke artikel 380quinquies, § 3, eerste lid,
Strafwetboek het kenbaar maken van zowel prostitutie die kadert in georganiseerde seksuele uitbuiting en op zich strafbaar is, als louter persoonlijk bedreven prostitutie die op zich niet strafbaar is, betreft;
Overwegende dat de wetgever, afgezien van de omstandigheid dat het toepasselijke artikel 380quinquies, § 3, eerste en tweede lid, StrafWetboek werden ingevoegd bij een artikel van de wet van 13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de kinderpornografie
en van de omstandigheid dat het eerste lid geen onderscheid maakt tussen minderjarigen en meerderjarigen, met deze wetsbepalingen de minderjarigen beoogt die via de media kunnen worden bereikt door de daarin bedoelde reclame; dat, anders dan het middel veronderstelt de wetsbepalingen
niet enkel de georganiseerde seksuele uitbuiting wil bestrijden maar vooral
de zedelijkheid van de minde:rjarigen wil beschermen;
Overwegende dat deze wil van de wetgever verantwoordt dat hij, wat het
toepasselijke artikel 380quinquies, § 3, eerste lid, StrafWetboek betreft, geen
onderscheid maakt tussen prostitutie die kadert in georganiseerde seksuele uitbuiting, en louter persoonlijk bedreven prostitutie;
Dat het arrest wettig beslist dat het toepasselijke artikel 380quinquies, §
3, Strafwetboek niet in strijd is met artikel 10 E.V.R.M.;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat, wat alle eisers en eiseres betreft, de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genamen en de beslissingen overeenkomstig de wet zijn gewezen;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt de eisers in de kosten van hun voorziening.
20 november 2001 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitterVerslaggever: de h. Goethals- Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger,
advocaat-generaal-Advocaten: mrs. Maes; D. Van Empten, Hasselt.
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1° VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING- '!DEKENNING- PROCEDURE- WET
5 MAART 1998- ARTIKEL 3 - BEVOEGDHEID EN OPDRACHT VAN HET PERSONEELSCOLLEGEVERPLICHTING DE VEROORDEELDE TE HOREN- WEIGERING VAN DE VEROORDEELDE- GEVOLG.

2° VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING- '!DEKENNING- PROCEDURE- WET
5 MAART 1998- ARTIKEL 3- BEVOEGDHEID EN OPDRACHT VAN HET PERSONEELSCOLLEGEVERPLICHTING DE VEROORDEELDE TE HOREN- DRAAGWIJDTE.

1o en 2° Het horen van de veroordeelde in toepassing van artikel 3, § 1, eerste lid, van
de wet van 5 maart 1998 betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling, is wel een
gebiedend voorschrift van behoorlijke rechtspleging, maar geen voorwaarde van de
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beuoegdheid en de opdracht van het personeelscollege om de eventuele voorwaardelijke invrijheidstelling van de veroordeelde te onderzoeken en hierover een advies uit
te brengen; wanneer de veroordeelde weigert te worden gehoord is het personeelscollege alsnog verplicht het hem opgedragen onderzoek te verrichten en gemotiveerd advies uit te brengen. (Art. 3, § 1, eerste lid, wet van 5 maart 1998.)
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN CASSATIE INZAKE M ... )
ARREST

(A.R. P.Ol.1252.N)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 22 november 2000 gewezen door de Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling van het
rechtsgebied van het Hof van Beroep te Gent;
Gelet op de vordering van de Procureur-generaal bij het Hof, gesteld als
volgt:
Aan de tweede kamer van het Hof van Cassatie,
De ondergetekende procureur-generaal heeft de eer hierbij uiteen te zetten dat de minister van Justitie hem bij schrijven van 22 mei 2001, met kenmerk "Directoraat-generaal Strafinrichtingen- Studiecel Maatregelen", zonder verdere referte, bevel heeft gegeven om overeenkomstig artikel441 van
het Wetboek van Strafvordering bij het Hof aangifte te doen van de op 22 november 2000 gewezen en in kracht van gewijsde gegane beslissing van de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling van het rechtsgebied van
het Hofvan Beroep te Gent, waarbij het verzoek tot voorwaardelijke invrijheidstelling van C.M. als onontvankelijk werd afgewezen omdat niet voldaan was aan de wettelijke voorwaarden bepaald in de artikelen 2, 2°, en 3
van de wet van 5 maart 1998 betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling.
De commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling werd, op verzoek van de gedetineerde C.M., in toepassing van artikel 3, § 3, derde lid, van
de wet van 5 maart 1998, gevat door de directeur van de strafinrichting, nadat het personeelscollege drie opeenvolgende malen van oordeel was dat de
voorwaarden om in aanmerking te komen voor voorwaardelijke invrijheidstelling niet vervuld waren.
Artikel 3, § 1, van de wet van 5 maart 1998 bepaalt dat het personeelscollege moet onderzoeken of de voorwaarden van artikel 2 van de wet van
5 maart 1998 tot toekenning van de voorwaardelijke invrijheidstelling vervuld zijn, nadat de veroordeelde is gehoord, en hierover een gemotiveerd advies dient uit te brengen.
Op de zitting van 7 maart 2000, zijnde de derde van drie opeenvolgende
zittingen bedoeld in artikel 3, § 3, derde lid, van de wet van 5 maart 1998,
werd de gedetineerde C.M., ingevolge zijn schriftelijk verzoek, niet gehoord.
De commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling beslist hieromtrent dat het personeelscollege van 7 maart 2000 niet bevoegd was om de toestand van de veroordeelde te onderzoeken, dat het geen rechtsgeldig advies kon uitbrengen en dat er bijgevolg geen sprake kon zijn van drie
opeenvolgende negatieve adviezen van het personeelscollege, zodat aan de
noodzakelijke voorwaarde om de zaak alsnog bij de commissie aanhangig te
maken niet voldaan was.
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De commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling stelt verder vast
dat de veroordeelde geen reclasseringsplan had voorgelegd, zoals voorgeschreven door artikel 2, 2°, van de wet van 5 maart 1998.
Bij de beslissing van 22 november 2000 verwerpt de commissie het verzoek tot voorwaardelijke invrijheidstelling op grand van onontvankelijkheid, wegens de afwezigheid van enig reclasseringsplan en wegens het uitbrengen van het derde opeenvolgende negatieve advies, zonder dat de
gedetineerde werd gehoord, hetgeen de commissie beschouwt als een schending van essentiele vormvereisten.
(. .. ) Dat de mogelijkheid om gehoord te worden door het personeelscollege in hoofde van de veroordeelde enkel een recht, maar geen verplichting schept en dat de veroordeelde aan dit recht kan verzaken; dat het verzaken aan dit recht door de veroordeelde er niet aan in de weg staat dat het
personeelscollege de voorwaarden bedoeld in artikel 2 van de wet van 5 maart
1998 onderzoekt en hieromtrent een gemotiveerd advies uitbrengt;
(. .. ) Dat de aangegeven beslissing van de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling die van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar
recht;
(. .. ) Evenwel dat de commissie tevens tot de verwerping van het verzoek
tot voorwaardelijke invrijheidstelling beslist op grand van het ontbreken van
het reclasseringsplan, bedoeld in artikel 2, 2o, van de wet van 5 maart 1998;
(. .. ) Dat, op deze rechtsgrond, de beslissing van de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling van 22 november 2000 naar recht verantwoord is;
Om die redenen, vordert de ondergetekende procureur-generaal dat het het
Hof gelieve, de aangegeven beslissing te vernietigen in zoverre het verzoek tot voorwaardelijke invrijheidstelling onontvankelijk wordt verklaard op grand van een schending van de essentiele vormvereiste van artikel 3, § 1, van de wet van 5 maart 1998 wegens het niet voorafgaand horen
van de veroordeelde, te bevelen dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing en te zeggen dat
er geen grand is tot verwijzing.
Brussel, 23 augustus 2001
Voor de procureur-generaal,
De advocaat-generaal,
(get.) P. Duinslaeger.
Overwegende dat artikel 3, § 3, derde lid, van de wet van 5 maart 1998 betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling en tot wijziging van de wet
van 9 april1930 tot bescherming van de maatschappij tegen de abnormalen en de gewoontemisdadigers, vervangen door de wet van 1 juli 1964, bepaalt dat indien het personeelscollege drie opeenvolgende malen van oordeel is dat de voorwaarden om in aanmerking te komen voor voorwaardelijke
invrijheidstelling niet vervuld zijn, de directeur van de strafinrichting, en dit
op verzoek van de gedetineerde, alsnog de commissie vat;
Overwegende dat artikel 3, § 1, eerste lid, van de vermelde wet bepaalt dat
drie maanden v66r de voorwaarde bedoeld in artikel 2, tweede lid, 1o, vervuld is, het personeelscollege, ingesteld door de Koning, en nadat de veroordeelde is gehoord, moet onderzoeken of de voorwaarden bedoeld in artikel 2 vervuld zijn wat hem betreft en dit college hierover een gemotiveerd
advies uitbrengt;
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Overwegende dat het horen van de veroordeelde wel een gebiedend voorschrift van behoorlijke rechtspleging is, maar geen voorwaarde van de bevoegdheid en de opdracht van het personeelscollege om de eventuele voorwaardelijke invrijheidstelling van de veroordeelde te onderzoeken en hierover
een advies uit te brengen; dat, meer bepaald, wanneer de veroordeelde weigert te worden gehoord, het personeelscollege alsnog verplicht is het hem opgedragen onderzoek te verrichten en gemotiveerd advies uit te brengen;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan,
blijkt dat de veroordeelde C.M. in een door hem ondertekend en 11 februari 2000 gedagtekend geschrift verklaard heeft niet op het personeelscollege te willen verschijnen;
Overwegende dat, gelet op de vermelde weigering van C.M. om door het
personeelscollege te worden gehoord, de bestreden beslissing van de commissie in zoverre deze oordeelt dat haar adiering door de directeur van de
strafinrichting niet ontvankelijk is, daar het personeelscollege niet bevoegd was zijn derde beslissing van 7 maart 2000 te nemen omdat de veroordeelde niet was gehoord, de artikelen 3, § 1, eerste lid, en 3, § 3, derde lid,
van de wet van 5 maart 1998 betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling schendt;
Om die redenen, vernietigt, maar aileen in het belang van de wet, de bestreden beslissing van de commissie in zoverre deze oordeelt dat haar adiering door de directeur van de strafinrichting niet ontvankelijk is; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing; zegt dater geen grond is tot verwijzing.
20 november 2001 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitterVerslaggever : de h. Huybrechts - Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger,
advocaat-generaal.
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WEGVERKEER- WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975- REGLEMENTSBEPALINGENARTIKEL 12 - ARTIKEL 12.4- STILSTAAND VOERT\}IG- VOORBIJRIJDEN- WIJZIGING VAN
RIJSTROOK- MANOEUVRE - BEGRIP.

De bewegingen die het voertuig moet uitvoeren wegens de aanwezigheid van een ander, stilstaand voertuig op de door hem gebruikte rijstrook, en die erin bestaan, enerzijds, zich volledig ofgedeeltelijk op de linkerrijstrook te begeven om dat voertuig voorbij te rijden en, anderzijds, zijn plaats vervolgens op de rechterrijstrook terug in te
nemen, zijn wijzigingen van rijstrook en, bijgevolg, manoeuvres (1). (Artt. 12.4 en 13
Wegverkeersreglement.)
(1) Zie Cass., 18 jan. 1971 (A. C., 1971, 473); 23 feb. 1999, A.R. P.97.0166.N, nr. 105.
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(TEC NAMEN-LUXEMBURG T. M ... )

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.01.0711.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 17 april 2001 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Namen;
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat uit artikel 12.4 van het Wegverkeersreglement volgt dat
de bestuurder die van rijstrook verandert, een manoeuvre uitvoert;
Dat, krachtens artikel13 van dat wetboek, elke bestuurder die een manoeuvre of een beweging uitvoert die een zijdelingse verplaatsing vereist of
een wijziging van richting veroorzaakt, zijn voornemen tijdig genoeg kenbaar moet maken;
Overwegende dat de bewegingen die het voertuig moet uitvoeren wegens de aanwezigheid van een ander, stilstaand voertuig op de door hem gebruikte rijstrook, en die erin bestaan, enerzijds, zich volledig of gedeeltelijk op de linkerrijstrook te begeven om dat voertuig voorbij te rijden en,
anderzijds, zijn plaats vervolgens op de rechterrijstrook terug in te nemen, wijzigingen van rijstrook en, bijgevolg, manoeuvres zijn in de zin van
de voormelde artikelen 12.4 et 13;
Overwegende dat de appelrechters vaststellen dat de rijbaan opgedeeld was
in twee rijstroken en dat "de autobus zelf een hindernis vormde die de rechterrijstrook versperde, waardoor (verweerster) verplicht was zich naar de
linkerrijstrook te begeven";
Overwegende dat zij dus hun beslissing, volgens welke "de bestuurder die
een op een rijstrook stilstaand voertuig wil voorbijrijden ( ... ), niet verplicht is hiervoor zijn richtingaanwijzers in werking te stellen ( ... )wanneer hij terug zijn plaats langs de kant van de rijbaan inneemt", en dat het
bijgevolg "niet terzake doet dat (verweerster) haar rechter richtingaanwijzers niet in werking heeft gesteld om haar plaats op de rijbaan terug in te
nemen, aangezien ze dit niet hoefde te doen", niet naar recht verantwoorden;
Dat het onderdeel in zoverre gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre de correctionele rechtbank zich onbevoegd verklaart om kennis te nemen van de door eiseres ingestelde burgerlijke rechtsvordering; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis;
veroordeelt verweerster in de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar
de Correctionele Rechtbank te Dinant, zitting houdende in hoger beroep.
21 november 2001- 2e kamer- Voorzitter: de h. Fischer, raadsheer, waarnemend voorzitter- Verslaggever: de h. Close- Gelijkluidende conclusie van de
h. Spreutels, advocaat-generaal - Advocaat : mr. De Bruyn, De Gryse.
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1° VOORLOPIGE HECHTENIS ~ ONMIDDELLIJKE AANHOUDING- VEROORDELING BIJ VERSTEK- HOGER BEROEP- VERZOEK TOT VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING- KENNELIJK NIET
ONTVANKELIJK HOGER BEROEP - GEVOLG.

2° VOORLOPIGE HECHTENIS ~ VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING- VEROORDELING BIJ
VERSTEK- ONMIDDELLIJKE AANHOUDING- HOGER BEROEP- VERZOEK TOT VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING- KENNELIJK NIET ONTVANKELIJK HOGER BEROEP- GEVOLG.

3° HOGER BEROEP ~ STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) -ALLERLEIVEROORDELING BIJ VERSTEK- ONMIDDELLIJKE AANHOUDING- HOGER BEROEP - VERZOEK TOT VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING- KENNELIJK NIET ONTVANKELIJK HOGER BEROEP - GEVOLG.

1 o, 2° en 3° Het verzoek tot voorlopige invrijheidstelling dat voor het hof van beroep
is ingediend door een persoon die door de correctionele rechtbank bij verstek, met onmiddellijke aanhouding, is veroordeeld, is niet ontvankelijk, wanneer het hager beroep dat hij tegen het veroordelend vonnis heeft ingesteld, zelf kennelijk niet ontvankelijk is wegens laattijdigheid (1) (Impliciet). (Art. 27, § 2, Wet Voorlopige
Hechtenis.)
(D .. .)

Advocaat-generaal Spreutels heeft in substantie gezegd :
1. De correctionele rechtbank te Brussel heeft eiseres bij vonnis van 26 juni 1998
bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstrafvan vijftien maanden. De rechtbank
heeft vervolgens haar onmiddellijke aanhouding bevolen. Eiseres heeft op 22 okt. 2001
hager beroep tegen dat vonnis ingesteld. Zij heeft op 6 nov. 2001 op de griffie van het
hofvan beroep een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling ingediend.
Het bestreden arrest beslist dat het voormelde verzoekschrift niet ontvankelijk is,
op grand dat het hager beroep dat verzoekster tegen het veroordelend vonnis heeft ingesteld, laattijdig is, aangezien het op 22 okt. 2001 is ingesteld, terwijl het vonnis geldig is betekend in oktober 1998 aan haar woonplaats in Duitsland.
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt m:i. dat het voormelde hager beroep inderdaad buiten de wettelijke termijn is ingesteld.
2. Art. 27, § 2, eerste lid, Wet Voorlopige Hechtenis, bepaalt dat "de voorlopige invrijheidstelling kan (... )worden aangevraagd door degene die aangehouden is ingevolge een na veroordeling uitgesproken bevel tot onmiddellijke aanhouding, mits er
tegen de veroordeling zelf hager beroep, verzet of cassatieberoep is aangetekend".
Volgens de memorie van toelichting van die wet is de rechter niet bevoegd om over
dat verzoekschrift uitspraak te doen, wanneer het hager beroep kennelijk niet ontvankelijk is (2).
Zoals uw Hof eraan herinnerd heeft, is het hofvan beroep, dat in raadkamer uitspraak doet over een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling, weliswaar niet het rechtscollege in hager beroep tegen het veroordelend vonnis en is het dus niet bevoegd om
(1) Zie conclusie O.M.
(2) Pasin, 1990, blz. 1735.
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dat vonnis te onderzoeken (3). Daarenboven houdt de beslissing van het hofvan beroep over de gegrondheid van het genoemde verzoekschrift geen beslissing in over de
ontvankelijkheid van het hoger beroep ten gronde (4). Maar uw Hofheeft, voor zover ik weet, nooit beslist dat het hofvan beroep, op een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling, de ontvankelijkheid van het hoger beroep zelf niet mocht onderzoeken.
Integendeel, in een arrest van 22 sept. 1930 (5) beslist uw Hof dat het hofvan beroep niet zonder schending van art. 7, W. 20 april 187 4, dat toen van toepassing was,
uitspraak kon doen over het verzoek tot invrijheidstelling, wanneer uit de rechtspleging volgt dat het hoger beroep van de veroordeelde niet binnen de wettelijke termijnen is ingesteld, zodat de titel van hechtenis het vonnis is dat in kracht van gewijsde is gegaan. Die rechtspraak werd door adv.-gen. Declercq opnieuw aangehaald
in een noot onder uw arrest van 12 juni 1984 (6) : ''het verzoekschrift tot voorlopige
invrijheidstelling is niet ontvankelijk wanneer de vrijheidsbeneming, ongeacht of de
onmiddellijke aanhouding is bevolen, in werkelijkheid wordt ondergaan ter uitvoering van de veroordeling zelf. Dat is het geval wanneer het hoger beroep tegen het veroordelend vonnis, met een bevel tot onmiddellijke aanhouding, te laat is ingesteld en
klaarblijkelijk niet ontvankelijk is".
Die oplossing wordt aangenomen door het grote gedeelte van de rechtsleer (7).
3. In de onderhavige zaak zijn de substantiiHe of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen m.i. dus nageleefd en is de beslissing overeenkomstig de wet
gewezen.

Conclusie : verwerping.
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.Ol.1509.F)

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 9 november 2001 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel;
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.
21 november 2001 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Ficher, raadsheer, waarnemend voorzitter- Verslaggever: de h. De Codt ~ Gelijkluidende conclusie van de
h. Spreutels, advocaat-generaal.
(3) Cass., 13 sept. 1989, A.R. 7724, nr. 32.
(4) Cass., 23 jan. 1985, A.R. 4038, nr. 304; zie Cass., 13 nov. 1996, A.R. P.96.1372.F, nr. 433, wat
het verzet betreft.
(5) Cass., 22 sept. 1930 (Bull. en Pas., 1930, I, 308).
(6) Cass., 12 juni 1984, A.R. 8834, nr. 586.
(7) Zie B. VERDOODT, ''De ontvankelijkheid van een verzoekschrift tot voorlopige invrijheidstelling na het aantekenen van verzet binnen de buitengewone termijn", A.J. T., 1997-1998, 587, en
de vermelde verwijzingen; T. DE MEESTER, "De regeling der rechtspleging en de voorlopige hechtenis na verwijzing", in B. DEJEMEPPE en D. MERCKX, De voorlopige hechtenis, 2000, biz. 378,
nr. 589bis.
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VOORLOPIGE HECHTENIS- AANHOUDING- VRIJHEIDSBENEMING- BEGRIP.
Het verlies van de vrijheid van komen en gaan is een feitenkwestie die in concreto en
in het licht van de omstandigheden eigen aan iedere zaak moet worden beoordeeld; het Hof gaat na of het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling op grand
van zijn vaststellingen wettig beslist dat de verdachte werkelijk van zijn vrijheid is
beroofd minder dan vierentwintig uur v66r de betekening van het tegen hem verleende bevel tot aanhouding (1). (Art. 2, 5°, Wet Voorlopige Hechtenis.)
(D ... )

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.Ol.1538.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 8 november 2001 gewezen door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling;
Overwegende dat eiser een conclusie voor de kamer van inbeschuldigingstelling heeft neergelegd, waarin hij betoogt dat hij gedurende meer dan
vierentwintig uur v66r de betekening van het aanhoudingsbevel in de handen van een politiedienst is gevallen, waarmee hij heeft moeten samenwerken om de aanhouding mogelijk te maken van de andere personen die betrokken waren bij de hem ten laste gelegde feiten; dat hij daaruit afleidt dat
het jegens hem uitgevaardigde aanhoudingsbevel onwettig is, aangezien het
hem meer dan vierentwintig uur na zijn daadwerkelijke vrijheidsberoving
is betekend;
Overwegende dat het arrest op die conclusie antwoordt "dat uit stuk 44 van
het dossier stellig volgt dat (eiser) zijn vrijheid van komen en gaan op 20 oktober 2001 om 20 uur heeft verloren, ongeacht de jegens hem getroffen
bewakingsmaatregelen; dat het aanhoudingsbevel hem de volgende dag, om
18.20 uur, is betekend, zodat de termijn van 24 uur is nageleefd";
Overwegende dat uit het voormelde stuk volgt dat het verlies van eisers
vrijheid van komen en gaan de termijn, bedoeld in de artikelen 1 en 2 van
de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, niet heeft overschreden;
Dat het middel, wat dat betreft, niet kan worden aangenomen;
Overwegende dat het middel, voor het overige, berust op de bewering dat
het stuk op grond waarvan het arrest eisers conclusie verwerpt, niet in het
dossier van de rechtspleging aanwezig was toen hij het v66r zijn verschijning voor de raadkamer heeft kunnen raadplegen;
(1) Cass., 18 maart 1998, A.R. P.98.0339.F, nr. 153.
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Overwegende dat uit de stukken waarop het Hofvermag acht te slaan,
blijkt dat het in het arrest vermelde proces-verbaal is opgemaakt op 24 oktober 2001 en diezelfde dag aan de onderzoeksrechter te Dinant is overgemaakt; dat eiser de dag na die mededeling, d.i. op 25 oktober 2001, inzage
heeft kunnen nemen van het dossier;
Dat het middel, wat dat betreft, berust op een bewering die niet gestaafd wordt door de processtukken en bijgevolg feitelijke grondslag mist;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
21 november 2001- 2e kamer- Voorzitter: de h. Fischer, raadsheer, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. de Codt - Gelijkluidende conclusie van de h.
Loop, advocaat-generaal- Advocaten: mrs. B. Castaigne, Dinant, en M. Debognies, Brussel.
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INKOMSTENBELASTINGEN- AANSLAGPROCEDURE- BEWIJSVOERING- GESCHRIFTEN- AKTEN EN STUKKEN IN HET BE ZIT VAN BESTUURSDIENSTEN VAN DE STAAT- AANZOEK TOT INZAGE - BEVOEGDE AMBTENAAR

Elke ambtenaar van de belastingen, die handelt met het oog op de zetting of de invordering van de belastingen en niet met het oog op andere doeleinden, is bevoegd
om een aanzoek te doen tot de bestuursdiensten van de Staat om hem alle in hun bezit zijnde inlichtingen te verstrekken, hem, zonder verplaatsing, van alle in hun bezit zijnde akten, stukken, registers en om het even welke bescheiden inzage te nemen en hem alle inlichtingen, afschriften of uittreksels te laten nemen, welke de
bedoelde ambtenaar voor de zetting of de invordering van de door de Staat geheven belastingen nodig acht.(Artt. 235, § 1, eerste lid, 242 en 243 W.I.B.; thans artt.
327, § 1, eerste lid, 335 en 336 W.I.B. 1992.)
(K ... T. BELGISCHE STAAT- MINISTER VAN FINANCIEN)
ARREST

(A.R. F.99.0038.N )

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 11 december 1998 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 206, 235 en 275 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, gecoordineerd bij koninklijk besluit van 24 februari 1964 (W.I.B./1964),
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doordat, het bestreden arrest, onder het afwijzen van het fiscaal verhaal, de betwists aanslagen voor de aanslagjaren 1984, 1985, 1986, 1987 en 1989 bevestigt, die
allen gesteund waren op gegevens geput uit de ontvangst per 29 mei 1989 door de
adjunct-adviseur G.D.B. van het hoofdbestuur der directe belastingen van de kopieen hem meegedeeld door het Nationaal Kantoor voor Roerende Waarden van de op
24 en 28 april 1989 door eiser aan deze dienst betekende verzetsexploten houdende
verzet op de ongewilde buitenbezitstelling van een aantal buitenlandse effecten aan
toonder, in uitvoering van het verzoek door de heer P., adviseur van het hoofdbestuur der directe belastingen Directie III/4, bij schrijven van 6 juni 1980 gericht aan
deze bestuursdienst van de staat om alle bij dit organisme ingediende kennisgevingen in verband met de ongewilde buitenbezitstelling van titels mee te delen aan de
administratis der directe belastingen, op grond van het motief : "(Eiser) werpt op dat
de aanvraag gericht aan het Nationaal Kantoor der Roerende Waarden niet uitging
van een ambtenaar belast met de zetting of de invordering van de belastingen. Volgens (verweerder) is een adviseur die optreedt namens de Directeur-generaal een persoon bevoegd om aanvragen te richten zoals bepaald in artikel 235 van het Wethoek van de lnkomstenbelastingen (1964). Dit wordt bevestigd door de administratieve
commentaar (235/12) volgens dewelke de door artikel235 W.I.B. (1964) toegekende rechten slechts uitgeoefend mogen worden door de ontvanger, de hoofdcontroleurs, de inspecteurs, de adjunct-directeurs en de directeurs titularissen of naar behoren gedelegeerde plaatsvervangers of waarnemers. De heer P., adviseur optredend voor de
Directeur-generaal had dus het recht om als ambtenaar belast met de zetting en de
invordering van de belastingen aan het nationaal Kantoor van Roerende Waarden een
aanvraag in de zin van artikel 235 W.I.B. (1964) te richten",
terwijl, krachtens artikei 235 W.I.B. (1964) de bestuursdiensten van de Staat slechts
gehouden zijn, wanneer zij daartoe worden aangezocht door een ambtenaar belast met
de zetting of de invordering van de belastingen, hem alle in hun be zit zijnde inlichtingen te verstrekken, hem, zonder verplaatsing, van alle in hun bezit zijnde akten,
stukken, registers en om even welke bescheiden inzage te verlenen, en hem alle inlichtingen, afschriften ofuittreksels te laten nemen, welke de bedoelde ambtenaar voor
de zetting of de invordering van de door de Staat geheven belastingen nodig acht;
niet elke ambtenaar van de administratie der directe belastingen belast is met de
zetting ofinvordering van de belastingen, maar enkel die ambtenaren, die overeenkomstig artikel 206 van het W.I.B. (1964) door de administratis ermede belast zijn de
aanslagen te vestigen en de belasting in te vorderen, hetzij, dit volgens de administratieve commentaar, enerzijds de territoriaal bevoegde controleurs en hoofdcontroleurs zijn en anderzijds de ontvangers of hun behoorlijk gemachtigde gedelegeerden of waarnemers;
de heer F.P. als adviseur die tekent voor de Directeur-Generaal van het Hoofdbestuur der Directe Belastingen, Directie III/4 daartoe niet werd aangeduid en voor het
overige deze adviseur niet geviseerd is, noch de bewuste brief schreef in uitvoering van
artikel 275, lid 1, W.I.B. (1964) dat enkel aan de erin aangeduide ambtenaren de bevoegdheid verleent om artikel 235 W.I.B. (1964) uit te oefenen op voorwaarde dat dit
geschiedt teneinde de behandeling van een individueel ingediend bezwaarschrift te verzekeren;
zodat, het bestreden arrest, door te beslissen dat de adviseur optredend voor de
Directeur-generaal van het Hoofdbestuur, als ambtenaar belast met de zetting en de
invordering van de belastingen, het recht had de aanvraag van 6 juni 1980 in de zin
van artikel235 W.I.B. (1964) te richten, artikel 206, 235 en 275 W.I.B. (1964) schendt
krachtens welke bepalingE:m dit recht hem niet toekwam (schending van de artikelen 206, 235 en 275 W.I.B. (1964)) :

Overwegende dat, krachtens artikel 235, § 1, eerste lid, van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen (1964), de bestuursdiensten van de Staat,
met inbegrip van de parketten en de griffies van de hoven en van alle rechtscolleges, de besturen van de provincies, van de agglomeraties, van de federaties van gemeenten en van de gemeenten, zomede de openbare instellingen en organismen, gehouden zijn, wanneer zij daartoe worden aangezocht
door een ambtenaar belast met de zetting of de invordering van de belas-
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tingen, hem alle in hun bezit zijnde inlichtingen te verstrekken, hem, zonder verplaatsing, van alle in hun bezit zijnde 8.kten, stukken, registers en om
het even welke bescheiden inzage te verlenen, en hem alle inlichtingen, afschriften of uittreksels te laten nemen, welke de bedoelde ambtenaar voor
de zetting of de invordering van de door de Staat geheven belastingen nodig acht;
Overwegende dat, krachtens artikel 242 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), elke ambtenaar van een fiscaal staatsbestuur, regelmatig belast met een controle of een onderzoek in verband met de toepassing van een bepaalde belasting bij een natuurlijke of rechtspersoon, van
rechtswege gemachtigd is alle inlichtingen te nemen, op te zoeken of in te
zamelen welke de juiste he:ffing van alle door deze persoon verschuldigde andere belastingen kunnen verzekeren;
Dat, krachtens artikel 243 van hetzelfde wetboek, elke inlichting bekomen door een ambtenaar van een fiscaal staatsbestuur door de Staat kan worden ingeroepen voor het opsporen van elke krachtens de belastingwetten verschuldigde som;
Dat uit de samenhang van die wetsbepalingen volgt, dat artikel 235 niet
inhoudt dat aileen tot het aanzoeken bevoegd zouden zijn de territoriaal bevoegde controleurs en hoofdcontroleurs en de ontv angers of hun behoorlijk
gemachtigde gedelegeerden en hun waarnemers;
Dat dit artikel ertoe strekt op te leggen dat de ondervragende ambtenaar handelt met het oog op de zetting of de invordering van de belastingen en niet met het oog op andere doeleinden;
Dat het middel faalt naar recht;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
22 november 2001- 1e kamer- Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter- Verslaggever : de h. Londers - Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaatgeneraal met opdracht - Advocaten : mrs. Wouters en Claeys Bouuaert.
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INKOMSTENBELASTINGEN- AANSLAGPROCEDURE- AANSLAG EN INKOHIERING- NIETIG VERKLAARDE AANSLAG -VESTIGING VAN EEN NIEUWE AANSLAG- OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 299BIS, § 3, W.I.B. INGEKOHIERDE GELDBOETE.

De nieuwe aanslag, die overeenkomstig art. 260 W.l.B. door de administratie kan worden gevestigd ten name van dezelfde belastingschuldige op grand van dezelfde
belastingelementen of op een gedeelte ervan, wanneer een aanslag nietig werd verklaard omdat hi} niet werd gevestigd overeenkomstig een wettelijke regel, met uitzondering van een regel betreffende de prescriptie, is eveneens van toepassing op overeenkomstig art. 299bis, § 3, W.l.B. ten name van de betrokkene ingekohierde geldboeten.
(Artt. 260 en 299bis, § 3, W.I.B. : thans 355 en 402 W.I.B. 1992.)
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(C ... EAT. BELGISCHE STAAT- MINISTER VAN FINANCIEN)
ARREST

(A.R. F.99.0145.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 29 juni 1999 gewezen door
het Hof van Beroep te Antwerpen;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 259, 260, 299bis, in het bijzonder § 3 en 335 van het Wethoek van de lnkomstenbelastingen, gecoiirdineerd bij koninklijk besluit van 26 februari 1964 (hierna "W.I.B. (1964)"),
doordat het bestreden arrest na te hebben herhaald dat
"( ... ) artikel 299bis W.I.B. (1964) (artikel 400 W.I.B. (1992)) bepaalt dat degene die
een beroep doet op een niet-geregistreerde medecontractant voor de uitvoering van een
door de Koning te bepalen werkzaamheid, verplicht is bij de betaling die hij aan die
medecontractant doet, 15 pet. van het door hem verschuldigde bedrag, exclusiefB.T.W.,
in te houden en te storten bij de door de Koning aangewezen ambtenaar volgens de
door hem te bepalen modaliteiten;
(... ) de ingehouden bedragen na administratief onderzoek terugbetaald worden aan
de aannemer;
(... ) bij niet inhouden van deze bedragen een administratieve boete wordt ingekohierd ten bedrage vart het dubbel van het niet ingehouden bedrag",
de voorziening van de eisers als ongegrond afwijst om de redenen dat :
"( ... ) in casu niet kan betwist worden dat de administratie terecht de procedure van
artikel 299bis W.I.B. (1964) (artikel 400 W.I.B. (1992)) heeft toegepast,
(... ) bij de vestiging van de betwiste aanslagen gebruik werd gemaakt van artikel
260 W.I.B. (1964) (artikel 355 W.I.B. (1992)) waarin wordt bepaald dat wanneer een
aanslag nietig wordt verklaard omdat hij niet werd gevestigd overeenkomstig een wettelijke regel, met uitzondering van een regel van prescriptie, de administratie, zelfs
wanneer de voor het vestigen van de aanslag vastgestelde termijn reeds verstreken
is, ten name van dezelfde belastingplichtige, op grond van dezelfde belastingelementen of op een gedeelte ervan, een nieuwe aanslag kan vestigen;
(... ) de eisers de rechtsgeldige toepassing van dit artikel op drie gronden betwisten, namelijk er is geen aanslag, er is geen vestiging in hoofde van dezelfde belastingplichtige en er is geen vestiging op dezelfde belastingelementen;
(... ) de aanslag de rechtshandeling is waardoor de administratie het bestaan van een
belastingschuld in hoofde van een belastingplichtige en voor een wel bepaald bedrag vaststelt en een uitvoerbare titel creeert met het oog op de invordering;
(... ) te dezen door de inkohiering van de administratieve boeten deze voorwaarde vervuld is;
( ... ) het opleggen van de administratieve boete een uitvloeisel is van de nietnaleving van een opgelegde verplichting;
(... )de aanvankelijke inkohieringen ook reeds betrekking hadden op een administratieve boete en gevestigd werden op naam van dezelfde belastingplichtigen;
(... ) de eisers ten onrechte stellen dat vermits het niet gaat om een belasting maar
om een boete zij niet kunnen beschouwd worden als belastingschuldigen;
(... ) dergelijke interpretatie van het begrip 'belastingplichtige' volkomen strijdig is
met de ratio legis van artikel 260 W.I.B. (1964) (artikel 355 W.I.B. (1992));
(... ) dezelfde belastingelementen het geheel van positieve en negatieve elementen
zijn die bijdragen tot de bepaling van de belastbare grondslag ( ... ), namelijk de elementen die bijdragen tot de vaststelling van de belastbare grondslag, zowel de actieve als de passieve elementen;
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( ... ) dan ook niet kan worden aangenomen dat het begrip aanslag enkel betrekking zou hebben op behaalde inkomsten of dat aanslagen die verband houden met ingekohierde boeten, moeten worden uitgesloten voor de toepassing van artikel 260 W.I.B.
(1964) (artikel 355 W.I.B. (1992));
(... ) artikel 299bis W.I.B. (1964) uitdrukkelijk bepaalt dat wanneer de inhouding van
15 pet. niet wordt gestort, het versehuldigde bedrag wordt verdubbeld en binnen de
in artikel 259 W.I.B. (1964) (artikel353 W.I.B. (1992)) bedoelde termijn als administratieve boete wordt ingekohierd;
( ... ) de verwijzing naar artikel 259 W.I.B. (1964) (artikel 354 W.I.B. (1992)) aantoont dat de gebruikelijke vestigingsregels, waartoe ook artikel260 W.I.B. (1964) (artikel 355 W.I.B. (1992)) hoort, gelden;
(... ) het belastingelement het niet-storten van de in te houden bedragen is;
(... ) uit de samenlezing van de artikelen 259 en 260 W.I.B. (1964) (artikel354 en 355
W.I.B. (1992)) geenszins kan afgeleid worden dat met belastingelementen uitsluitend het element inkomsten wordt bedoeld, zoals de eisers voorhouden;
(... ) de hoegrootheid van de boete wordt bepaald in funetie van een onderliggend materieel element en te dezen bij de hervestiging van de boeten werd uitgegaan van dezelfde onderliggende materiele elementen, zijnde de facturen van de kwestieuze aannemer'', zodat "( ... ) bij de hervestiging van de boeten artikel 260 W.I.B. (1964) (artikel
355 W.I.B. (1992)) door de administratie op juiste en eorreete wijze werd toegepast",
terwijl volgens artikel 299bis, § 3, van het W.I.B. (1964), hij die een beroep doet op
een niet-geregistreerde medeeontraetant voor de uitvoering van een door de Koning
te bepalen werkzaamheid verplieht is bij iedere betaling die hij aan die medeeontraetant doet, 15 pet. van het door hem versehuldigde bedrag, exclusiefB.T.W., in
te houden en te storten bij de door de Koning aan te wijzen ambtenaar volgens de door
hem te bepalen modaliteiten; de aldus gestorte bedragen in voorkomend geval in mindering worden gebraeht van het bedrag waarvoor hij bij toepassing van paragraaf 1
van artikel 299bis W.I.B. (1964) aansprakelijk gesteld wordt;
als de betrokkene de bedoelde 15 pet. starting niet verrieht, het versehuldigde bedrag wordt verdubbeld en binnen de in artikel 259 W.I.B. (1964) bedoelde termijn als
administratieve boete te zijne name ingekohierd;
en terwijl, eerste onderdeel, wanneer een aanslag nietig verklaard wordt omdat hij
niet werd gevestigd overeenkomstig een wettelijke regel, met uitzondering van een regel betreffende de preseriptie, de administratie, zelfs wamieer de voor het vestigen van
de aanslag gestelde termijn reeds verlopen is, ten name van dezelfde belastingsehuldige, op grand van dezelfde belastingelementen of op een gedeelte ervan, een
nieuwe aanslag kan vestigen, zulks hetzij binnen drie maanden van de datum waarop
de beslissing van de direeteur der belastingen of van de door hem gedelegeerde ambtenaar niet meer vatbaar is voor een voorziening bij het hofvan beroep, hetzij binnen zes maanden van de datum waarop de reehterlijke beslissing niet meer vatbaar is voor een voorziening in eassatie (artikel 260 W.I.B. (1964));
artikel 260 W.I.B. (1964) een uitzonderlijke bepaling- die bijgevolg beperkend moet
gei:nterpreteerd worden - uitmaakt waardoor het de administratie toegelaten wordt
haar eigen fouten reeht te zetten en een nieuwe aanslag, op dezelfde belastingelementen, te vestigen, zelfs na het verstrijken van de gewone en buitengewone aanslagtermijnen;
deze bepaling sleehts van toepassing is wanneer een "aanslag" nietig is verklaard
en als "aanslagen", enkel belastingen m.b.t. aangegeven ofvermoedelijke inkomsten en andere door de belastingpliehtige aangegeven elementen worden bedoeld hetzij "belastingelementen" in de zin van artikel 260 W.I.B. (1964) - die gevestigd zijn
bij wijze van een kohier ten name van de belastingpliehtige;
zelfs ingekohierd en ingevorderd volgens de regels van toepassing inzake personenbelasting, zoals trouwens het geval is voor andere administratieve boeten (artikel 335
W.I.B. (1964)), de administratieve sanetie opgelegd door artikel 299bis, § 3, W.I.B. (1964)
berekend wordt op grond van het bedrag der betalingen verrieht aan de (niet geregistreerde) medeeontraetant, dewelke geen "belastingelementen" in de zin van artikel260 W.I.B. (1964) vormen, geen belasting en, bijgevolg, geen "aanslag" is in de zin
van artikel 260 W.I.B. (1964),
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zodat het bestreden arrest, dat beslist dat artikel 260 W.I.B. (1964) ook van toepassing is op administratieve boeten opgelegd door artikel 299bis W.I.B. (1964) en dat
bij de hervestiging van de boeten artikel 260 W.I.B. (1964) door de administratie op
juiste en correcte wijze werd toegepast:
(1) artikel 260 van het W.I.B. (1964) (alsmede de artikelen 299bis, § 3, en 335 van
hetzelfde wetboek) schendt nu artikel260 enkel de mogelijkheid biedt een nieuwe "aanslag" te vestigen wanneer de oorspronkelijke "aanslag" nietig is verklaard en, onder "aanslagen", administratieve boeten opgelegd door de artikelen 299bis, § 3, of 335
van het W.I.B. (1964) niet vallen;
(2) artikel 299bis, § 3, van het W.I.B. (1964) (alsmede de artikelen 259 en 335 van
hetzelfde Wetboek) schendt nu artikel 299bis, § 3, van het W.I.B. (1964) de inkohiering van de administratieve boete slechts binnen de termijn van artikel 259 W.I.B.
(1964) toelaat, zonder mogelijkheid tot inkohiering over te gaan met toepassing van
de termijn voorzien door artikel 260 W.I.B. (1964);
en terwijl, tweede onderdeel, in elk geval, artikel 260 W.I.B. (1964) slechts toepassing kan vinden wanneer de oorspronkelijk aanslag nietig wordt verklaard, niet wanneer de aanslag ontlast wordt;
artikel 260 W.I.B. (1964) laat inderdaad de administratie toe de door haar begane fouten in de loop van de vestigingsprocedure van de belasting recht te zetten en
de belasting opnieuw te vestigen, zelfs na het verstrijken van de gewone aanslagtermijnen maar biedt haar de mogelijkheid niet een nieuwe aanslag te vestigen als
de oorspronkelijke aanslag wordt ontlast of, met andere woorden, als de belastbare
grondslag van de belasting wordt gewijzigd of tot nul gebracht;
en terwijl, uit de stukken van het dossier, blijkt dat de gewestelijke directeur der
belastingen bij beslissing van 13 april 1989 "outlasting" heeft verleend van de administratieve boeten ingekohierd op name van de eisers voor aanslagjaren 1985 en 1986,
zodat het bestreden arrest niet wettelijk heeft kunnen beslissen dat bij de hervestiging van de boeten artikel 260 W.I.B. (1964) door de administratie op juiste en
correcte wijze werd toegepast zonder die bepaling te schenden nu uit de stukken van
het dossier blijkt dat de toepassingvoorwaarden van die bepaling, namelijk het nietig verklaren van de oorspronkelijke aanslag, niet vervuld waren :

Wat het eerste onderdeel hetreft :
Overwegende dat de administratieve hoete, hepaald hij artikel 299his, §
3, derde lid, van het Wethoek van de Inkomstenhelastingen (1964), die ten
laste wordt gelegd van diegene die voor de uitvoering van een in § 1 hedoelde werkzaamheid een heroep heeft gedaan op een niet-geregistreerde
medecontractant en de krachtens § 3, eerste lid, verplichte storting niet heeft
verricht, van dezelfde aard is als die ingevoerd hij artikel 335 van het Wethoek van de Inkomstenhelastingen (1964) voor iedere overtreding van de hepalingen van dit wethoek en van deter uitvoeri:rig ervan genomen hesluiten;
Dat deze geldhoete derhalve, hij toepassing van artikel 335, tweede lid, van
het Wethoek van de Inkomstenhelastingen (1964), wordt ingevorderd volgens de regelen die van toepassing zijn inzake personenhelastingen door de
vestiging van een aanslag;
Overwegende dat artikel 260 van het Wethoek van de Inkomstenhelastingen (1964) de nietig verklaarde aanslagen niet heperkt tot aanslagen met
hetrekking tot helastingen op aangegeven ofvermoede inkomsten, maar eveneens van toepassing is op overeenkomstig artikel299his, § 3, van het Wethoek van de Inkomstenhelastingen (1964) ten name van de hetrokkene ingekohierde hoeten;
Dat het onderdeel in zoverre het aanvoert dat de administratieve geldhoete hedoeld in artikel 299his, § 3, derde lid, van het Wethoek van de Inkomstenhelastingen (1964), niet valt onder de aanslag hedoeld in artikel 260
van hetzelfde wethoek;
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Dat het onderdeel in zoverre faalt naar recht;
Overwegende voorts dat artikel 299bis, § 3, derde lid, van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen (1964) bepaalt dat de verschuldigde administratieve geldboete binnen de in artikel 259 bedoelde termijn wordt ingekohierd lastens de schuldenaar ervan;
Dat het feit dat deze wetsbepaling enkel verwijst naar vermeld artikel 259,
niet uitsluit dat artikel 260 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) van toepassing is op de aanslag met betrekking tot de administratieve geldboete bepaald in artikel 299bis, § 3, derde lid, van hetzelfde wethoek, die het voorwerp uitmaakt van de aanslag;
Dat het onderdeel in zoverre faalt naar recht;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt
dat de directeur der belastingen op 13 april1989 de volledige "outlasting"
heeft verleend voor de boete met betrekking tot het aanslagjaar 1985 "wegens onrechtsgeldige zetting" nu een gedeelte van het bedrag dat als grandslag werd genomen voor de aanslag, te weten facturen betaald in 1986, niet
in aanmerking mocht genomen worden voor het aanslagjaar 1985;
Overwegende dat de administratie aldus de aanslag nietig heeft verklaard omdat hij niet werd gevestigd overeenkomstig een wettelijke regel,
andere dan een regel betreffende de verjaring, zodat aan de bij voormeld artikel 260 gestelde voorwaarde is voldaan;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel, gesteld als uolgt :
schending van de artikelen 278, 299 his, § 3, van het Wethoek van de Inkomstenhelastingen gecoordineerd hij koninklijk hesluit van 26 fehn,mri 1964 (hierna "W.I.B.
(1964)''), 377 (v66r zijn vervanging door artikel 34 van de wet van 15 maart 1999 hetreffende de heslechting van fiscale geschillen) van het Wethoek van de Inkomstenhelastingen, gecoordineerd hij koninklijk hesluit van 10 april1992, hekrachtigd hij wet
van 12 juni 1992 (hierna "W.I.B. (1992)"), 10, 11, 149 en 172 van de gecotirdineerde
Grondwet,
doordat het hestreden arrest aanhaalt dat de eisers de wijziging vorderden van de
hestreden heslissing, in suhsidiaire orde de vermindering ofkwijtschelding van de hoeten en de terughetaling van alle hedragen die wederrechtelijk op grond van de aanslagen werden gei'nd, de voorziening van de eisers ongegrond verklaart en heslist dat :
"( ... ) er geen reden is om de hoeten kwijt te schelden ofte verminderen" om de redenen dat : "( ... ) de artikelen 299his W.I.B. (1964) en volgende (artikel 400 W.I.B. (1992)
en volgende) een imperatieve hepaling inhouden, die steeds toepasselijk is op eenieder die voor de uitvoering van hepaalde werkzaamheden heroep doet op een nietgeregistreerde aannemer;
de heweerde goede trouw van de niet-geregistreerde aannemer ofhet feit dat deze
geen helastingschuld heeft, irrelevant is;
(... ) het opleggen van een administratieve boete in de zin van artikel 299his W.I.B.
(1964) (artikel 402 W.I.B. (1992)) geen kwade trouw vereist en evenmin afhankelijk
is van het feit of de medecontractant schulden heeft tegenover de fiscus of niet",

terwijl de hoete opgelegd door artikel 299bis, § 3, van het W.I.B. (1964) een administratieve sanctie uitmaakt die volgens de regels van toepassing inzake personenhelasting wordt ingevorderd, zoals ook het geval is voor de hoeten opgelegd in toepassing van artikel 335 van het W.I.B. (1964) wegens overtreding van de hepalingen
van het W.I.B. (1964), evenals van de ter uitvoering ervan genomen hesluiten;
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de minister van Financien of zijn gevolmachtigde uitspraak doet over de verzoekschriften welke de kwijtschelding van de fiscale boeten tot voorwerp hebben en de gewestelijke directeur der belastingen, gevat met een bezwaarschrift van de belastingplichtige, gemachtigd is het bedrag van de boeten te moduleren wegens
opportuniteitsredenen;

en terwijl, het aan de wetgever staat te beoordelen ofhet aangewezen is de administratie en de rechter te dwingen tot gestrengheid wanneer bepaalde overtredingen inzonderheid het algemeen belang schaden maar, indien hij van oordeel is dat de
administratie de mogelijkheid moet hebben om de omvang van de sanctie te moduleren, niets van wat onder de beoordeling van de administratie valt aan de controle
van de rechter mag ontsnappen; er anders over beslissen een verboden discriminatie, strijdig met artikelen 10, 11 en 172 van de gecoordineerde Grondwet tot stand zou
brengen t.a.v. de categorie van personen aan wie een administratieve geldboete wordt
opgelegd in toepassing van artikel 299, § 3, W.I.B. (1964), indien hen de mogelijkheid niet wordt geboden een beroep in te stellen dat hen ertoe in staat stelt door een
rechter te laten toetsen of een administratieve beslissing met repressief karakter in
rechte en in feite verantwoord is,
zodat het bestreden arrest door te beslissen dat er te dezen dan ook geen reden is
om de boeten kwijt te schelden of te verminderen",
(1) de artikelen 278 van het W.I.B. (1964) en 377 van het W.I.B. (1992) die de saisine van het hofvan beroep in fiscale zaken bepalen, alsmede artikel299bis, § 3, van
het W.I.B. (1964), minstens artikelen 10, 11 en 172 van de gecoordineerde Grandwet schendt, als het arrest in die zin moet gei:nterpreteerd worden dat de appelrechters hebben beslist dat de rechter niet gemachtigd is de administratieve boete opgelegd door artikel 299bis W.I.B. (1964) kwijt te schelden ofverminderen wegens
opportuniteitsredenen, nu al wat onder de beoordeling van de administratie valt aan
de controle van de rechter niet mag onttrokken worden,
(2) tenminste niet toelaat te bepalen ofhet hofvan beroep van mening is dat in huidige omstandigheden geen reden bestaat om de boeten kwijt te schelden of te verminderen (eerste interpretatie, conform met de wet) of integendeel of de appelrechters van oordeel zijn dat de rechter in elk geval niet gemachtigd is de boete kwijt
te schelden ofverminderen wegens opportuniteitsredenen (tweede interpretatie, strijdig met artikelen 278, 299bis van het W.I.B. (1964), 377 van het W.I.B. (1992), alsmede artikelen 10, 11 en 172 van de gecoordineerde Grondwet) en, bijgevolg, dubbelzinnig is (schending van artikel149 van de gecoordineerde Grondwet):

Overwegende dat het middel ervan uitgaat dat het arrest oordeelt dat het
hofvan beroep in het kader van een fiscale voorziening, niet gemachtigd is
de administratieve geldboete verschuldigd krachtens artikel299bis, § 3, derde
lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) kwijt te schelden of te verminderen;
Dat het arrest dergelijke beslissing niet bevat;
Overwegende voorts dat het arrest de in het onderdeel aangevoerde dubbelzinnigheid niet bevat;
Dat het middel feitelijke grondslag mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de eisers in de kosten.
22 november 2001- 1e kamer- Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter- Thrslaggever : de h. Londers - Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaatgeneraal met opdracht - Advocaten : mrs. Wouters en Claeys Bouuaert.
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1 e KAMER- 22 november 2001

INKOMSTENBELASTINGEN- PERSONENBELASTING- BEDRIJFSINKOMSTEN- ANDERE AFTREKBARE POSTEN- VASTE ACTIVA OVERGEDRAGEN AAN EEN DERDE- GEEN
BEROEPSGEBRUIK DOOR DE DERDE - INVESTERINGSAFTREK IN HOOFDE VAN DE BELASTINGPLICHTIGE.

De investeringsaftrek op vaste activa, die in nieuwe staat zijn verkregen, is van toepassing wanneer blijkt dat de belastingplichtige in het kader van zijn bedrijfs·
activiteit deze vaste activa in nieuwe staat heeft aangekocht en het gebruik ervan aan
derden heeft afgestaan op basis van een huurovereenkomst, en deze derden als eindgebruikers bedoelde activa niet beroepsmatig aanwenden. (Art. 42ter, § 6, 2° en 4 o,
W.I.B. en art. 75, 3°, W.I.B. 1992.)
(EUROPA TENTEN DE VREESE B.VB.A. T. BELGISCHE STAAT- MINISTER VAN FINANCIEN)
ARREST

(A.R. F.00.0090.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 juni 2000 gewezen door
het Hof van Beroep te Gent;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 10, 11 van de gecoordineerde Grondwet; 20, 1°, 45, 4°,
45ter, § 1, § 6, 2°, zoals ingevoerd door het koninklijk besluit nummer 489 van 22 juni
1982, 4° zoals ingevoerd door de wet van 31 juli 1984, 48, 94, 96, 110 van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen zoals gecoordineerd bij koninklijk besluit van 26
februari 1964, 23, § 1, 52, 61, 68, 75, 2°, 75, 3°, 179, 183, 199 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen zoals gecoordineerd bij koninklijk besluit van 10 april 1992 en
goedgekeurd bij wet van 12 juni 1992 en 75, 3°, W.I.B. (1992) in de versie ervan zoals gewijzigd door de wet van 28 december 1992,
doordat het bestreden arrest de fiscale voorziening van eiseres afwijst als ongegrond, met haar veroordeling tot de kosten van het geding, op grond van de motieven:
"dat blijkens de wettelijke bepalingen het er steeds op neerkomt dat de investeringsaftrek niet van toepassing is op vaste activa die door de belastingplichtige zijn verkregen of tot stand gebracht en waarvan hij het gebruik afstaat aan een andere belastingplichtige die de desbetreffende activa niet gebruikt voor handelsdoeleinden of
m.a.w. wanneer de belastingplichtige de activa verhuurt aan particulieren die ze gebruiken voor private doeleinden; dat (eiseres) daarentegen aanvoert dat het enkel de
bedoeling van de wetgever was welbepaalde oneigenlijke gebruiken van de
investeringsaftrek te vermijden zonder de investeringsaftrek te willen afremmen; dat
de uitsluiting van de investeringsaftrek de uitzondering is derwijze dat deze uitzonderingsgevallen beperkend moeten worden gei:nterpreteerd; dat (eiseres) benadrukt dat de terbeschikkingstelling van activa zich niet beperkt tot het louter verlenen van gebruiksrechten op de investeringsgoederen doch dat de verhuring slechts
deel uitmaakt van een globale dienstverlening; dat (eiseres) niet betwist dat zij het
gebruik van haar tenten afstaat aan een derde mits een huurovereenkomst; dat derhalve de investeringsaftrek in principe niet van toepassing is daar het gebruik van
deze vaste activa werd afgestaan aan derden; dat evenmin wordt betwist dat deze derden deze vaste activa niet-beroepsmatig hebben aangewend; dat deze activa weliswaar door (eiseres) werden aangeschaft voor het uitoefenen van haar beroepswerkzaamheid doch ook met de bedoeling het gebruik van deze activa af te staan aan
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derden; dat de niet-beperkende opsomming van diensten er enkel opgericht is het gebnrik van de ter beschikking gestelde tenten feilloos te laten verlopen, zodat de daarop
betrekking hebbende kosten alle rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op de verhuring van tenten; dat (eiseres) tevergeefs de vergelijking maakt met de uitbating van een rusthuis ofverhuur van hotelbedrijven waar telkens intensieve diensten worden verleend aan de er verblijvende bejaarden of gasten; dat het opzetten
van ten ten mogelijks arbeidsintensief kan zijn maar enkel is afgestemd op het afleveren en het gebruik van deze tenten; dat overigens blijkens de huurvoorwaarden
eens de tent in gebruik genomen de huurder verantwoordelijk wordt voor alle schade;
dat de tekst van de opeenvolgende wetswijzigingen duidelijk is en geen interpretatie toelaat derwijze dat de investeringsaftrek met betrekking tot activa waarvan het
gebruik is afgestaan aan derden niet toepasselijk is; dat nu de belaste basissen werden behouden het aanslagjaar 1994 afsluit met een positief resultaat zodat er geen
investeringsaftrek van dit aanslagjaar kan worden overgedragen naar het aanslagjaar 1995; dat uit het voorgaande volgt dat de voorziening als ongegrond moet worden afgewezen",

terwijl, onder de benaming "investeringsaftrek" krachtens artikel 42ter, § 1, W.I.B.
(1964) worden vrijgesteld voor de aanslagjaren 1989, 1990, en 1991, de in artikel 20,
1°, (W.I.B. (1964)) bedoelde winst ten belope van een deel van de als berekeningsgrondslag voor de afschrijvingen dienende aanschaffings- ofbeleggingswaarde van de
materiele vaste activa die in nieuwe staat zijn verkregen of tot stand gebracht, en van
de nieuwe immateriele vaste activa, indien die vaste activa in Belgie voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid van de belastingplichtige worden gebruikt; krachtens artikel 68 W.I.B. (1992) met ingang van het aanslagjaar 1992 op dezelfde wijze
worden vrijgesteld de winsten en baten tot een deel van de aanschaffings- ofbeleggingswaarde van de materiele vaste activa die in nieuwe staat zijn verkregen of tot stand
gebracht en van de nieuwe immateriele vaste activa, indien die vaste activa in Belgie
voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid worden gebruikt;
aldus elke belastingplichtige die nieuwe vaste activa aanschaft of tot stand brengt
gerechtigd is op genoemde investeringsaftrek zo hij deze activa in Belgie gebruikt voor
het uitoefenen van zijn beroepswerkzaamheid, waarbij de noodzakelijke maar voldoende grondvoorwaarde telkens is dat de in aanmerking komende activa door de betrokken belastingplichtige als vaste activa moeten worden gebruikt,

en terwijl, bij wijze van uitzondering van deze investeringsaftrek zijn uitgesloten
onder meer krachtens artikel42ter, § 6, 2°, W.I.B. (1964) voor de aanslagjaren 1989,
1990, 1991 en krachtens artikel 75, 2°, W.I.B. (1992) voor de aanslagjaren 1992 en volgende, de vaste activa die zijn verkregen of tot stand gebracht met het doel het recht
van gebruik ervan bij leasingcontract ofbij overeenkomst van erfjmcht of opstal, of enig
gelijkaardig onroerend recht aan een derde over te dragen, ingeval die vaste activa kunnen worden afgeschreven door de onderneming die het recht heeft verkregen; de bedoeling van deze uitsluiting van het recht op een investeringsaftrek in hoofde van de
'juridische eigenaar" in de genoemde gevallen er toe strekt te vermijden dat deze twee
maal zou moeten verleend worden door te preciseren dat de aftrek kan bekomen worden door de "economische gebruiker", in wiens hoofde de aldus nieuw aangeschafte of
tot stand gebrachte activa vaste activa zijn, die krachtens artikel45, 4° en 48, § 1, W.I.B.
(1964), respectievelijk 52, 6°, en 61 W.I.B. (1992) in zijn hoofde vatbaar zijn voor afschrijving en dus beantwoorden aan de hoger vermelde regel van artikel 45ter, § 1,
W.I.B. (1964) en 68 W.I.B. (1992) mits hij die nieuwe activa in Belgie voor zijn beroepswerkzaamheid gebruikt;
onder meer krachtens artikel42ter, § 6, 4°, W.I.B. (1964), voor de aanslagjaren 1989,
1990 en 1991, de vaste activa waarvan het gebruik, niet zijnde het in 2° bedoelde gebruik, is afgestaan aan derden, tenzij die afstand is geschied ten voordele van bedrijven in de zin van artikel 20, 1o, die het gebruik van die vaste activa bestemmen
voor de uitoefening van hun beroepswerkzaamheid in Belgie zonder het geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde; krachtens artikel 75, 3°, W.I.B. (1992), voor
het aanslagjaar 1992, de vaste activa, indien het recht van gebruik ervan anders dan
op de wijze als vermeld sub 2° aan een andere belastingplichtige is overgedragen, tenzij de overdacht ten goede komt aan een onderneming die de vaste activa gebruikt voor
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de uitoefening van haar beroepswerkzaamheid in Belgie en bet recht van gebruik daarvan geheel noch ten dele aan een derde overdraagt; krachtens dezelfde bepaling, zoals gewijzigd door de wet van 28 december 1992, voor de aanslagjaren 199S, 1994 en
1995, de vaste activa indien bet recht van gebruik ervan anders dan op de wijze als
vermeld sub 2° aan een andere belastingplichtige is overgedragen, tenzij de overdacht gebeurt aan een natuurlijke persoon die de vaste activa in Belgie gebruikt voor
bet behalen van winst ofbaten en die bet recht van gebruik daarvan geheel noch ten
dele aan een derde overdraagt,
de bedoeling van deze anti-misbruikuitsluiting er enkel in bestaat te verhinderen
dat buitenlandse ondernemingen, buiten de reeds in artikel45ter, § 6, 2°, W.I.B. (1964),
respectievelijk 75, 2°, W.I.B. (1992) geregelde gevallen, op onrechtstreekse wijze de
investeringsaftrek zouden kunnen bekomen op nieuwe investeringen, die zij als zodanig gebruiken via een aan hen toegestaan gebruiksrecht door een Belgische vennootschap die deze goederen nieuw he eft aangeschaft of tot stand gebracht en waarop
zij de investeringsaftrek zelf niet kunnen bekomen indien zij deze investeringen zelf
zouden aanschaffen of tot stand brengen,

en terwijl, eerste onderdeel, uit bet samen lezen van al deze bepalingen volgt dat de
uitsluiting voorzien in artikel45ter, § 6, 4 o, W.I.B. (1964), respectievelijk 75, so, W.I.B.
(1992) niet raakt aan de investeringsaftrek waarop een Belgische vennootschap gerechtigd is we gens door haar nieuw aangeschafte of tot stand gebrachte vaste activa die zij in Belgie voor de uitoefening van haar beroepswerkzaamheid gebruikt, ook
al houdt deze beroepswerkzaamheid in bet laten gebruiken van deze vaste activa door
de afnemers ervan,
zodat bet bestreden arrest onwettig beslist dat eiseres niet gerechtigd is op de
investeringsaftrek voor de aanslagjaren 1989, 1990, 1991, 1994, 1995 en dat geen
investeringsaftrek kan worden overgedragen naar bet aanslagjaar 1995, om de enige
reden dat eiseres al de nieuw aangeschafte tenten en bijhorend materieel "verhuurt aan particulieren die ze gebruiken voor private doeleinden", vermits dergelijke verhuring aan particulieren van de nieuw aangeschafte vaste activa bet gebruik ervan in Belgie voor de beroepswerkzaamheid van en door eiseres uitmaakt in
de zin van artikel 45ter, § 1, W.I.B. (1964), respectievelijk 68 W.I.B. (1992) (schending van de artikelen 20, 1°, 45, 4°, 45ter, § 1, § 6, 2°, 4°, 48, 94, 96, 110 W.I.B. (1964)
zoals van toepassing op de aanslagjaren 1989, 1990 en 1991, 2S, § 1, 52, 61, 68, 75,
2°, 75,S zoals gewijzigd door de wet van 28 december 1992, 179, 18S, 199 W.I.B. (1992)
zoals van toepassing op de aanslagjaren 1994 en 1995) en niet valt onder bet uitgesloten afstaan van bet gebruik als vaste activa door en aan een derde in de zin van
artikel 45ter, § 6, 4 o, W.I.B. (1964) zoals van toepassing op de aanslagjaren 1989, 1990
en 1991 en artikel 75, so, W.I.B. (1992) zoals van toepassing op de aanslagjaren 1994
en 1995 (schending van de artikelen 20, 1°, 45ter, § 1, § 6, 2°, 4°, 48, 94, 96, 110 W.I.B.
(1964) zoals van toepassing op de aanslagjaren 1989, 1990 en 1991, 2S, § 1, 52, 61, 68,
75, 2°, 75, so zoals gewijzigd door de wet van 28 december 1992, 179, 18S, 199 W.I.B.
(1992) zoals van toepassing op de aanslagjaren 1994 en 1995);
0

,

en terwijl, tweede onderdeel, zo de anti-misbruikuitsluiting, voorzien door de artikelen 45ter, § 6, 4°, W.I.B. (1964) voor de aanslagjaren 1989, 1990 en 1991, respectievelijk 75, so, W.I.B. (1992) voor bet aanslagjaar 1992 en 75, so, W.I.B. (1992) zoals gewijzigd door de wet van 28 december 1992 voor bet aanslagjaar 199S, 1994 en
1995, betekent dat de investeringsaftrek wordt geweigerd wanneer de belastingplichtige de activa verhuurt aan particulieren die ze gebruiken voor private doeleinden, alsdan deze uitsluiting verder reikt dan de bedoeling die bij de wetgever voorzat en die
er enkel in bestond de investeringsaftrek te weigeren aan buitenlandse ondernemingen die in Belgie een vennootschap oprichten met als doel materiele vaste activa te
verhuren aan hun thuishaven; in dergelijk begrip de geviseerde uitsluitip.g strijdig is
niet aileen met bet gelijkheidsbeginsel zoals vervat in artikel 10 van de gecoordineerde Grondwet, hetgeen inhoudt dat belastingplichtigen die zich niet in dezelfde toestand bevinden niet op dezelfde wijze kunnen behandeld worden, maar ook een door
artikel 11 van de gecoordineerde Grondwet verboden discriminatie in bet leven roept
die geen enkele redelijke verantwoording kent,
zodat bet bestreden arrest niet wettig, zonder de artikelen 45ter, § 6, 4°, W.I.B. (1964)
voor de aanslagjaren 1989, 1990 en 1991, respectievelijk 75, so, W.I.B. (1992) voor bet
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aanslagjaar 1992 en 75, so, W.I.B. (1992) zoals gewijzigd door de wet van 28 december 1992 voor het aanslagjaar 199S, 1994 en 1995, evenals de artikelen 10 en 11 van
de gecoiirdineerde Grondwet te miskennen, heeft kunnen beslissen dat eiseres geen
aanspraak kan maken op enige investeringsaftrek voor door haar in de uitoefening van
haar beroepswerkzaamheid in Belgie aan particulieren verhuurde tenten en bijhorend materieel zonder dat eiseres enig door de wetgever beoogd misbruik begaat
(schending van de artikelen 10, 11 van de gecoiirdineerde Grondwet, 45ter, § 6, 4°, W.I.B.
(1964) voor de aanslagjaren 1989, 1990 en 1991, respectievelijk 75, so, W.I.B. (1992)
voor het aanslagjaar 1992 en 75, so, W.I.B. (1992) zoals gewijzigd door de wet van 28
december 1992 voor de aanslagjaren 199S, 1994 en 1995) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, krachtens artikel42ter, tweede lid,§ 6, 2°, van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen (1964) en artikel 75, 2°, van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen (1992), de investeringsaftrek niet van toepassing is op vaste activa die zijn verkregen of tot stand gebracht met het
doel het recht van gebruik ervan bij leasingcontract of bij een overeenkomst van erfpacht of opstal of enig gelijkaardig onroerend recht aan een
derde over te dragen, in geval de vaste activa kunnen worden afgeschreven door de onderneming die het recht heeft verkregen;
Overwegende dat, krachtens artikel42ter, § 6, 4°, van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen (1964), de investeringsaftrek niet van toepassing is
"op vaste activa waarvan het gebruik, niet zijnde het in 2° bedoelde gebruik, is afgestaan aan derden, tenzij die afstand is geschied ten voordele van
bedrijven in de zin van artikel 20, 1 o, die het gebruik van die vaste activa
bestemmen voor de uitoefening van hun beroepswerkzaamheden in Belgie
zonder het geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde";
Dat luidens artikel 75, 3°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992), de investeringsaftrek niet van toepassing is "op vaste activa waarvan het gebruik, indien het recht van gebruik ervan anders dan op de wijze
als vermeld sub 2o is overgedragen aan een andere belastingplichtige, tenzij de overdracht gebeurt aan een natuurlijk persoon die de vaste activa in
Belgie gebruikt voor het behalen van winst of baten en die het recht van gebruik daarvan geheel noch gedeeltelijk aan een derde overdraagt";
Overwegende dat uit de samenhang van voormelde wetsbepalingen en uit
hun wetsgeschiedenis blijkt dat het de bedoeling was van de wetgever te verhinderen dat twee onderscheiden belastingplichtigen met betrekking tot dezelfde vaste activa zouden kunnen genieten van de investeringsaftrek;
Overwegende dat de appelrechters vaststellen dat :
1. eiseres, in het kader van haar bedrijfsactiviteit, tenten en het bijhorende materiaal aankoopt en het gebruik ervan aan derden afstaat op basis van een huurovereenkomst;
2. de derden als eindgebruikers deze tenten niet beroepsmatig aanwenden;
Dat de appelrechters door op grond van deze vaststellingen te beslissen dat
eiseres niet kan genieten van de investeringsaftrek met betrekking tot de tenten en het bijhorende materiaal, hun beslissing niet naar recht verantwoorden;
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 vemietigde arrest; houdt
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de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over;
verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
22 november 2001- 1e kamer- Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter- "\ierslaggever : de h. Dirix- Op strijdige conclusie (1) van de h. Thijs, advocaat-generaal
met opdracht - Advocaten : mrs. Wouters en Claeys Bouuaert.

Nr. 640
1e KAMER - 22 november 2001

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN-

OP CONCLUSIE - ALGEMEENAPPELRECHTER- OVERNAME VAN REDENEN- PARTIJDIGHEID- GEVOLG.

De appelrechter, aan wie geen partijdigheid wordt verweten, neemt, wanneer hij redenen overneemt van de eerste rechter, van wie wordt voorgehouden dat hij partijdig is, en een eigen oordeel vormt, hierdoor de partijdigheid van de eerste rechter niet
over (1). (Art. 149 gecoiird. Gw. [1994].)
(T... T. ORDE DER GENEESHEREN)
ARREST

(A.R. D.99.0007.N)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 25 januari 1999 gewezen door de raad van beroep van de Orde der Geneesheren, met het Nederlands als voertaal;
Over het tweede middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 6.1, van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend op 4 november 1950 te Rome en
goedgekeurd bij de Belgische wet van 13 mei 1955, artikel14.1, van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten, ondertekend op 19 december 1966 en goedgekeurd bij de Belgische wet van 15 mei 1981, het algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging, het algemeen rechtsbeginsel betreffende
de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter en artikel149 van de Grandwet,
doordat de raad van beroep het verweer van eiser betreffende de nietigverklaring
van de procedure en niet ontvankelijkverklaring van de tuchtvordering afwijst en, met
Noot arrest nr. 639:
(1) Het O.M. was de mening toegedaan dat geen investeringsaftrek kon worden toegepast gelet op de bepalingen van art. 42ter, § 6, 4 ', W.I.B., dat dergelijke investeringsaftrek uitsluit voor
aan derden afgestane vaste activa die het gebruik ervan niet bestemmen voor de uitoefening van
hun beroepswerkzaamheid in Belgie. Het verwees hiertoe naar de antwoorden van de Minister van
Financien op de parlementaire vragen van Volksvertegenwoordigers Andre Denys en van Johan
De Roo, Bull. Bel., 1993, nr. 727, p. 1304.
Noot arrest nr. 640:
(1) Zie Cass., 7 mei 1999, A.R. D.98.0044.N, nr. 271, en 21 mei 2001, A.R. S.00.0146.N, nr. 297.
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onderschrijving van de redengeving van de beslissing van de eerste rechter oordeelt
dat het beginsel van de berechting door collegae en het feit dat de artsen van de Provincials Raden door collegae zijn verkozen niet volstaat om hen van partijdigheid of
gebrek aan onafhankelijkheid te verdenken;
de appelrechters de verweermiddelen van eiser met betrekking tot de samenstelling van de tuchtrechterlijke colleges van de Orde van Geneesheren op grond van de
volgende redengeving verwerpen :
"B. Aangaande de nietigverklaring van de procedure en de niet-ontvankelijkheidsverklaring van de tuchtvordering :
Geheel ten onrechte verwijt (eiser) de Provincials Raad van Brabant zijn conclusies zonder onderzoek opzij geschoven te hebben. Het volstaat de omstandig gemotiveerde beantwoording ervan in de bestreden beslissing te lezen om de ongegrondheid van dit verwijt in te zien. De raad van beroep onderschrijft de redengeving van
deze beslissing. Hij voegt er het onderstaande aan toe:
1. omtrent de berechting door collegae - het louter feit dat de artsen van de Provincials Raden door collegae zijn verkozen volstaat niet om ze van partijdigheid en/of
gebrek aan onafbankelijkheid te verdenken. Ze zetelen immers niet als vertegenwoordigers van hun kiezers, van enige artsenvereniging of van de Orde, maar ten persoonlijke titel. Bij vervulling van de hen door de wet toevertrouwde opdracht, moeten hun onpartijdigheid en onafhankelijkheid vermoed worden tot aan bewijs van het
tegendeel. Als zodanig kan de berechting door gelijken geen verdenking of gewettigde twijfel doen ontstaan (zie Nys, A.P.R., vo Geneeskunde, blz. 86, nr. 187; zie ook
L. Viaene, De Orde der Geneesheren en de contestatie, R.W. 1976-77, kol. 2262 en 2263).

2. Omtrent de beweerde cumulatie van functies - de desbetreffende bewering van
(eiser) snijdt geen hout. Wanneer bij de aanvang van een zaak het Bureau van de Provinciale Raad een onderzoek gelast, treedt het niet op als rechtscollege en oefenen zijn
leden geen rechtersfunctie uit. Niets kan derhalve die leden verhinderen later deel te
nemen aan de beraadslaging en de beslissing over de tuchtvordering. Verder is het zo
dat reeds sedert lang nauwgezet gewaakt wordt over een scheiding tussen onderzoek en beslissing. De leden van de onderzoekscommissies beperken zich ertoe het vooronderzoek te doen en daarover verslag uit te brengen bij de Provincials Raad, maar
zij trekken zich terug vooraleer over de tuchtvordering wordt beraadslaagd en beslist. Op geen enkel ogenblik oefenen zij een rechtersfunctie uit. Dit is eveneens het
geval voor de magistraat-assessor. Hij staat de Provinciale Raad wel bij, maar hij beslist niet. Dit, samen met wat de bestreden beslissing over de aangelegenheid heeft
gezegd, maakt deel uit van de vaste rechtspraak van de raad van beroep" (bestreden beslissing, biz. 2 en 3),

terwijl eiser in zijn regelmatig voor de raad van beroep ingediende conclusie had aangevoerd dat de basisconceptie van de Orde der Geneesheren, evenals de teksten betreffende de Orde zelf, bepalen dat geneesheren het gedrag van hun collegae moeten beoordelen en dat deze basisconceptie, met name berechtiging door gelijken, ingaat
tegen de plicht van onpartijdigheid, temeer daar de bevoegdheidsgrenzen te vaak onduidelijk afgepaald zijn met gebruik van rekbare bakens als de eer en de waardigheid van het beroep (appelconclusie eiser, blz. 8 in fine en 9);
het beginsel "nemo iudex in causa sua" des temeer dient te worden nageleefd wanneer de klachten, zoals te dezen, op grond waarvan de betrokken arts tuchtrechtelijk wordt vervolgd niet uitgaan van zijn patienten doch wel van collegae geneesheren, welke klachten betrekking hebben op de wijze waarop eiser de uitoefening van
zijn beroep als geneesheer organiseert en eiser werd vervolgd op grond van de (heromschreven) tenlastelegging "het uitoefenen van de geneeskunde alsof het een handelszaak was";
uit een en ander volgt dat de concurrentiepositie van de andere geneesheren niet
vreemd is aan het voorwerp van de tuchtprocedure;
de appelrechters met onderschrijving van de redengeving van de beroepen beslissing van de Provincials Raad van Brabant oordelen dat de berechting door gelijken
geen verdenking of gewettigde twijfel kan doen ontstaan;

1996

HOF VAN CASSATIE

Nr. 640

eiser op grond van artikel 6.1, van het Europees Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden bij de beoordeling van de tegen hem ingediende klachten recht heeft op een beoordeling door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie;
de raad van beroep van de Orde van Geneesheren paritair samengesteld is uit geneesheren en magistraten doch de Provinciale Raad van de Orde der Geneesheren uitsluitend samengesteld is uit geneesheren, gelijken van eiser;
de magistraat-assessor slechts aan de beraadslaging deelneemt met raadgevende
stem en derhalve niet mede beslist over de uit te spreken tuchtstraf zoals te de zen door
de Provinciale Raad in de beroepen beslissing werd vastgesteld;
het Europees Hofvoor de Rechten van de Mens in het arrest Lecompte, van Leuven en Demeyere/Belgie van 1 oktober 1980 heeft aangegeven dat de samenstelling
van de raad van beroep van de Orde der Geneesheren inderdaad voldoet aan de vereisten van artikel 6.1, van het Verdrag, nude aanwezigheid van magistraten, die de
helft van het college uitmaken, een zekere waarborg van onpartijdigheid verleent;
hieruit kan worden afgeleid dat overeenkomstig het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens een tuchtrechtelijk college, dat uitsluitend bestaat uit gelijken van de persoon die vervolgd wordt niet beantwoordt aan de eis van
onpartijdigheid en onafhankelijkheid, zoals bepaald in artikel 6.1 E.V.R.M.;
derhalve de beslissing van de Provinciale Raad van Brabant van 29 augustus 1996
nietig is, nu deze uitsluitend is genomen door geneesheren, aangezien de magistraatassessor slechts met raadgevende stem bij de beraadslaging aanwezig was;
zelfs indien uit het feit alleen dat een rechtscollege geheel is samengesteld uit leden die hetzelfde beroep uitoefenen als de personen die voor hen verschijnen niet kan
worden afgeleid dat dit college niet onafhankelijk en onpartijdig is, in onderhavige zaak
moeten worden vastgesteld dat 1) de klachten lastens eiser uitsluitend uitgaan van
collegae geneesheren en betrekking hebben op de wijze waarop eiser zijn praktijk als
geneesheer organiseert en derhalve ertoe kunnen strekken een bepaalde concurrentiepositie te beschermen en 2) de heromschreven tenlastelegging evenmin vreemd is
aan de concurrentiepositie van andere geneesheren;
in deze omstandigheden de samenstelling van de Provinciale Raad van Brabant, uitsluitend uit beroepsgenoten van eiser, afbreuk doet aan het beginsel van onafhankelijkheid en onpartijdigheid van het tuchtrechtscollege;
deze samenstelling van de Provinciale Raad van Brabant minstens bij eiser een gerechtvaardigde twijfel kon doen ontstaan betreffende de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van het betrokken tuchtrechtscollege;
de artikelen 6 E.V.R.M. en 14 I.V.B.P.R. weliswaar niet vereisen dat het tuchtrechtscollege zelf aan de voorschriften van die artikelen voldoet doch het voldoende is dat
het rechtsprekend orgaan met volle rechtsmacht die vereisten vervult;
te dezen de raad van beroep van de Orde der Geneesheren, die paritair samengesteld is uit geneesheren en magistraten, de redengeving van de eerste rechter, de Provinciale Raad van Brabant, overneemt (bestreden beslissing, blz. 2: "de raad van beroep onderschrijft de redengeving van deze beslissing. Hij voegt daar het onderstaande
aan toe "bestreden beslissing, blz. 6: "op die gronden en de niet-strijdige redenen van
de beroepen beslissing");
de appelrechters derhalve niet alleen de beslissing van de eerste rechter niet vernietigen doch bovendien, zowel bij de beoordeling van de procedure als bij de beoordeling van de grond van de zaak minstens gedeeltelijk steunen op de redengeving van
de eerste rechter;
""' ~{'';., ..
de appelrechters zodoende, door de motieven van de eerste rechter minstens gedeeltelijk over te nemen, ook de nietigheid van de beslissing van de eerste rechter overnemen en de bestreden beslissing derhalve eveneens door nietigheid is aangetast,
de appelrechters derhalve hun beslissing niet naar recht verantwoorden (scherrding van alle in het middel vermelde algemene rechtsbeginselen en wetsbepalingen
met uitzondering van artikel149 van de Grondwet) en de bestreden beslissing niet voldoet aan het vormvereiste van artikel 149 van de Grondwet :

-"
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Overwegende dat de appelrechter, aan wie geen partijdigheid wordt verweten, wanneer hij de redenen overneemt van een eerste rechter van wie
wordt voorgehouden dat hij partijdig is, en die een eigen oordeel vormt, hierdoor de partijdigheid van de eerste rechter niet overneemt;
Dat het middel ervan uitgaat dat de Provinciale Raad niet onafhankelijk was en de bestreden beslissing van de raad van beroep nietig is door redenen van de Provinciale Raad over te nemen;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
22 november 2001- 16 kamer- Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter- Verslaggever : de h. Bourgeois - Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaatgeneraal-Advocaten: mrs. Nelissen Grade en Hutzler.
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1 o HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS- ALGEMEEN- BEDONGEN GEMEENSCHAPSSTELSEL- ECHTSCHEIDING- GEVOLG- ONTBINDING IN NADEEL VAN PARTIJ- VERLIES VAN
VOORDELEN- VOORDELEN- BEGRIP - DRAAGWIJDTE.

2o ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED -

GEVOLGEN T.A.V. DE
GOEDEREN- BEDONGEN GEMEENSCHAPSSTELSEL- ECHTGENOOT TEGEN WIE ECHTSCHEIDING IS TOEGESTAAN- VERLIES VAN VOORDELEN- VOORDELEN- BEGRIP- DRAAGWIJDTE.

1o en 2° Met 'voordelen' in de zin van art. 299 B. W wordt bedoeld, eensdeels, alle schen-

kingen tussen echtgenoten, anderdeels, de voordelen die tegelijk overlevingsrechten
zijn, met name de bedingen van vooruitmaking en de bedingen van ongelijke verdeling van de huwelijksgemeenschap. Zodoende is die bepaling niet van toepassing op de andere voordelen die bij de verdeling ontstaan uit de samenstelling van
de huwelijksgemeenschap en derhalve niet op de voordelen die het gevolg zijn vande
inbreng van een eigen goed in de huwelijksgemeenschap (1). (Art. 299 B.W.)
(1) Partijen zijn v66r de wet van 14 juli 1976 'betreffende de wederzijdse rechten en verplichtingen van echtgenoten en de huwelijksvermogensstelsels', in werking getreden op 28 september 1976, gehuwd onder een bedongen gemeenschapsstelsel. Bij huwelijkscontract van 29 mei 1972
opteerden de echtgenoten voor een huwelijksvermogensstelsel van scheiding van goederen, waarbij zij een beperkt gemeenschappelijk vermogen instelden. Aldus bracht eiser een hem persoonlijk toebehorende woning in oprichti_ng en de eraan 'klevende' hypothecaire leningschuld in de bedoeIde gemeenschap.
. _' ·
Dit stelsel wordt thans ontbond~n ingevolge een wederzijds en derhalve in het nadeel van beide
partijen 'toegestane' echtscheiding. Volgens eiser komt nude vermelde inbreng te vervallen ten
nadele van verweerster.
Behoudens het conventioneel bepaalde, is de litigieuze vereffening-verdeling onderworpen aan
de te dezen v66r 14 juli 1976 geldende wetteksten. Zo ook blijven, ten aanzien van de alsdan onder een bedongen gemeenschapsstelsel gehuwden, de artikel299 en de oude artikelen 300, 1452
en, in voorkomend geval, 1518 B.W. van toepassing.
Het cassatieberoep stelt de vraag of, krachtens art. 299 B.W., de vermelde inbreng komt te ver. vallen, zoals eiser voorhoudt. Welke zijn m.a.w. de voor de echtgenoot, ten nadelen van wie de echtscheiding wordt toegestaan, verloren 'voordelen' in de zin van deze bepaling ?

1998

HOF VAN CASSATIE

Nr. 641

(P... T.H ... )
ARREST

(A.R. C.99.0012.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 september 1998 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 299, 1509 en 1518 van het Burgerlijk Wetboek (art. 1509
en 1518 voor de opheffing bij de wet van 14 juli 1976),
do01·dat het bestreden arrest van gedeeltelijke bevestiging voor recht zegt dat het
ingebrachte goed gelegen te Beerse, Antwerpsebaan, kadastraal gekend onder wijk D,
nr. 171/L groot volgens kadaster 14a50ca, geen voordeel is in de zin van art. 299 B.W.
en deel uitmaakt van de voorheen bestaande huwgemeenschap tussen partijen, dat
eiser volgens het oud art. 1509 B.W. gerechtigd is voornoemd goed voor zich te behouden bij de verdeling mits hij het op zijn aandeel toerekent voor de prijs die het op
dat ogenblik waard is en voor recht zegt dat eiser aan de huwgemeenschap een woonstvergoeding verschuldigd is gelijk aan de huurwaarde van dit onroerend goed vanaf 22
januari 1991 tot en met de dag der effectieve verdeling op grond dat partijen opteerden voor een stelsel van scheiding van goederen met een gemeenschap beperkt tot :
- het overschot van hun wederzijdse beroepsinkomsten,
- de "meubelende" meubelen,
- en perceel grond, met de daarop in oprichting zijnde waning,
-de hypothecaire schuld bij Centrale Raiffeisenkas ten bedrage van 800.000 BEF;
Hoewel de vermelde wet van 14 juli 1976 art. 299 B.W. tekstueel niet wijzigt, gebeurde v66rdien de invulling van het bedoelde begrip 'voordelen' in een andere context.
Het arrest van het Hofvan 29 okt. 1874 (Pas. 1875, I, 7) opteerde voor een enge interpretatie
en besliste dat "de 'voordelen' waarvan sprake in geval van echtscheiding in de artikelen 299 en
300 B.W. enkel de begiftigingen zijn, de !outer om niet gedane schenkingen tussen echtgenoten.
De kwalificatie kan niet slaan op de winsten en voordelen die uit een algemene gemeenschap, evenmin als uit een wettelijk gemeenschap voortvloeien, zij vallen niet onder de sanctie door voormeld art. 299 B.W. uitgesproken".
De ratio legis van art. 299 B.W. strekt inzonderheid tot burgenechtelijke bestraffing van de 'schuldig' bevonden echtgenoot.
Een andere strekking opteert voor een brede interpretatie. Hierbij onderscheiden zich eensdeels degenen die voorhouden dat ingevolge art. 299 B.W. elk voordeel vervalt waarbij men, objectief gezien, afwijkt van de 'normale' werking van het toepasselijke stelsel, waarbij dan nog verscheidene nuances mogelijk zijn en waarbij in Belgie, meest voorgehouden zienswijze hierop
neerkomt dat de verdeling bij helften, zelfs van een algemene en op ongelijke wijze samengestelde gemeenschap, geen voordeel is in de zin van art. 299 B.W. (zie PIRET, noot onder cass., 21
nov. 1946, R.C.J.B. 1947, p. 109-110), anderdeels zijn er degenen die als voordeel aanzien ieder
beding dat, 'bewust' en derhalve subjectief gezien, met een 'vrijgevigheidsgedachte' ten behoeve
van de (schuldige) echtgenoot is bepaald. Zie voor diverse verwijzingen : H. CASMAN, Het begrip
huwelijksvoordelen, Berchem/Antwerpen-Amsterdam, Maarten Kluwer's Internationale Uitgeversonderneming, 1976, p. 241-242.
Sedert de wet van 14 juli 1976, volgt uit een samenlezing van het vermelde art. 299 met de
'nieuwe' artt. 300 en 1429 en 1459 B.W. dat, bij echtscheiding op grond van bepaalde feiten, de bedoelde 'voordelen' aan de zijde van beide gewezen echtgenoten vervallen, behalve de contractuele erfstellingen die behouden blijven voor de onschuldige echtgenoot.
Uit de meest recente rechtsleer blijkt dat na de wet van 14 juli 1976, een nieuwe interpretatie van het begrip "voordeel" kan worden gevolgd. Art. 1429 B.W. werkt een nieuwe regeling uit
m.b.t. de overlevingsrechten die vervallen na echtscheiding en de regeling van art. 299-300 nieuw
B.W. bevestigen. Uit de samenlezing van deze artikelen kan worden afgeleid dat de huwelijksvoordelen die vervallen na echtscheiding aileen die huwelijksvoordelen zijn die tegelijk overlevingsrechten zijn, en dus niet voordelen die voortspruiten uit een beding van uitbreiding van de
gemeenschappelijke baten (inbreng, algemene gemeenschap, o.a. 0. BAETEMAN, J. GERLO, DE MuLDER, P. LUYPAERs,"Huwelijksvermogensrecht" T.P.R. 1990, p. 301 e.v.).
Bij het voorliggend arrest heeft het Hof zich tevens laten leiden door laatst genoemde interpretatie.
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dat de inbreng van het eigen onroerend goed door eiser, middels art. 5 van het huwelijkscontract, de omvang van het gemeenschappelijk vermogen vergrootte, zodat de
echtgenote-niet-inbrengster een voordeel geniet omdat zij bij verdeling de helft zal krijgen van een groter geheel; dat deze bijzondere inbreng geen schenking uitmaakt in
de zin van vrijgevigheid, maar een huwelijksovereenkomst aangegaan onder bezwarende titel; dat immers dient vastgesteld dat niet aileen het onroerend goed is ingebracht, maar ook de hypothecaire lening, waarvan de terugbetaling middels de inkomsten uit arbeid gebeurde, zodat de gemeenschap in dezelfde mate als de
terugbetaling van de hypothecaire lening wordt verarmd; dat het art. 299 B.W. niet
spreekt over huwelijksvoordelen, maar wel over voordelen, zodat de vraag rijst ofbeide
termen samenvallen; dat mede steunend op de rechtspraak van het Hofvan Cassatie de Belgische rechtspraak de term voordelen waarvan sprake in art. 299 B.W. steeds
zeer eng heeft gei:nterpreteerd : met de term voordelen zijn enkel begiftigingen, hetzij (beschikkingen) om niet die aan de regels van de schenkingen zijn onderworpen,
bedoeld; dat deze interpretatie het best strookt met de letter van de wet : waar de wet
het heeft over "voordelen" (zie ook bv. art. 304 B.W.) is altijd bedoeld "voordelen aan
de regels der schenkingen onderworpen", dus loutere vrijgevigheden; dat bijgevolg aileen de voordelen (lees : schenkingen) die uit het huwelijksstelsel ontstaan en niet de
huwelijksvoordelen (lees : huwelijksovereenkomsten onder bezwarende titel) overeenkomstig art. 299 B.W. vervallen; dat dan ook de conclusie moet worden bijgetreden dat het ingebracht goed geen voordeel is in de zin van art. 299 B.W., zodat het deel
bleef uitmaken van de ontbonden huwgemeenschap; dat eiser ingevolge het bepaalde onder art. 1509 (oud) B.W. gerechtigd is het goed voor zich te behouden mits
hij het op zijn aandeel toerekent voor de prijs die het op dat ogenblik waard is,

terwijl de echtgenoot tegen wie de echtscheiding op grond van bepaalde feiten toegestaan is, ingevolge art. 299 van het Burgerlijk Wetboek alle voordelen verliest die
de andere echtgenoot hem bij hun huwelijkscontract verleend heeft; dat de inbreng
van een eigen onroerend goed in de gemeenschap die de andere echtgenoot bij huwelijkscontract gedaan heeft, voor de ene echtgenoot een voordeel is in de zin van art.
299 van het Burgerlijk Wetboek; dat de ene echtgenoot door dit voordeel immers verrijkt wordt met de helft van het ingebrachte goed; dat dit voordeel niet verdwijnt wanneer de andere echtgenoot tevens een hypothecaire schuld in de gemeenschap inbrengt vermits deze inbreng aanleiding zal geven tot vergoeding in de mate waarin
de gemeenschap door de terugbetaling van de hypothecaire schuld verarmd wordt; dat
het bestreden arrest vaststelt dat de inbreng van het eigen onroerend goed door eiser middels art. 5 van het huwelijkscontract de omvang van het gemeenschappelijk
vermogen vergrootte zodat verweerster een voordeel geniet omdat zij bij de verdeling de helft zal krijgen van een groter geheel; dat het bestreden arrest ten onrechte beslist heeft dat dit voordeel geen voordeel is in de zin van art. 299 van het Burgerlijk Wetboek maar een huwelijksvoordeel aangegaan onder bezwarende titel omdat
ook de hypothecaire lening in de gemeenschap ingebracht werd zodat de gemeenschap in dezelfde mate als de terugbetaling van de hypothecaire lening verarmd wordt;
dat de verarming van de gemeenschap immers aanleiding zal geven tot vergoeding maar
geen afbreuk doet aan het feit dat de inbreng van een eigen onroerend goed in de gemeenschap een voordeel is in de zin van art. 299 van het Burgerlijk Wetboek (scherrding van de artikelen 299, 1509, 1518, B.W.),
zodat het bestreden arrest de in het middel aangewezen bepalingen geschonden heeft :

Overwegende dat, krachtens artikel 299 van hH Burgerlijk Wetboek, de
echtgenoot tegen wie de echtscheiding op welke grond ook is toegestaan, alle
voordelen verliest die de andere echtgenoot hem, hetzij bij huwelijkscontract, hetzij sinds het aangaan van het huwelijk heeft verleend;
Dat met voordelen in de zin van die bepaling wordt bedoeld, eensdeels, alle
schenkingen tussen echtgenoten, anderdeels, de voordelen die tegelijk overlevingsrechten zijn, met name de bedingen van vooruitmaking en de bedingen van ongelijke verdeling van de huwelijksgemeenschap;
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Dat aldus artikel 299 niet van toepassing is op de voordelen die bij de verdeling ontstaan uit de samenstelling vaii de buwelijksgemeenscbap en derbalve niet op de voordelen die bet gevolg zijn van de inbreng van een eigen goed in de buwelijksgemeenscbap;
Overwegende dat bet middel dater gebeel vanuit gaat "dat de inbreng van
een eigen onroerend goed in de gemeenscbap die de andere ecbtgenoot bij buwelijkscontract gedaan beeft, voor de ene ecbtgenoot een voordeel is in de zin
van artikel 299 van bet Burgerlijk Wetboek" in zoverre faalt naar recbt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
23 november 2001 - 1 e kamer- Voorzitter : de h. Wauters, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. mevr. Bourgeois - Gelijkluidende conclusie van mevr. De
Raeve, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Houtekier en De Gryse.
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VERZEKERING- ALGEMEEN- SAMENLOOP VAN VERZEKERINGEN- SOORTGELIJKE VERZEKERINGEN BIJ ACHTEREENVOLGENDE OVEREENKOMSTEN- VOLGENDE OVEREENKOMSTGEVOLGEN.

Wanneer twee achtereenvolgende verzekeringsovereenkomsten zijn aangegaan die ten
voordele van dezelfde persoon hetzelfde risico dekken, sorteert de daarop volgende overeenkomst pas effect indien de vorige overeenkomst niet volstond om het totstandgekomen risico te dekken (1). (Art. 12 Verzekeringswet.)
(ZELIA N.V. T. FORTIS AG N.V.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. C.00.0193.F)

HET HOF; - Gelet op bet bestreden arrest, op 8 november 1999 gewezen door bet Hof van Beroep te Bergen;
Over het middel : schending van de artikelen 23 tot 28 van het Gerechtelijk Wethoek, 12, 13, 14 van de wet van 11 juni 1874 betreffende verzekering in het algemeen en 149 van de Grondwet,
doordat het arrest, met bevestiging van het beroepen vonnis, eiseres veroordeelt om
verweerster te vrijwaren tegen alle veroordelingen in hoofdsom, interest en kosten in
haar rechtsvordering tegen de heer S. en tegen mevrouw M., op grond "dater zich op
20 juli 1981 een schadegeval heeft voorgedaan waarbij de heer M., die deelnam aan
(1) Zie Cass., 8 dec. 1989, A.R. 6163, nr. 231.
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een toertocht, een ongeval heeft veroorzaakt met de heer S. als slachtoffer; dat de aansprakelijkheid van de heer M. voor de ongevallen die hij als fietser kon veroorzaken, tegelijk gedekt was : - zonder beperking van bedragen volgens een verzekeringspolis Familiale BA die hij op 11 juni 1971 had afgesloten en waarvan (eiseres)
thans de contracterende onderneming is - en voor een bedrag van twintig miljoen frank
voor lichamelijke schade en van twee miljoen voor materii:He schade, per schadegeval, volgens een polis die op 25 november 1975 werd afgesloten door de Amicale Cycliste de Vellereille, waarvan de heer M. lid was, voor schade veroorzaakt door deelname aan een door die vriendenkring georganiseerde activiteit, een verzekeringspolis
met (verweerster) als huidige verzekeraar; dat de Rechtbank van EersteAanleg te Charleroi, in een vonnis van 23 maart 1989 dat thans in kracht van gewijsde is gegaan,
de heer M. volledig aansprakelijk voor het ongeval heeft verklaard, hem veroordeeld heeft om de eisers S. en M. een frank provisionele schadevergoeding te betalen en de beide verzekeringsondernemingen in solidum veroordeeld heeft om aan elk
van de eisers een frank provisionele schadevergoeding te betalen; dat de rechtsvordering van de huidige (verweerster), die de eerste rechter heeft toegewezen, ertoe strekt
de huidige (eiseres) te veroordelen om (verweerster) te vrijwaren tegen elke veroordeling in hoofdsom, interest en kosten in haar rechtsvordering tegen de litisconsoorten S.-M. en om haar nu reeds een frank provisionele schadevergoeding te betalen; dat
ingevolge artikel 12 van de verzekeringswet van 11 juni 1874, zoals te de zen van toepassing op de samenloop van aansprakelijkheidsverzekeringen (. .. ), wanneer twee verzekeringen dezelfde schadelijke gevolgen dekken, de tweede geen uitwerking heeft; dat
de eerste verzekering bepaald wordt door de datum waarop zij is aangegaan (... ); dat
in casu de verzekering familiale burgerlijke aansprakelijkheid van (eiseres) aangegaan is op een vroegere datum dan de verzekeringspolis van (verweerster); dat, nu die
eerste verzekering in geen enkele beperking van de waarborg had voorzien, (eiseres) dus het schadegeval ten laste moet nemen; dat (eiseres) ten onrechte aanvoert dat
een dergelijke oplossing indruist tegen het gezag van gewijsde van de beslissing van
de Rechtbank van Eerste Aanleg te Charleroi in zoverre deze beide verzekeringsondernemingen veroordeeld heeft om de slachtoffers een frank provisionele schadevergoeding te betalen; dat het gezag van gewijsde immers beperkt is tot hetgeen de
rechter beslist heeft over een punt dat in betwisting was en tot hetgeen, op grand van
de hem voorgelegde betwisting waarover de partijen tegenspraak hebben kunnen voeren, ook al is het impliciet, de noodzakelijke grondslag van zijn beslissing uitmaakt; dat ni et wordt aangevoerd en evenmin uit de vermeldingen van voornoemd
vonnis blijkt dat bij de rechtbank van eerste aanleg een geding aanhangig was over
de verdeling van de daadwerkelijk uitgekeerde schadevergoedingen door de verzekeringsmaatschappijen die tot een frank provisionele schadevergoeding waren veroordeeld; dat het vonnis daarover geen uitspraak heeft gedaan daar dat geen geschilpunt was; dat, ten bewijze daarvan, uit het voornoemde vonnis niet kan worden
opgemaakt hoe de schadevergoeding tussen de twee maatschappijen moet worden verdeeld hoewel er wel degelijk een verdeling moet gebeuren; dat over de vraag of die verdeling moet gebeuren volgens de in artikel 12 vermelde regel van de voorrang, of in
gelijke delen, ofwel volgens de door (eiseres) aangevoerde theorie van de zogenaamde 'specificiteit van de dekkingen' geen voorwerp van debat, bespreking of oplossing is geweest, wat duidelijk aantoont dat de vraag wie, ofwel de eerste of de tweede
ofwel beide verzekeraars samen, in gelijke delen of anders, de vergoeding moet betalen, nog niet beslecht is; dat hoewel op definitieve wijze beslecht is dat elk van beide
verzekeringsondernemingen de gehele schade van het slachtoffer diende te vergoeden, het niet tegenstrijdig is vervolgens te beslissen dat op grond van voornoemd artikel 12, tussen verzekeringsondernemingen onderling, slechts een van hen de ge0hele schade Zl;ll moeten dekken; dat het gebruik van de bewoordingen 'in solidum' niet
behelst dat de schuldenlast tussen de verzekeraars moet worden verdeeld; dat die bewoordingen immers alleen maar betekenen dat wordt afgeweken van de regel van de
deelbaarheid van de verbintenis en dat elk van de medeschuldenaars dus tot betaling van de gehele schuld gehouden is; dat ze niet eraan in de weg staan dat een van
de medeschuldenaars naderhand ingevolge bijzondere regels tegen de andere voor het
geheel een rechtsmiddel aanwendt (. .. ); dat, in casu, de verzekeraars in solidum veroordeeld zijn jegens het slachtoffer dat tegen elk van hen over een rechtstreekse vordering beschikte; dat die veroordeling niet verbiedt dat een van hen de bijzondere regel uit artikel 12 tegen de andere aanvoert tot vrijwaring voor de terugbetaling van
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het totaalbedrag; dat artikel 12 niet bepaalt dat een latere verzekering die dezelfde
risico's dekt nietig is; dat, volgens die bepaling, een tweede verzekering slechts uitwerking heeft wanneer een eerste verzekering het verzekerde risico niet voldoende dekt
( ... ) zodat de verzekeraar, wanneer hij het schadegeval heeft gedekt hoewel hij daartoe, ingevolge die bepaling, geenszins gehouden was, over zijn bijdrage in de schuld,
tegen de andere een rechtsmiddel zal kunnen aanwenden; dat het onderscheid tussen verplichting tot vergoeding en bijdrage in de schuld overigens uitdrukkelijk is vastgelegd in de nieuwe wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst waarvan artikel 45 de verplichting tot vergoeding van de schuld regelt, en preciseert dat
de verzekerde van elke verzekeraar de schadevergoeding die hem toekomt, kan vorderen, en vervolgens de bijdrage in de schuld regelt aan de hand van de - nieuweregels van de verdeling van de last van het schadegeval tussen de verzekeraars; dat
(verweersters) berusting in de gewezen beslissing dat haar verzekerde aansprakelijk is voor het ongeval en dat zij tot vergoeding van de slachtoffers wordt veroordeeld, niet inhoudt dat zij afstand doet van het aanvoeren jegens (eiseres) van de in
artikel12 van de verzekeringswet van 11 juni 1874 vervatte regel",

terwijl, eerste onderdeel, artikel12, eerste lid, van de wet van 11 juni 1874, luidens hetwelk de verzekerde zaken waarvan de valle waarde reeds door een verzekering gedekt is, niet een tweede maal tegen dezelfde risico's kunnen worden verzekerd ten voordele van dezelfde persoon, in die veronderstelling uitsluit dat er een
samenloop van verzekeringen is en, derhalve dat verscheidene verzekeraars in solidum gehouden zijn tot betaling van de schuld of, met andere woorden, dat de begunstigden beschikken over een rechtstreekse vordering jegens verscheidene verzekeraars; die bepaling bijgevolg geen enkele regel bevat m.b.t. de bijdrage van twee ofmeer
verzekeraars in de schuld; artikel14, eerste lid, 1°, van die wet, dat bepaalt dat twee
achtereenvolgende verzekeringen uitwerking hebben wanneer ze zijn aangegaan met
instemming van de verzekeraars en dat het verlies in dat geval wordt omgeslagen alsof
beide verzekeringen tegelijkertijd waren gesloten, dus volgens het beginsel van de reductie dat is vastgelegd in artikel13, daarentegen zowel de kwestie regelt van de op
de twee verzekeraars rustende verplichting tot vergoeding van de schuld als die van
hun bijdrage in die schuld; daaruit volgt dat, wanneer twee verzekeraars op definitieve wijze in solidum veroordeeld zijn jegens de begunstigden van de verzekeringen, geen van hen artikel12 van de wet van 11 juni 1874 kan aanvoeren tot staving van een rechtsvordering tot bijdrage in de schuld die ertoe strekt, onder aanvoering
van het feit dat de andere verzekering eerst was afgesloten, tegen het geheel van de
uitgesproken veroordelingen te worden gevrijwaard; daarover immers in dit geval definitiefis beslist dat de twee verzekeraars ten aanzien van de begunstigden gehouden zijn en, bijgevolg, dat de twee opeenvolgende overeenkomsten geldig zijn; het arrest, dat eerst vaststelt dat 1°) de verzekering familiale burgerlijke aansprakelijkheid
van eiseres v66r verweersters verzekeringspolis was afgesloten, dat eerstgenoemde verzekering in geen enkele beperking van de dekking voorzag en 2°) dat de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Charleroi op 3 maart 1989 definitief heeft beslist dat eiseres en
verweerster in solidum gehouden waren jegens de slachtoffers, en vervolgens oordeelt "dat, in casu, de verzekeraars in solidum veroordeeld zijn jegens het slachtoffer dat tegen elk van hen over een rechtstreekse vordering beschikte; dat die veroordeling niet verbiedt dat een van hen de bijzondere regel uit artikel 12 tegen de andere
aanvoert tot vrijwaring voor de terugbetaling van het totaalbedrag; dat, volgens die
bepaling, een tweede verzekering slechts uitwerking heeft wanneer een eerste verzekering het verzekerde risico niet voldoende dekt ( ... ) zodat de verzekeraar, ingeval hij het schadegeval heeft gedekt hoewel hij daartoe, ingevolge die bepaling, geenszins gehouden was, over zijn bijdrage in de schuld, tegen de andere een rechtsmiddel
zal kunnen aanwenden" het toepassingsveld van artikel 12, inzonderheid eerste lid,
van de wet van 11 juni 1874 miskent en bijgevolg die bepaling schendt; het a'h'est, doordat het eiseres veroordeelt om verweerster te vrijwaren tegen alle jegens haar uitgesproken veroordelingen op grand dat de verzekeringsovereenkomst van eiseres vroeger dan verweersters verzekeringspolis is afgesloten en dat, ingevolge artikel 12 van
de wet van 11 juni 1874, de tweede verzekering geen uitwerking heeft, tevens de artikelen 13 en 14, eerste lid, 1°, van die wet schendt waarin de bijdrage in de schuld
wordt geregeld tussen twee of meer verzekeraars wier opeenvolgende overeenkomsten geldig zijn; het arrest bijgevolg het gezag van gewijsde miskent van het vonnis
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Charleroi van 23 maart 1989 dat de rechts-
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vorderingen toewijst die door de h. S. en mevr. M. zowel tegen eiseres als tegen verweerster waren ingesteld en dat de twee verzekeraars in solidum veroordeelt om hen
te vergoeden; immers op definitieve wijze is geoordeeld dat artikel12, eerste lid, van
de wet van 11 juni 1874 niet van toepassing is, vermits beide verzekeringsovereenkomsten uitwerking moeten hebben (schending van de artikelen 23 tot 28 van
het Gerechtelijk Wetboek);
tweede onderdeel, eiseres in haar regelmatig voor.het hofvan beroep neergelegde
conclusie in wezen aanvoerde dat, hoewel de opeenvolgende verzekeringen op grond
van artikel12 van de wet van 11 juni 1874 nietig waren, artikel14 van die wet bepaalde dat ze niettemin uitwerking zullen hebben wanneer ze zijn aangegaan met instemming van de verzekeraars en dat het verlies in dat geval wordt omgeslagen alsof
beide verzekeringen tegelijkertijd waren gesloten; de instemming van de twee verzekeraars aan geen enkel bijzonder vormvereiste is onderworpen en stilzwijgend kan
zijn; zulks het geval was in deze zaak waarin verweerster voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Charleroi de nietigheid van haar overeenkomst niet had aangevoerd en
aldus erkende dat ze niet nietig was en berust had in de beslissing die haar jegens de
slachtoffers veroordeeld had; eiseres aldus betoogde dat verweerster op definitieve wijze
had aanvaard dat er sprake was van een dubbele geldige verzekering; het arrest, dat
zich ertoe beperkt te overwegen dat "(verweersters) berusting in de gewezen beslissing dat haar verzekerde aansprakelijk is voor het ongeval en dat zij tot vergoeding
van de slachtoffers wordt veroordeeld, niet inhoudt dat zij afstand doet van het aanvoeren jegens (eiseres) van de in artikel12 van de verzekeringswet van 11 juni 1874
vervatte regel", niet antwoordt op het middel dat steunt op artikel14 van de wet van
11 juni 1874 en op het feit dat verweerster erkend had dat de volgende verzekeringsovereenkomst geldig was en aangegaan was met stilzwijgende toestemming van de verzekeraars; het arrest derhalve niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van
artikel 149 van de Grondwet) :

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat ingevolge artikel12 van de wet van 11 juni 1874 betreffende verzekering in het algemeen, wanneer twee achtereenvolgende verzekeringen zijn aangegaan die hetzelfde risico ten voordele van dezelfde persoon dekken, de volgende overeenkomst pas uitwerking heeft indien de vorige
overeenkomst niet volstond om het totstandgekomen risico te dekken;
Overwegende dat het middel betoogt dat een vonnis met kracht van gewijsde elk van de twee verzekeraars op definitieve wijze in solidum jegens
de begunstigden van de verzekeringen veroordeelt; dat het middel daaruit
afleidt dat de twee opeenvolgende overeenkomsten geldig zijn en dat, bijgevolg, de appelrechters niet vermochten, met toepassing van voornoemd artikel 12, eiseres te veroordelen om verweerster te vrijwaren tegen alle uitgesproken veroordelingen;
Maar overwegende dat de passieve hoofdelijkheid niet belet dat een van
de medeschuldenaars naderhand ingevolge bijzondere regels een rechtsmiddel kan aanwenden om van de andere het totaalbedrag te vorderen;
Dat artikel 12 van de wet van 11 juni 1874 een bijzondere regel uitmaakt ingevolge welke, indien de eerste overeenkomst de voile waarde van
de zaak verzekert, de verzekeraar die de volgende overeenkomst heeft getekend, bevrijd zal worden;
Overwegende dat, bijgevolg, de veroordeling in solidum van de twee verzekeraars jegens het slachtoffer, dat tegen elk van hen over een rechtstreekse vordering beschikte, niet belet dat de ene tegen de andere de voornoemde bijzondere regel aanvoert teneinde zich te vrijwaren tegen de
terugbetaling van het totaalbedrag;
Dat het onderdeel, dat steunt op de bewering van het tegendeel, faalt naar
recht;
Wat het tweede onderdeel betreft :
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Overwegende dat eiseres in conclusie aanvoerde dat verweerster, daar zij
de nietigheid van haar overeenkomst niet had aangevoerd en in de zin van
artikel14 van de wet van 11 juni 1874, berust had in het vonnis van de Recht~
bank van Eerste Aanleg te Charleroi, had erkend dat er sprake was van een
tweevoudige geldige verzekering;
Overwegende dat, enerzijds, het arrest, door te zeggen dat "artikel12 niet
bepaalt dat een latere verzekering die dezelfde risico's dekt nietig is", uitsluit dat de door verweerster aangegane overeenkomst nietig is;
Dat, anderzijds, het arrest oordeelt dat de veroordeling in solidum van de
verzekeraars jegens het slachtoffer "niet verbiedt dat een van hen de bijzondere regel uit artikell2 tegen de andere aanvoert om zich te doen vrijwaren tot de terugbetaling van het totaalbedrag"; dat de draagwijdte die het
arrest aldus toekent aan het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Charleroi impliceert dat verweersters berusting in die beslissing, volgens de
zienswijze van de appelrechters, niet kan gelden als instemming in de zin
van artikel14;
Dat de appelrechters bijgevolg niet dienden te antwoorden op de conclusie van eiseres die, wegens hun beslissing, geen bestaansreden meer had;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
23 november 2001-1e kamer- Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter- \krslaggever : de h. Parmentier - Niet gelijkluidende conclusie (2) van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Draps en De Bruyn.
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1o OVEREENKOMST- ALLERLEI- HANDELSZAAK- CONCESSIE VAN EXPLOITATIE OF ZAAKVOERING- HUUR VAN HANDELSZAAK- TOEPASSELIJKE REGELS.

2° HANDELSZAAK- OVEREENKOMST- CONCESSIE VAN EXPLOITATIE OF ZAAKVOERINGHUUR VAN HANDELSZAAK- TOEPASSELIJKE REGELS.

3° HUUR VAN GOEDEREN- ALLERLEI- HANDELSZAAK- OVEREENKOMST- CONCESSIE VAN EXPLOITATIE OF ZAAKVOERING- HUUR VAN HANDELSZAAK- TOEPASSELIJKE REGELS.

1°, 2° en 3° De overeenkomst waardoor de zaakvoerder het recht krijgt om de handelszaak in eigen naam te beheren en de opbrengst van de zaak te behouden mits hij
aan de eigenaar een vergoeding of een deel van de winst betaalt, waarbij de zaakvoerder ten aanzien van derden verantwoordelijk is, verschilt niet wezenlijk van de
(2) Ret O.M. besloot tot vernietiging op grond van het tweede onderdeel van het enige middel dat hieruit was afgeleid dater geen antwoord werd gegeven op de uitwerkillg van art. 14 Verzekeringswet, waarnaar in de appelconclusie van eiseres uitdrukkelijk werd verwezen.
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huur van een handelszaak, zodat de algemene regels inzake huur van roerende goederen, voor zover zij met de aard van de zaak verenigbaar zijn, ook van toepassing
zijn met voorbehoud voor de afwijkingen die de partijen zijn overeengekomen.
(HOSTELLERIA UNIDA N.V. T. HOTEL PRESIDENT-WORLD TRADE CENTER N.V E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. C.00.0460.F)

HET HOF;- Gelet op de bestreden arresten, op 31 maart 1999 en 23 juni
1999 door het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het tweede middel: schending van de artikelen 1708, 1709, 1711, 1713, 1719,
inzonderheid 3°, 1741 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest van 31 maart 1999, op de conclusie van eiseres ten betoge dat de overeenkomst van vrije zaakvoering als een huur van handelszaak diende
te worden beschouwd, dat wil zeggen als een huurovereenkomst van roerend goed
waarop de regels van de huurovereenkomsten van onroerende goederen van toepassing waren en met name artikel 1719 van het Burgerlijk Wetboek, dat de verhuurder verbiedt daden te stellen die het genot van de gehuurde zaak van de huurders kunnen storen, en dat de verweersters te dezen die verplichting die voor de verhuurder
uit artikel1719 van het Burgerlijk Wetboek duidelijk niet hadden nageleefd van augustus 1992 tot december 1992, heeft overwogen dat de partijen waren gebonden door
een overeenkomst van zaakvoering of van concessie van exploitatie van een handelszaak en erop heeft gewezen dat eiseres "de beeindiging van de overeenkomst van 22
september 1988 en de aanhangels ervan ten laste van de (verweersters) nastreeft, enerzijds, op .grond van artikel 1719 van het Burgerlijk Wetboek en, anderzijds, op grond
van artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek en van het beginsel van de uitvoering
te goeder trouw van de overeenkomsten en van misbruik van recht", en vervolgens het
voormelde middel uit de conclusie van eiseres afurijst en zegt dat "in zoverre de rechtsbetrekkingen tussen de partijen niet door de regels van huurovereenkomst worden geregeld, artikel 1719 van het Burgerlijk Wetboek niet hoort te worden toegepast",
terwijl de overeenkomst waarbij de zaakvoerder het recht heeft om in eigen naam
de handelszaak te beheren en de opbrengst van de zaak voor zichzelf te houden mits
hij aan de eigenaar een vergoeding of een deel van de winst betaalt, zoals het hofvan
beroep in dit geval de overeenkomst van 22 september 1988 tussen de partijen omschrijft, hetzelfde is als de huur van een handelszaak : die overeenkomst, hoewel zij
niet als een handelshuur kan worden omschreven, toch onder toepassing valt van de
algemene regels inzake de huur van roerende zaken waarop de regels inzake de huur
van onroerende goederen van toepassing zijn en bijgevolg ook artikel 1719 van het Burgerlijk Wetboek; het bestreden arrest van 31 maart 1999 dat oordeelt dat de overeenkomst tussen de partijen overeenkwam met een concessie van exploitatie van een
handelszaak, bijgevolg niet wettig beslist dat de regels inzake huur op die overeenkomst niet van toepassing waren en dat artikel1719 van het Burgerlijk Wetboek daarop
dus niet hoorde te worden toegepast (schending van alle in het middel aangewezen wetsbepalingen) :

Overwegende dat het bestreden arrest van 31 maart 1999 de overeenkomst tussen eiseres en de verweersters omschrijft als een overeenkomst van
concessie van de exploitatie van een handelszaak of als een overeenkomst van
zaakvoering, waardoor de zaakvoerder het recht krijgt om de handelszaak
in eigen naam te beheren en de opbrengst van de zaak te behouden mits hij
aan de eigenaar een vergoeding of een deel van de winst betaalt, waarbij de
zaakvoerder ten aanzien van derden verantwoordelijk is;
Overwegende dat die overeenkomst, zoals ze door het arrest wordt ontleed en zelfs als het uitsluit dat het gaat om een handelshuur, wezenlijk niet

2006

HOF VAN CASSATIE

Nr. 644

verschilt van de huur van een handelszaak zodat de algemene regels inzake huur van roerende goederen, voor zover zij met de aard van de zaak verenigbaar zijn, ook van toepassing zijn met voorbehoud voor de afurijkingen
die de partijen zijn overeengekomen;
Overwegende dat het bestreden arrest van 31 maart 1999 door te oordelen dat "in zoverre de rechtsbetrekkingen tussen de partijen niet door de
regels van de huurovereenkomsten worden geregeld, artikel 1719 van het Burgerlijk Wetboek niet hoort te worden toegepast" zijn beslissing niet naar recht
verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat de uit te spreken vernietiging leidt tot vernietiging van
de arresten van 23 juni 1999 en 26 april 2000, die het vervolg van het vernietigde arrest vormen;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest van 31 maart 1999; vernietigt de arresten van 23 juni 1999 en 26 april 2000 die het vervolg vormen van het vernietigde arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de vernietigde arresten; houdt de kosten en laat
de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak naar
het Hof van Beroep te Luik.
23 november 2001- 16 kamer- Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter- ikrslaggever : mevr. Matray- Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. De Gryse en Gerard.
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VERZEKERING- ALGEMEEN-

SAMENVOEGING VAN VERZEKERINGEN- OPEENVOL·
GENDE GELIJKAARDIGE VERZEKERINGEN- RANG VAN EEN VERZEKERING IN DE TIJD- BEPALING.

In geval van verboden samenvoeging van opeenvolgende gelijkaardige verzekeringen
wordt de rang van een verzekering in de tijd bepaald door de datum waarop zij is
aangegaan (1). (Art. 12 Verzekeringswet.)
(ALUTOITURE N.V. T. AXA-ROYALE BELGE N.V. E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. C.Ol.0066.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 mei 2000 door het Hof
van Beroep te Brussel gewezen;
(1) Cass., 14 sept. 1992, A.R. 9392, nr. 609.
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Over het middel: schending van de artikelen 149 van de Grondwet, 1121, 1134, 1135,
1382, 1383, 1384, eerste en derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, 1, 5 en 12 van de
Verzekeringswet van 11 juni 1874,
doordat het arrest heeft vastgesteld dat de gemeente Sint-Joost-ten-Node de
verbouwingswerken aan het stadhuis heeft doen uitvoeren door de naamloze vennootschap Socotra die voor het werk aan het dak van het gebouw een beroep heeft
gedaan op eiseres als onderaannemer; dat de arbeiders van eiseres op 21 april 1991
in de dakgoten met een autogeenbrander een waterdichte laag in roofing hebben aangebracht; dat het stadhuis na hun vertrek door brand werd verwoest waarbij voor
24.772.625 BEF schade inclusiefB.T.W., werd aangericht; dat de arbeiders van eiseres, volgens het deskundigenverslag, nagelaten hebben om binnen het kwartier na
de uitvoering van dat werk nate gaan of de binnenzijde van het dak geen vuur had
gevat; dat OMOB, de brandverzekeraar van de gemeente Sint-Joost-ten-Node, de gemeente heeft vergoed; dat de naamloze vennootschap Socotra op 20 december 1988
bij de eerste verweerster, eerste verzekeraar, en bij de tweede, medeverzekeraar, een
verzekeringspolis "alle risico's bouwplaats(en)" (ARB) heeft afgesloten; dat volgens
artikel I van de algemene voorwaarden van die polis, "de onderaannemers de hoedanigheid van verzekerden hebben"; dat volgens artikel IV, achtste lid, van die algemene voorwaarden, "uitdrukkelijk is bepaald dat deze polis in eerste rang ten voordele van de verzekerden uitwerking zal hebben en dat in geval verlies of schade door
een andere polis van een van de verzekerden wordt gedekt, de verzekeraars de vergoeding zullen betalen alsof die andere polis niet bestond, behalve voor hetgeen onder de uitsluiting 6 op pagina 9 is bepaald", te weten "de uitsluiting van de eigen aansprakelijkheid van de onderaannemers in zoverre zij door een door hen afgesloten
verzekering is gedekt", wat toepasselijk is op de afdeling 2 van de polis inzake de aansprakelijkheid buiten overeenkomst van de verzekerden ten aanzien van derden op
de bouwplaats; dat eiseres van harentwege op 18 september 1987 bij de tweede verweerster een verzekering "burgerlijke aansprakelijkheid exploitatie" had afgesloten voor een bedrag van 2.000.000 BEF, "zowel vergoeding als interest, kosten, uitgaven en honorarium"; dat volgens artikel5.1 van die polis "nooit door de waarborg
worden gedekt (... ) F. de schade die door een andere verzekering kan worden vergoed, ongeacht de datum, wanneer de verzekeraar die de polis heeft afgesloten geen
verhaal tegen de verzekerde kan uitoefenen"; dat de verweersters, als verzekeraars "aile risico's bouwplaats" van de naamloze vennootschap Socatra, de uitgaven van OMOB hebben terugbetaald, met aftrek van een vrijstelling ten belope van
330.000 BEF die door de naamloze vennootschap Socatra werd betaald en die zij van
eiseres heeft teruggekregen, en van een bedrag van 2.000.000 BEF "voor welk bedrag (eiseres) verzekerd kon zijn bij de (tweede verweerster) in het kader van de polis 'aansprakelijkheid van de ondernemingen' die op 18 september 1987 is afgesloten"; dat OMOB de veroordeling vorderde van de naamloze vennootschap Socatra en
van eiseres, hoofdelijk of de ene bij ontstentenis van de andere, tot betaling van het
voormelde bedrag van 2.000.000 BEF vermeerderd met de compensatoire interest
vanaf 6 december 1991; dat de eerste verweerster, als eerste verzekeraar in de
verzekeringsovereenkomst "ARB" die de naamloze vennootschap he eft afgesloten, en
de tweede verweerster, als verzekeraar van de "BA exploitatie" van eiseres, vrijwillig in de zaak zijn tussengekomen en daarbij ieder betoogden dat het bedrag van
2.000.000 BEF niet gedekt was door de bij hen afgesloten polis; dat OMOB zijn vordering uitgebreid heeft tot de twee verweersters; dat eiseres heeft gevorderd dat zij
voor elke veroordeling hetzij door de ene hetzij door de andere verweerster zou worden gevrijwaard, en verder heeft beslist dat de fout van de aangestelden van eiseres de burgerlijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst van eiseres jegens de gemeente Sint-Joost-ten-Node in het gedrang brengt; dat OMOB die in de rechten van
laatstgenoemde is getreden, bijgevolg van eiseres de betaling kan eisen van het bedrag van 2.000.000 BEF vermeerderd met de compensatoire interest vanaf 6 december 1991 tot de dag van het arrest tegen de opeenvolgende rentevoeten van de
wettelijke intrest en vervolgens met de moratoire interest tot de volledige betaling, benevens de kosten; dat de burgerlijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst van eiseres binnen het toepassingsgebied valt van de waarborg ten belope van
een maximumbedrag van 100.000.000 BEF als bepaald in afdeling 2 van de polis
"ARB" die evenwel bepaalt dat "de eigen aansprakelijkheid van de onderaannemers van dekking is uitgesloten in zoverre deze is gedekt door een verzekering die
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zij zelf hebben afgesloten (afdeling 2 - uitsluiting 6 - p. 9 van de polis)"; en binnen het toepassingsgebied van de waarborg voor een maximumbedrag van 2.000.000
BEF van de polis "BA exploitatie" die evenwel bepaalt dat de schade die door een andere verzekeraar kan worden vergoed van dekking is uitgesloten; "dat dient te worden vastgesteld (. .. ) dat de bedingen van subsidiariteit tegenstrijdig zijn, (. .. ) dat de
enig mogelijke oplossing het neutraliseren is van de bedingen van subsidiariteit", en
vervolgens beslist dat de tweede verweerster "de eiseres slechts ten belope van
2.000.000 BEF dient te vrijwaren" en afwijzend beschikt op de vordering van eiseres waarbij zij vordert dat zowel de eerste als de tweede verweerster veroordeeld zouden worden om haar te vrijwaren voor het bedrag van de compensatoire interest op
het bedrag van 2.000.000 BEF vanaf 6 december 1991 tot de datum van het arrest
en van de moratoire interest vanaf die datum tot de volledige betaling, en van de kosten, die zij aan OMOB moet betalen, op grond dat de oplossing van het neutraliseren van de bedingen van subsidiariteit "eveneens impliceert dat het beding uit dealgemene voorwaarden van de ARB-polis wordt geneutraliseerd, dat bepaalt 'dat zij in
eerste rang geldt ten voordele van de verzekerden en dat de verzekeraars, wanneer verlies of schade door een andere polis zou zijn gedekt die door een van de verzekerde is (afgesloten), een vergoeding zullen betalen alsof die andere polis niet bestaat', aangezien het beding immers verder uitdrukkelijk zegt: 'behoudens hetgeen
in de uitsluiting van artikel 6 op pagina 9 wordt vermeld'; dat die uitzondering precies betrekking heeft op de uitsluiting van de eigen aansprakelijkheid van de onderaannemers in zoverre zij is gedekt door een verzekering die zij hebben afgesloten; dat aangezien de bedingen van subsidiariteit in de pas omschreven
omstandigheden elkaar opheffen, artikel 12 van de wet van 11 juni 187 4 dient te worden toegepast; dat die bepaling eveneens van toepassing is op de aansprakelijkheidsverzekeringen; dat zij de eerste verzekeraar ertoe verplicht het schadegeval te
dekken; dat het neutraliseren van de bedingen van subsidiariteit tot gevolg heeft dat
de verwijzing naar de datum in het beding van subsidiariteit van de polis van de
(tweede verweerster) daardoor zelfgeneutraliseerd is; dat (de tweede verweerster)
ingevolge de verzekeringsovereenkomst slechts ten belope van 2.000.000 BEF tot vrijwaring van (eiseres) kan worden gehouden; (. .. )de (eerste verweerster) terecht vraagt
dat het hof (van beroep) voor recht zegt dat (eiseres) burgerlijk aansprakelijk is en
dat die aansprakelijkheid is gedekt door de verzekeringspolis die (eiseres) op 18 september 1987 bij de (tweede verweerster) heeft afgesloten",

terwijl, eerste onderdeel, de compensatoire schadevergoeding die aan de getroffene door een onrechtmatige daad die schade heeft geleden moet worden betaald, de
bijkomende schade vergoedt die de getroffene heeft geleden omdat de vergoeding met
vertraging is gebeurd en behoort bijgevolg integraal tot de hem verschuldigde vergoeding (artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek); een verzekering voor
de aansprakelijkheid buiten overeenkomst de verzekerde dekt zowel voor de schadevergoeding die in hoofdsom aan de benadeelde derde moet worden betaald als voor
de compensatoire schadevergoeding die eveneens aan die benadeelde derde moet worden betaald, benevens de compensatoire interest, de kosten en uitgaven, ten belope van het maximumbedrag van de waarborg (artikel 1, wet 11 juni 187 4; artikelen 1134 en 1135 van het Burgerlijk Wetboek); zulks eveneens het geval is wanneer
de verzekerde ingevolge een beding ten voordele van derden geniet van de verzekering die een derde te zijnen voordele heeft afgesloten (artikel 1121 van het Burgerlijk Wetboek; artikel5 van de wet van 11 juni 1874); artikel12 van de wet van
11 juni 1874, die van toepassing is op de geschillen die voor de wet van 9 juli 1992
op de landverzekeringen zijn ontstaan, in zijn eerste en tweede lid bepaalt : "De verzekerde zaken waarvan de volle waarde reeds door een verzekering gedekt is, kunnen niet voor 6ElJl tweede maal tegen dezelfde risico's worden verzekerd ten v(lordele van deze1fde persoon. Wanneer door de eerste overeenkomst niet de volle waarde
verzekerd is, zijn de verzekeraars die de volgende overeenkomsten hebben getekend, verbonden voor het meerdere, in de volgorde van de dagtekening van de overeenkomsten"; ingevolge die bepaling dient de volgende overeenkomst, wanneer de eerste overeenkomst het totstandgekomen risico niet volledig dekt, in die mate uitwerking
te krijgen; wanneer de burgerlijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst van dezelfde verzekerde door twee overeenkomsten met verschillende datum is gedekt en
het bedrag van de schade ten gevolge van de onrechtmatige daad van de verzekerde (of van een aangestelde van de verzekerde waarvoor hij moet instaan) meer be-
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draagt dan het maximum van de waar-borg die in de eerste overeenkomst is vastgelegd, maar minder dan het maximaal bedrag van de waarborg die in devolgende overeenkomst is vastgelegd, dienen de twee verzekeraars de hele burgerlijke aansprakelijkheid van de verzekerde te dekken, dat wil zeggen de eerste binnen
de grenzen van zijn waarborg en de tweede voor het overige, zonder dat een gedeelte van de vergoeding die verschuldigd is aan de getroffene (of aan de verzekeraar die in zijn rechten is getreden) ten laste van de verzekerde mag blijven; ten deze
uit de voormelde vaststellingen van het arrest blijkt dat de schade die de aangestelden van eiseres hebben veroorzaakt en waarvoor zij moet instaan, een bedrag beloopt dat hoger is dan de maximum waarborg van de eerste polis die eiseres bij de
tweede verweerster heeft afgesloten, maar lager dan de maximum waarborg van de
tweede polis die ten voordele van eiseres bij de eerste verweerster is afgesloten; de
tweede verweerster, de eerste verzekeraar, bijgevolg met toepassing van artikel 12
van de wet van 11 juni 1874 het schadegeval diende te dekken, maar enkel tot beloop van het maximum bedrag van 2.000.000 BEF, en de eerste verweerster, de tweede
verzekeraar, het saldo van de veroordeling van eiseres moest dekken, te weten de compensatoire interest, de moratoire interest en de kosten; de eerste verweerster immers, nadat de dekking van de tweede verweerster was opgebruikt, het resterende
gedeelte van het totstandgekomen risico diende te dekken; het arrest, om de vordering tot vrijwaring van eiseres met betrekking tot de compensatoire interest, de
moratoire interest en de kosten af te wijzen, oordeelt dat het beding uit de algemene voorwaarden van de "ARB"-polis van de eerste verweerster, de tweede verzekeraar, bepaalt de TRC polis "in eerste rang ten voordele van de verzekerden zal gelden", tenietgedaan wordt omdat dit beding aldus verder gaat "behoudens het bepaalde
inzake de uitsluiting van artikel 6 op bladzijde 9" en "dat die uitzondering precies
betrekking heeft op de uitsluiting van de eigen aansprakelijkheid van de onderaannemers in zoverre die wordt gedekt door een verzekering die zij zelf hebben afgesloten"; de overweging dat voornoemd beding dat bepaalt dat de tussenkomst in eerste rang van de eerste verweerster geen uitwerking krijgt, de beslissing om het saldo
van haar veroordeling ten aanzien van OMOB ten laste van eiseres te leggen, niet
voldoende naar recht verantwoordt, aangezien de eerste verweerster met toepassing van artikel12 van de wet van 11 juni 1874, hoe dan ook in tweede rang diende
tussen te komen, nadat de door de tweede verweerster verschuldigde dekking volledig was opgebruikt; het arrest bijgevolg, door de vordering tot vrijwaring van eiseres tegen de eerste verweerster af te wijzen voor het saldo van haar veroordeling dat niet is gedekt door de verzekering die bij de tweede verweerster is afgesloten,
de artikelen 1 en 12, eerste en tweede lid, van de wet van 11 juni 1874 schendt; het
arrest bovendien, door te weigeren aan eiseres, die nochtans begunstigde is krachtens het beding ten voordele van derden in de verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid die de naamloze vennootschap Socatra bij de twee verweersters heeft
afgesloten, de dekking van die overeenkomst te verlenen voor de compensatoire interest op de hoofdvergoeding van 2.000.000 BEF, die behoort tot de vergoeding die
moet worden betaald aan de verzekeraar die in de rechten van de opdrachtgever is
getreden, de moratoire interest en de kosten, aan die verzekeringsovereenkomst de
uitwerking weigert te verlenen die zij ten aanzien van eiseres moet hebben (scherrding van de artikelen 1121, 1134, 1135 van het Burgerlijk Wetboek, 1, 5 van de wet
van 11 juni 1874 en, voor zoveel als nodig, 1382, 1383 en 1384, eerste en derde lid,
van het Burgerlijk Wetboek);

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest vaststelt dater bij dakwerken"tiitgevoerd door
eiseres als onderaannemer brand is ontstaan in het gemeentehuis van SintJoost-ten-Node en dat zij voor die brand buiten overeenkomst aansprakelijk is; dat de schade ten belope van 24.772.625 BEF is vergoed door de
OMOB, de verzekeraar van de gemeente; dat de hoofdaannemer op 20 december 1988 bij de twee verweersters een verzekering "Aile risico's bouwplaatsen" had afgesloten die de aansprakelijkheid buiten overeenkomst van de verzekerden, onder meer zijn onderaannemers, ten belope van 100.000.000 BEF
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dekte; dat die polis een beding van uitsluiting bevat van de eigen aansprakelijkheid van de onderaannemers in zoverre die wordt gedekt door een verzekering die zij zelfhebben afgesloten; dat eiseres op 18 september 1987 bij
de tweede verweerster een burgerlijkeaansprakelijkheidsverzekering "exploitatie" had afgesloten ten belope van een bedrag van 2.000.000 BEF; dat
die polis een beding van uitsluiting bevat wanneer het risico kan worden vergoed door een andere verzekering, ongeacht haar datum, als de verzekeraar die ze heeft aangegaan geen verhaal heeft tegen de verzekerde; dat
OMOB, die enerzijds door verweersters als verzekeraars "Alle risico's bouwplaats" en anderzijds van haar verzekerde, gedeeltelijk is vergoed, de terugbetaling van het saldo van haar uitgaven, te weten het bedrag van
2.000.000 BEF vermeerderd met de compensatoire interest van de hoofdaannemer, van eiseres en van de verweersters, hun verzekeraars, heeft gevorderd;
Overwegende dat naar luid van artikel 12 van de wet van 11 juni 187 4 betreffende de verzekeringen in het algemeen, de verzekerde zaken waarvan
de volle waarde reeds door een verzekering gedekt is, niet een tweede maal
tegen dezelfde risico's kunnen worden verzekerd ten voordele van dezelfde
persoon; dat wanneer door de eerste overeenkomst niet de volle waarde verzekerd is, de verzekeraars die de volgende overeenkomsten hebben getekend, verbonden zijn voor het meerdere, in de volgorde van de dagtekening van de overeenkomsten;
Overwegende dat het arrest de inhoud van de twee verzekeringspolissen die het schadegeval dekken onderzoekt en oordeelt "dat de bedingen van
subsidiariteit tegenstrijdig zijn, (... ) dat de enig mogelijke oplossing het neutraliseren is van de bedingen (. .. ), dat bijgevolg (... ) artikel12 van de wet van
11 juni 187 4 dient te worden toegepast";
Overwegende dat het arrest eiseres veroordeelt tot betaling aan OMOB
van het bedrag van 2.000.000 BEF vermeerderd met de interesten en kosten; dat het weliswaar de tweede verweerster, op grond van de verzekeringsovereenkomst van 18 september 1987, veroordeelt om eiseres te vrijwaren voor de veroordelingen die tegen haar worden uitgesproken, "maar tot
beloop van 2.000.000 BEF", maar de aanspraak van eiseres afwijst om op
grond van de verzekeringsovereenkomst van 20 december 1988, voor de
voormelde veroordelingen ook door de twee verweersters te worden vergoed;
Dat het niet naar recht is verantwoord;
Dat dit onderdeel gegrond is;
Om die redenen, zonder de andere onderdelen te moeten onderzoeken die
tot geen ruimere cassatie kunnen leiden; vernietigt het bestreden arrest
in zoverre het de vordering van eiseres afwijst en uitspraak doet over de
kosten van de gedingen tussen de partijen; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te
Bergen.
23 november 2001 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - verslaggeuer : mevr. Matray - Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaatgeneraal - Aduocaten : mrs. Kirkpatrick en Gerard.
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2• KAMER- 27 november 2001

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- SCHADE -

BEOORDELINGS-

BEVOEGDHEID. RAMING. PEILDATUM- RAMING- GENEGENHEIDSSCHADE.

De rechter die bij de beoordeling van de omvang van de geleden genegenheidsschade, rekening houdt met het feit dat het slachtoffer op passende wijze is vergoed, schendt de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek niet (1). (Artt.
1382 en 1383 B.W.)
(L ... E.A. T. G... )

ARREST

(A.R. P.00.0595.N)

RET HOF;- Gelet op bet bestreden vonnis, op 3 maart 2000 in boger beroep gewezen door de Correctionele Recbtbank te Brussel;
Gelet op de memorie die aan dit arrest is gebecbt en ervan deel uitmaakt;
II. Op de voorzieningen van R.R., V.R. en L.R. :
Over bet tweede middel :
. Wat bet eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, anders dan bet onderdeel aanvoert, de appelrecbters niet
oordelen dat de eisers geen recht bebben op een vergoeding voor genegenheidsscbade omdat de eerste eiseres passend is vergoed; dat zij enkel bij de beoordeling van de omvang van de geleden genegenbeidsscbade die zij vaststellen op 10.000 frank voor eiser en op 5.000 frank voor de derde en de vierde
eiseres, bet feit betrekken dat de eerste eiseres op passende wijze wordt vergoed; dat zij aldus te kennen geven dat door die passende vergoeding de omvang van de genegenbeidsscbade geringer is;
Overwegende dat de recbter die bij de beoordeling van de omvang van de
geleden genegenbeidsscbade, rekening boudt met bet feit dat bet slacbtoffer op passende wijze is vergoed, de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wethoek niet scbendt;
Dat bet onderdeel niet kan worden aangenomen;

Om die redenen, vernietigt bet bestreden vonnis in zoverre bet uitspraak doet over de recbtsvordering van eiseres A.L. met betrekking tot de
scbadeposten economiscb verlies buisboudster en bestendige arbeidsongeschiktbeid; beveelt dat van bet arrest melding zal worden gemaakt op de kant
(1) Voor het begrip "genegenheidsschade" : M. SoMMERIJNS, De gemeenrechtelijke vergoeding van
het lichamelijk letsel in cijfers, H. 7, De genegenheidsschade, B 7/1 e.v.
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van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt verweerster in de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Leuven, zitting houdende in hoger beroep.
27 november 2001 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitterVerslaggever: de h. Van hoogenbemt- Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, procureur-generaal- Advocaten: mrs. J. Van Schel en J.-P. Tieleman, Brussel.

Nr. 646
28 KAMER- 27 november 2001
1 o GENEESKUNDE - GENEESMIDDELEN (VERDOVENDE MIDDELEN INBEGREPEN)- INTERNATIONALE SLUIKHANDEL IN VERDOVENDE MIDDELEN--,- DRUGSDELICTEN BEGAAN INVERSCHILLENDE LANDEN- SCHENGEN-VERDRAG- UNIEKE JURIDISCHE RUIMTE - GEVOLG.

2° GENEESKUNDE - GENEESMIDDELEN (VERDOVENDE MIDDELEN INBEGREPEN)- INTERNATIONALE SLUIKHANDEL IN VERDOVENDE MIDDELEN- DRUGSDELICTEN BEGAAN INVERSCHILLENDE LANDEN - AFZONDERLIJK STRAFBARE FElTEN- BEGINSEL "NON BIS IN IDEM"GEVOLG.

1 o De omstandigheid dat, krachtens het Schengen-verdrag, de verdragsstaten in be-

ginsel als een juridische ruimte worden beschouwd, doet geen afbreuk aan het feit
dat, ingevolge artikel 71 van dit verdrag, het artikel 36, 2, a-i van het Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen van New-York van 30 maart 1961 van toepassing blijft; krachtens deze laatste bepaling worden de in de eerste paragraaf ervan vermelde drugsdelicten, indien ze in verschillende landen zijn begaan, als
afzonderlijke stra{bare feiten beschouwd (1). (Verdrag van 19 juni 1990, art. 71; Enkelvoudig Verdrag van New-York van 30 maart 1961 inzake verdovende middelen, art. 36, 2, a.)
2° De Overeenkomst van 25 mei 1987 tussen de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen inzake de toepassing van het beginsel "non bis in idem" doet geen afbreuk aan het Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen van New-York van
30 maart 1961; krachtens artikel 36, 2, a-i van dit verdrag worden de in de eerste
paragraaf ervan vermelde drugsdelicten, indien ze in verschillende landen zijn begaan, als afzonderlijke strafbare feiten beschouwd, zodat de Overeenkomst van 25
mei 1987 geen toepassing vindt op deze drugsdelicten (2). (Overeenkomst van 25 mei
1987; Envelvoudig Verdragvan New-York van 30 maart 1961 inzake verdovende middelen, art. 36, 2, a).
(W. .. )

ARREST

(A.R. P.Ol.1220.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 18juni 2001 door het Hof
van Beroep te Gent gewezen;
(1) Cass., 29 juni 1999, A.R. P.99.0754.N, A. C., 1999, nr. 408.
(2) Zie noot 1.
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Gelet op de memorie die aan dit arrest is gehecht en daarvan deel uitmaakt;
Over het tweede middel :
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de omstandigheid dat, krachtens het Schengen-verdrag,
de verdragsstaten in beginsel als een juridische ruimte worden beschouwd,
geen afbreuk doet aan het feit dat ingevolge artikel 71 van het Schengenverdrag het artikel 36, 2.a), ivan het Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen van New-York van 30 maart 1961 van toepassing blijft; dat
krachtens deze laatste bepaling de in de eerste paragraaf ervan vermelde
drugsdelicten, indien ze in verschillende landen zijn begaan, als afzonderlijke strafbare feiten worden beschouwd;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
Over het derde middel :
Overwegende dat de Overeenkomst van 25 mei 1987 tussen de LidStaten van de Europese GemE)enschappen inzake de toepassing van het beginsel 'ne his in idem' geen afbreuk doet aan het Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen van New-York van 30 maart 1961;
Dat de Overeenkomst van 25 mei 1987 de vervolging van dezelfde feiten
betreft; dat het artikel 36, 2.a), i, van het Enkelvoudig Verdrag de in de eerste paragraaf ervan vermelde drugsdelicten, indien ze in verschillende Ianden zijn begaan, als afzonderlijke strafbare feiten beschouwt; dat derhalve de Overeenkomst van 25 mei 1987 geen toepassing vindt op deze
drugsdelicten;
Dat het middel faalt naar recht;
En overwegende dat de substanWHe 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 november 2001 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitterVerslaggever: de h. Van hoogenbemt- Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, procureur-generaal - Advocaat : mr. P. Arnou, Brugge.
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2e KAMER - 27 november 2001

CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- TERMIJNEN VOOR

CASSATIEBEROEP EN BETEKE·
NING - ALLERLEI - ElSER, VERZOEKER TOT TERUGBETALING VAN BORGSOM - BETEKENING
AAN HET OPENBAAR MINISTERIE.
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Een verzoeker tot terugbetaling van de door hem betaalde borgsom moet zijn cassatieberoep aan het openbaar ministerie betekenen (1). (Art. 35, § 4, Wet Voorlopige Hechtenis.)
(M ... )

ARREST

(A.R. P.Ol.1586.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 2 november 2001 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hofvermag acht te slaan, niet
blijkt dat de voorziening van eiser, verzoeker tot terugbetaling van de door
hem· betaalde borgsom, werd betekend aan het openbaar ministerie;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
27 november 2001 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitterVerslaggever: de h. Van hoogenbemt- Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, procureur-generaal.

Nr. 648
26 KAMER - 28 november 2001

1 o CASSATIE- VERNIETIGING.

OMVANG- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- BEKLAAGDE
EN VERDACHTE- BESCHIKKING TOT VERWIJZING VAN DE ZAAK NAAR DE RAADKAMER- DAAROPVOLGENDE BESLISSINGEN - VERNIETIGING VAN DE BESCHIKKING TOT VERWIJZING VAN DE
RAADKAMER- GEVOLG.

2° RECHTERLIJKE ORGANISATIE -

STRAFZAKEN- ONDERZOEKSGERECHTEN- REGELING VAN DE RECHTSPLEGING- RAADKAMER- ALS GRIFFIER TOEGEVOEGD PERSOON- EEDAFLEGGING- GEBREK- GEVOLG.

1o Vernietiging, op het cassatieberoep van de beklaagde, van de beschikking van de raad-

kamer die hem verwijst naar de correctionele rechtbank, brengt vernietiging mee van
alles wat voor hem uit die beschikking volgt (1).

2° Wanneer uit de stukken van de voor de raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg gevoerde rechtspleging blijkt dat, op de terechtzitting waar de onderzoeksrechter verslag heeft uitgebracht, het O.M. heeft gevorderd en de aanwezige verdachte is
N oat arrest nr. 64 7 :
(1) Zie Cass., 3 maart 1999, P.99.0168.F, nr. 129.
Noot arrest nr. 648:
(1) Zie Cass., 29 sept. 1975 (A.C., 1976, 133); 2 feb. 1994, A.R. P.93.0499.F, nr. 63.
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gehoord, alsook op de terechtzitting waarop de beschikking is gewezen, een persoon als griffier is toegevoegd met toepassing van art. 329, Ger. W., maar niet blijkt
dat die persoon, v66r die terechtzittingen, de eed heeft afgelegd die door die wetsbepaling was vereist v66r de wijziging ervan bij art. 78 wet 17 feb. 1997 tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot het personeel van de griffies en parketten, kan het Hof van Cassatie niet onderzoeken of de
raadkamer op die terechtzittingen regelmatig was samengesteld, en vernietigt het bijgevolg de bestreden beschikking (2). (Art. 329 Ger.W., v66r de wijziging ervan bij de
wet 17 feb. 1997.)
(F... )

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.Ol.1017.F)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beschikking, op 18 oktober 1996 gewezen door de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik;
Gelet op het bestreden arrest, op 2 oktober 1997 gewezen door de kamer
van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te Luik;
Gelet op het bestreden arrest, op 1 juni 2001 gewezen door het Hofvan Beroep te Luik;
Gelet op de "verbeterende" memorie, waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht;
I. Op de voorziening tegen de beschikking van 18 oktober 1996 :
Over het eerste middel :
Overwegende dat uit de processtukken blijkt dat op de terechtzitting van
1 april 1996 van de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik,
waar de onderzoeksrechter verslag heeft uitgebracht, het openbaar ministerie heeft gevorderd en de aanwezige inverdenkinggestelden zijn gehoord, en op die van 18 oktober 1996, waarop de beschikking is gewezen, J.
Sequaris als griffier is toegevoegd met toepassing van artikel 329 van het Gerechtelijk Wetboek, zonder dat uit die stukken blijkt dat die persoon op die
terechtzittingen voorafgaandelijk de eed heeft afgelegd die door de voormelde wetsbepaling was vereist, v66r de wijziging ervan bij artikel 78 van
de wet van 17 februari 1997 tot wijziging van sommige bepalingen van het
Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot het personeel van de griffies en parketten; dat het Hof bijgevolg niet kan onderzoeken of de raadkamer op die
terechtzittingen regelmatig was samengesteld;
Dat het middel, wat dat betreft, gegrond is;
II. Op de voorzieningen tegen de arresten van 2 oktober 1997 et 1 juni
2001:
Overwegende dat de hierna uit te spreken vernietiging van de beschikking van 18 oktober 1996, in zoverre zij uitspraak doet inzake eiser, de vernietiging meebrengt van alles wat voor hem uit die beschikking is voortgekomen, met inbegrip van de twee voormelde arresten, in zoverre zij jegens
hem uitspraak doen;
(2) Zie Cass., 27 okt. 1999, A.R. P.99.0584.F, nr. 568.
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Om die redenen, zonder dater grond bestaat tot onderzoek van de andere middelen, die niet kunnen leiden tot ruimere cassatie of tot cassatie zonder verwijzing, vernietigt de bestreden beschikking, in zoverre zij uitspraak doet inzake L.F., en, bijgevolg, vernietigt alles wat voor hem uit die
beschikking is voortgekomen; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissingen; laat de
kosten ten laste van de Staat; verwijst de aldus beperkte zaak naar de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik, anders samengesteld.
28 november 2001- 2e kamer- Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitterVerslaggever : de h. Fettweis - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. L. Van Damme, Brussel.
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28 november 2001

·CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- VORMEN- VORM EN TERMIJN VAN BETEKENING EN/OF
NEERLEGGING- VOORONDERZOEK IN STRAFZAKEN- HANDELING VAN HET VOORONDERZOEK M.B.T. GOEDEREN- VERZOEK TOT OPHEFFING AAN DE PROCUREUR DES KONINGS- VERWERPING- AANHANGIGMAKING VAN DE ZAAK BIJ DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- ARREST DAT HET VERZOEK NIET GEGROND VERKLAART - VOORZIENING- GEEN
BETEKENING AAN HET OPENBAAR MINISTERIE - ONTVANKELIJKHEID.

Wanneer het verzoek van eiser om een handeling van het vooronderzoek m.b.t. zijn goederen op te heffen, wordt verworpen bij arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, is zijn cassatieberoep tegen dat arrest niet ontvankelijk, als het niet aan het
O.M. is betekend (1). (Artt. 28sexies en 418 Sv.)
CC ... )
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.Ol.1336.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 24 september 2000 gewezen door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling;
Overwegende dat het arrest het verzoek dat eiseres met toepassing van artikel 28sexies van het Wetboek van Strafvordering heeft neergelegd, ontvankelijk maar niet-gegrond verklaart;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hofvermag acht te slaan, niet
blijkt dat eiseres, de persoon die door een akte van vooronderzoek met betrekking tot haar goederen is benadeeld, haar voorziening aan het openbaar ministerie heeft doen betekenen;
(1) Zie Cass., 23 feb. 1999, A.R. P.99.0116.N, nr. 108; 28 april1999, A.R. P.0411.N, nr. 247.
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Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
Om die redenen, zonder acht te slaan op de middelen van het verzoekschrift dat op 9 oktober 2001 is neergelegd op de griffie van het Hofvan Beroep te Luik, aangezien die middelen vreemd zijn aan de ontvankelijkheid
van de voorziening; verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
28 november 2001 - 2e kamer- Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitterVerslaggever : de h. de Codt - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaatgeneraal-Advocaat: mr. J.-F. Jeunehomme, Luik.
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1o CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP
- STRAFVORDERING ~ ALGEMEEN- BESLISSINGEN ALDAN NIET VATBAAR VOOR ONMIDDELLIJK CASSATIEBEROEP- REGELING VAN DE RECHTSPLEGING -HOGER BEROEP TEGEN DE BESCHIKKINGEN VAN DE RAADKAMER- BESLISSING VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- BETWISTING OVER HET BESTAAN VAN VOLDOENDE AANWIJZINGEN VAN SCHULD
- ONTVANKELIJKHEID.

2° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKENING- STRAFVORDERING- GEEN EINDBESLISSING, TOCH ONMIDDELLIJK VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP- REGELING VAN DE RECHTSPLEGING- VERDACHTE- HOGER BEROEP TEGEN DE BESCHIKKINGEN VAN DE RAADKAMER- BESLISSING VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - BE TWISTING OVER HET BESTAAN VAN VOLDOENDE AANWIJZINGEN VAN
SCHULD - ONTVANKELIJKHEID.

3° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE CASSATIEBEROEP
KAN OF MOET WORDEN INGESTELD- STRAFVORDERING- BEKLAAGDE EN VERDACHTE- VERDACHTE- REGELING VAN DE RECHTSPLEGING- BESLISSING VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- HOGERE BEROEPEN TEGEN DE BESCHIKKINGEN VAN DE RAADKAMER- BETWISTING OVER HET BESTAAN VAN VOLDOENDE AANWIJZINGEN VAN SCHULD- ONMIDDELLIJK
CASSATIEBEROEP- ONTVANKELIJKHEID.

4° ONDERZOEKSGERECHTEN- REGELING VAN DE

RECHTSPLEGING- HOGER BEROEP TEGEN DE BESCHIKKINGEN VAN DE RAADKAMER- VERDACHTE- BESLISSING VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- BETWISTING OVER HET BESTAAN VAN VOLDOENDE
AANWIJZINGEN VAN SCHULD - ONMIDDELLIJK CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID.

5° ARBITRAGEHOF- PREJUDICIEEL GESCHIL- CASSATIEMIDDEL- MIDDEL ZONDER FEITELIJKE GRONDSLAG- GEVOLG.

6° PREJUDICIEEL GESCHIL- ARBITRAGEHOF- CASSATIEMIDDEL- MIDDEL DAT FEITELIJKE GRONDSLAG MIST- GEVOLG.

7o ARBITRAGEHOF- PREJUDICIEEL GESCHIL- CASSATIEMIDDEL- MIDDEL DAT FAALT
NAAR RECHT - GEVOLG.

----·~"
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go PREJUDICIEEL GESCHIL- ARBITRAGEHOF- CASSATIEMIDDEL- MIDDEL DAT FAALT
NAAR RECHT- GEVOLG.

1°, 2°, 3° en 4° Krachtens art. 416, tweede lid, Sv., kan de verdachte slechts onmiddellijk cassatieberoep instellen tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat uitspraak doet over zijn hager beroep tegen de beschikking van de raadkamer, waarbij hij naar de correctionele rechtbank wordt verwezen, op voorwaarde
dat hij tegen die beschikking hager beroep heeft kunnen instellen; er wordt geen geschil inzake bevoegdheid opgeworpen noch enige niet-ontvankelijkheid van de strafvordering aangevoerd, wanneer de verdachte betoogt dat er onvoldoende aanwijzingen van schuld of van een misdrijf bestaan (1). (Artt. 129, 130, 131, § 1, 135, §
2, 416, tweede lid, en 539 Sv.)
5o en 6 o Het Hof van Cassatie hoeft geen prejudiciele vraag aan het Arbitragehof te stellen die gegrond is op een middel dat feitelijke grondslag mist (2). (Art. 26 Bijzondere Wet Arbitragehof.)
7° en go Het Hof van Cassatie hoeft aan het Arbitragehofgeen prejudiciiile vraag te stel-

len over de schending van de artt. 10 en 11 Gw. door een wetsbepaling, wanneer die
vraag gegrond is op een middel dat van een onjuiste uitlegging van die wetsbepaling uitgaat, zodat het middel faalt naar recht (3). (Art. 26 Bijzondere Wet Arbitragehof.)
·

(J ... )

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.Ol.1345.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 september 2001 gewezen door het Hofvan Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling;
Over de ontvankelijkheid van de voorziening :

Overwegende dat een inverdenkinggestelde krachtens artikel 416, tweede
lid, van het Wetboek van Strafvordering, slechts een 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, waarbij hij naar de correctionele rechtbank wordt verwezen, op voorwaarde dat hij tegen die beschikking hoger beroep heeft kunnen instellen;
Overwegende dat de inverdenkinggestelde, krachtens de artikelen 135, §
2, en 539 van dat wetboek, hoger beroep kal).. ip.stellen tegen de volgende beschikkingen van de raadkamer :
·
(1) Zie Cass., 11 jan. 2000, A.R. P.93.0905.N, nr. 20, met concl. adv.-gen. DuiNSLAEGER; 5 sept.
2000, A.R. P.00.0988.N, nr. 441; 30 jan. 2001, A.R. P.OO.l618.N, nr. 59.
(2) Zie Cass., 28 feb. 2000, A.R. P.99.0003.F, nr. 145.
(3) Zie Cass., 8 juni 1999, A.R. P.97.1105.N, nr. 336.
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1. de beschikkingen tot verwijzing, die uitspraak doen over een onregelmatigheid, verzuim of nietigheid die invloed heeft op een handeling van het
onderzoek of op de bewijsverkrijging, op voorwaarde dat het middel voor de
raadkamer is ~ngeroepen bij schriftelijke conclusie,
2. de beschikkingen tot verwijzing, bepaald in de artikelen 129 en 130 van
het Wetboek van Strafvordering, in geval van niet-ontvankelijkheid ofverval van de strafvordering, op voorwaarde dat het middel bij schriftelijke conclusie is aangevoerd voor de raadkamer, behalve wanneer ze zijn ontstaan
na de debatten voor de raadkamer,
3. de beschikkingen tot verwijzing, in die mate dat zij zelf door onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden zijn aangetast,
4. de beschikkingen die uitspraak doen over een geschil inzake bevoegdheid in de zin van artikel 539 van het Wetboek van Strafvordering;
Overwegende dat de middelen, in zoverre zij betogen dat de beschikking
tot verwijzing van de zaak naar de raadkamer "geenszins met redenen is omkleed", terwijl de beschikking de gronden van de vordering van het openbaar ministerie overneemt, luidens welke "er voldoende bezwaren tegen (eiser) bestaan en dat de feiten van de telastleggingen A, Ben C door de
artikelen 193, 195, 197, 213 en 214 van het Strafwetboek met criminele straffen bestraft worden; (. .. ) dat (niettemin) slechts correctionele straffen moeten worden uitgesproken, wegens de verzachtende omstandigheden die voortvloeien uit het feit dat (eiser) nog nooit tot enige strafis veroordeeld", feitelijke
grondslag missen;
Overwegende dat de middelen, in zoverre zij betogen dat het pleidooi "dat
er onvoldoende aanwijzingen van schuld of van een misdrijf bestaan" een geschil inzake bevoegdheid oplevert of een grond van niet-ontvankelijkheid van
de strafvordering aanvoert, falen naar recht;
Overwegende dat de middelen, in zoverre zij de schending van artikel 6
van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden aanvoeren, dat, in beginsel, niet van toepassing is op
de onderzoeksgerechten, eveneens falen naar recht;
Overwegende dat eiser, voor het overige, de schending van de artikelen 10
en 11 van de Grondwet door artikel 135, § 2, van het Wetboek van Strafvordering aanvoert;
Overwegende dat het Hof geen prejudiciele vraag aan het Arbitragehof hoeft
te stellen betreffende de overeenstemming van dat artikel 135, § 2, met die
grondwetsbepalingen, aangezien het eerste middel, om te betogen dat het voormelde artikel die bepalingen schendt, van een onjuiste lezing van de beroepen beschikking uitgaat, op grond dat zij "geenszins met redenen is omkleed", en het tweede middel uitgaat van een onjuiste uitlegging van het
voormelde artikel van het Wetboek van Strafvordering, op grond dat "de raadkamer zich ertoe kan beperken de beslissing tot verwijzing van de inverdenkinggestelde naar de correctionele rechtbank niet te motiveren", terwijl een dergelijke beslissing wel met redenen omkleed moet worden, zij het,
bij ontstentenis van conclusies, door de vaststelling dat er voldoende bezwaren bestaan;
En overwegende dat uit de stukken waarop het Hofvermag acht te slaan,
blijkt dat, zoals het arrest vermeldt, het voorwerp van eisers hoger beroep
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geen deel uitmaakt van de voormelde gevallen waarin de wet de inverdenkinggestelde toestaat dat rechtsmiddel tegen de beschikking tot verwijzing aan te wenden;
Dat, bijgevolg, de voorziening niet ontvankelijk is;
Om die redenen, zonder acht te slaan op de overige middelen, die vreemd
zijn aan de ontvankelijkheid van de voorziening, verwerpt de voorziening;
veroordeelt eiser in de kosten.
28 november 2001-28 kamer- Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitterVerslaggever : de h. Fettweis - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. G. Archambeau, Brussel.

Nr. 651
28 KAMER - 28 november 2001

1 o ONDERZOEKSRECHTER- AANHANGIGMAKING- MATE WAARIN DE ZAAK BIJ HEM
AANHANGIG IS GEMAAKT- VOORTDUREND MISDRIJF- FElTEN GEPLEEGD NA DE AANHANGIGMAKING- BEVOEGDHEID.

2° MISDRIJF- SOORTEN -AFLOPEND. VOORTGEZET. VOORTDUREND MISDRIJF- VOORTDUREND MISDRIJF- ONDERZOEKSRECHTER- AANHANGIGMAKING- MATE WAARIN DE ZAAK
BIJ HEM AANHANGIG IS GEMAAKT- FElTEN GEPLEEGD NA DE AANHANGIGMAKING- BEVOEGDHEID.

3° MISDRIJF- SOORTEN- AFLOPEND. VOORTGEZET. VOORTDUREND MISDRIJF- VOORTDUREND MISDRIJF- BEZIT VAN VERDOVENDE MIDDELEN - GEVOLG.

4° GENEESKUNDE- GENEESMIDDELEN (VERDOVENDE MIDDELEN INBEGREPEN)- VERDOVENDE MIDDELEN- BEZIT VAN VERDOVENDE MIDDELEN- MISDRIJF- SOORTEN- VOORTDUREND MISDRIJF- GEVOLG.

1o en 2° De onderzoeksrechter bij wie een voortdurend wanbedrijf aanhangig wordt gemaakt, kan dat misdrijf in zijn geheel onderzoeken, zonder dat de feiten die na het
vorderen van het onderzoek zijn gepleegd en die van dat wanbedrijf deel uitmaken, het voorwerp dienen uit te maken van aanvullende vorderingen (1). (Art. 56, §
1, zesde lid, en 61 Sv.)
3° en 4o Het bezit van verdovende middelen zonder voorafgaande machtiging is een misdrijf dat blijft voortduren zolang geen ander feit of omstandigheid bewijst dat het niet
Zanger gepleegd wordt; het stopzetten van de verkoop of het te koop aanbieden van
verdovende middelen maakt niet noodzakelijkerwijs een einde aan het bezit van die
producten, noch aan de deelneming aan de hoofd- of bijkomende bedrijvigheid van
een vereniging, waartoe een dergelijk bezit aanleiding kan geven. (Art. 2bis Drugwet; art. 11 K.B. 31 dec. 1930.)
(1) Zie Cass., 27 juni 1995, A.R. P.94.0306.N, nr. 333; 4 feb. 1997, A.R. P.96.1027.N, nr. 62.
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(B. .. )

ARREST (uertaling)

(A.R. P.Ol.1526.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 12 november 2001 gewezen door het Hof van Beroep te Bergen, kamer van inbeschuldigingstelling;
Over het eerste middel :
Overwegende dat er tegen eiser een onderzoek is ingesteld we gens "overtredingen van de drugwetgeving"; dat een arrest, dat op 15 maart 2001 ten
aanzien van eiser is gewezen door het Hof van Beroep, vermeldt dat een
proces-verbaal waarover de onderzoeksrechter beschikte toen de feiten bij hem
aanhangig zijn gemaakt, inlichtingen bevat volgens welke eiser, samen met
zijn broer, betrokken zou zijn bij een handel in verdovende middelen, die vanuit zijn woonplaats zou zijn opgezet;
Overwegende dat eiser, bij wege van een voor de kamer van inbeschuldigingstelling ingestelde conclusie, betoogt dat de in zijn woonplaats verrichte huiszoekingen niet zijn bevolen op grond van de feiten die bij de
onderzoeksmagistraat aanhangig zijn gemaakt, maar uitsluitend berusten
op nieuwe politieobservaties, die na de vordering tot onderzoek van de zaak
zijn verricht; dat hij hieruit afl.eidt dat die huiszoekingen betrekking hebben op nieuwe feiten die niet begrepen zijn in de vordering tot inleidend onderzoek, en dat die opdrachten, bij gebrek aan aanvullende vorderingen van
het openbaar ministerie, net als het daaropvolgend uitgevaardigde aanhoudingsbevel onwettig zijn;
Maar overwegende dat de als "overtredingen van de drugwetgeving'' gekwalificeerde feiten met name ook de misdrijven van bezit van verdovende middelen zonder voorafgaande vergunning, en, in voorkomend geval, van deelneming, in die hoedanigheid, aan de hoofd- of bijkomende
bedrijvigheid van een vereniging kunnen bevatten;
Dat dergelijk be zit een misdrijf is dat voortduurt zolang geen ander feit
of enig andere omstandigheid bewijst dat het niet langer gepleegd wordt;
Overwegende dat eiser, voor de kamer van inbeschuldigingstelling, aileen betoogt dat een poging tot diefstal, die op 22 maart 2001 bij hem thuis
is gepleegd, tot gevolg heeft gehad dat "de drughandel zou zijn gestopt; die
inlichting werd opnieuw bevestigd door het proces-verbaal van 5 juli 2001,
waarin gemeld wordt dat de broers B. hun handel sinds halfjuni 2001 zouden hebben stopgezet";
Overwegende dat het stopzetten van de verkoop of van het te koop aanbieden van verdovende middelen niet noodzakelijkerwijs een einde maakt aan
het bezit van die producten, noch aan de deelneming aan de hoofd- of bijkomende bedrijvigheid van een vereniging, waartoe dergelijk bezit aanleiding kan geven;
Overwegende dat de rechter bij wie een voortdurend misdrijf aanhangig
is gemaakt, dat misdrijf in zijn geheel kan onderzoeken, zonder dat de feiten die gepleegd zijn na het vorderen van het onderzoek en die van dat wanbedrijf deel uitmaken, het voorwerp dienen uit te maken van aanvullende
vorderingen;
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Overwegende dat, bijgevolg, het arrest zijn beslissing "dat (eiser) de regelmatigheid van het aanhoudingsbevel ten onrechte betwist, op grond dat
de feiten die gepleegd zijn na die welke opgesomd worden in de oorspronkelijke vordering tot onderzoek van de zaak, niet op regelmatige wijze aanhangig zijn gemaakt bij de onderzoeksraadsheer die dat bevel uitgevaardigd heeft; dat dit aanhoudingsbevel immers afdoend verantwoord wordt
door de oorspronkelijke feiten die bij de onderzoeksrechter en de onderzoeksraadsheer regelmatig aanhangig zijn gemaakt", naar recht verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel :
Overwegende dat het arrest, op grond van de in antwoord op het eerst{) middel gegeven redenen, wettig beslist dat de feiten die deel uitmaken van de
oorspronkelijke aanhangigmaking van de zaak bij de onderzoeksmagistraat,
tevens de feiten omvatten op grond waarvan de huiszoekingen zijn verricht die tot eisers aanhouding hebben geleid;
Dat, daarenboven, de overweging van het arrest die betrekking heeft op
eisers verklaringen voor de kamer van inbeschuldigingstelling, een overtollige reden is, zodat het middel dat ertegen opkomt niet ontvankelijk is bij
gebrek aan belang;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
28 november 2001- 2e kamer- Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitterVerslaggever : de h. de Codt- Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. B. Popyn en T. De Beir, Bergen.
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2e KAMER - 28 november 2001

1 o VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE -

STRAFZAKENGEWETTIGDE VERDENKING- FElTEN VERWETEN AAN PERSONEN DIE NIET TOT HET RECHTSCOLLEGE BEHOREN WAAR DE ZAAK AANHANGIG IS OF TOT HET OPENBAAR MINISTERIE- ONTVANKELIJKHEID.

2° VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE -

STRAFZAKENGEWETTIGDE VERDENKING- GRIEF DIE NIET GEGROND IS OP EEN PRECIES FElT- ONTVANKELIJKHEID.

1o Het verzoek tot verwijzing van de zaak naar en andere rechtbank wegens gewet-

tigde verdenking is kennelijk niet ontvankelijk, wanneer het gegrond is op grieven
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die niet verweten worden aan het gerecht waarbij de zaak aanhangig is gemaakt, maar
aan personen die niet tot dat gerecht of tot het openbaar ministerie behoren (1). (Artt.
542 en 545 Sv.)
2° Het verzoek tot verwijzing van de zaak naar een andere rechtbank wegens gewet-

tigde verdenking is kennelijk niet ontvankelijk, wanneer het gegrond is op een omstandigheid die geen precies feit vormt dat gewettigde verdenking kan wekken t.a.v.
het geheel van de magistraten waaruit het betrokken rechtscollege is samengesteld
(2). (Artt. 542 en 545 Sv.)

(F... )

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.01.1587.F)

HET HOF; - Gelet op de vordering tot verwijzing wegens gewettigde verdenking, op 23 november 2001 neergelegd op de griffie van het Hof, waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht;
Overwegende dat eiser in substantie betoogt dat hij voor de kamer van
inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te Luik moet verschijnen; dat die kamer uitspraak moet doen over zijn hoger beroep tegen een
beschikking van 1 oktober 2001 van de raadkamer van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Neufchateau, die zijn burgerlijke-partijstelling van 28 november 2000 tegen de verdachten D. en M. niet ontvankelijk heeft verklaard;
Overwegende dat eiser meent dat hij de verwijzing van de zaak van het
Hof van Beroep te Luik naar een ander hof van beroep wegens gewettigde
verdenking kan vorderen;
Overwegende dat de vordering, in zoverre ze gegrond is op grieven die niet
verweten worden aan het gerecht waarbij de zaak aanhangig is gemaakt,
maar aan personen die niet tot dat gerecht of tot het openbaar ministerie behoren, kennelijk niet ontvankelijk is;
Dat die vordering eveneens niet ontvankelijk is, in zoverre zij het Hof
van Beroep te Luik verwijt in eisers afwezigheid uitspraak te hebben gedaan in verschillende wrakingsprocedures die hij zegt te hebben ingesteld tegen de onderzoeksrechter of tegen de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Neufchateau; dat die omstandigheid, op zich,
immers geen precies feit is dat gewettigde verdenking kan wekken ten aanzien van het geheel van de magistraten waaruit dat hofvan beroep is samengesteld;
En overwegende dat de terechtzitting waarop het Hof zal oordelen of eiser tot een geldboete moet worden veroordeeld met toepassing van artikel 545,
tweede en derde lid, van het Wetboek van Strafvordering, en van artikel 11
(1) Zie Cass., 27 jan. 1999, A.R. P.99.0128.F, nr. 47; 16 feb. 2000, A.R. P.00.0227.F, nr. 131.
(2) Zie Cass., 27 jan. 1999; A.R. P.99.0128.F, nr. 47; 24 mei 2000, A.R. P.00.0799.F, nr. 318; 24
jan. 2001, A.R. P.Ol.0048.F, nr. 44.
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van de wet van 10 juni 2001 tot wijziging van sommige bepalingen van het
Gerechtelijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek der
registratie-, hypotheek- en griffierechten, inzake onttrekking en wraking,
wordt vastgesteld op 12 december 2001;
Om die redenen, gelet op de artikelen 542 en 545 van het Wetboek van
Strafvordering, verwerpt de vordering tot verwijzing; veroordeelt eiser in de
kosten.
28 november 2001- 2e kamer- Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitterVerslaggever : de h. de Codt - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaatgeneraal.

Nr. 653
2e KAMER- 28 november 2001

1° ONDERZOEKSGERECHTEN- BESCRIKKING TOT VERWIJZING- EINDBESLISSING OP
DE STRAFVORDERING- CASSATIEBEROEP VAN DE BEKLAAGDE- TOEZICRT VAN RET ROFGRENZEN.

2° CAS SATIE -

BEVOEGDREID VAN RET ROF- AMBTSHALVE VOORGEDRAGEN MIDDELENRAADKAMER- BESCRIKKING TOT VERWIJZING- EINDBESLISSING OP DE STRAFVORDERINGCASSATIEBEROEP VAN DE BEKLAAGDE- TOEZICRT VAN RET ROF- GRENZEN.

3° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN- AMBTSHALVE VOORGEDRAGEN MIDDEL- RAADKAMER- BESCRIKKING TOT VERWIJZING - EINDBESLISSING OP DE STRAFVORDERINGCASSATIEBEROEP VAN DE BEKLAAGDE- TOEZICRT VAN RET ROF- GRENZEN.

1", 2° en 3° Wanneer de beklaagde, na de eindbeslissing op de strafvordering, cassatieberoep instelt tegen de beschikking van de raadkamer die hem naar het vonnisgerecht verwijst, zijn het toezicht van het Hof en, bijgevolg, de middelen die het ambtshalve kan voordragen, beperkt tot de regels betreffende de bevoegdheid van het
vonnisgerecht (1).
(1) V 66r de inwerkingtreding van de wet 12 maart 1998 tot verbetering van de strafrechtspleging
in het stadium van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek, strekte dat toezicht
zich tevens uit tot de formele geldigheid van de beschikking waarmee de zaak bij het vonnisgerecht aanhangig werd gemaakt (Cass., 20 dec. 1995, A.R. P.95.0118.F, nr. 559; 10 juni 1998, A.R.
P.98.0317.F, nr. 297, gronden, en 30 juni 1998, AR. P.98.0791.N, nr. 354). Het betrofmiddelen m.b.t.
het formele bestaan en de authenticiteit van de beschikking als akte (R. DECLERCQ, Beginselen van
rechtspleging, tweede uitg., 1999, blz. 292, nr. 635). Uit het onderling verband van de nieuwe artt.
135, § 2, en 416, tweede lid, Sv., volgt dat de verdachte hager beroep tegen de beschikking tot verwijzing kan instellen in geval van onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden die de beschikking tot verwijzing zelf raken, en een onmiddellijk cassatieberoep kan instellen tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, die over dat hager beroep uitspraak doet (zie Cass.,
22 aug. 2000, A.R. P.OO.l120.F- P.00.1207.F, nr. 434). Wanneer de verdachte geen hager beroep
tegen een dergelijke beslissing heeft ingesteld, is de beschikking van de raadkamer, wat dat betreft, geen in laatste aanleg gewezen beslissing. Een cassatieberoep tegen die beschikking is niet
ontvankelijk. Het Hofkan dus geen toezicht meer uitoefenen op de formele geldigheid van de beschikking. Het oefent aileen toezicht uit op de toepassing, door de raadkamer, van de regels betreffende de bevoegdheid van de vonnisgerechten.
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(M ... )

ARREST

(uertaling)

(A.R. P.Ol.1172.F)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beschikking, op 13 november 2000 gewezen door de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel, en
gelet op het bestreden arrest, op 28 juni 2001 onder het nummer 788 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel;
I. Op de voorziening tegen de beschikking van 13 november 2000 van de
raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel :
Overwegende dat de beslissing uitspraak doet over de regeling van de
rechtspleging;
Overwegende dat de regels betre:ffende de bevoegdheid van het vonnisgerecht zijn nageleefd;
II. Op de voorziening tegen het arrest van 28 juin 2001, nummer 788, van
het Hof van Beroep te Brussel;
Overwegende dat de substantiele of op stra:ffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de
wet is gewezen;
·
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt eiser in de kosten.
28 november 2001- 2e kamer- Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitterVerslaggever : de h. de Codt - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaatgeneraal.
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ARRESTEN VAN HET HOF VAN CASSATIE
Bijlage bij DEEL 9 van JAARGANG 2001
INHOUDSOPGAVE

Pauliaanse rechtsvordering.

25 oktober

Nr. 572

Handelspraktijken.

25 oktober

Nr. 573

Handelspraktijken.

25 oktober

Nr. 574

Redenen van de vonnissen en arresten.

26 oktober

Nr. 575

Verwijzing van een rechtbank naar een andere.

26 oktober

Nr. 576

Rechtsbeginselen (Algemene).

26 oktober

Nr. 577

Arbeidsovereenkomst.

29 oktober

Nr. 578

Loon.

29 oktober

Nr. 579

Loon.

29 oktober

Nr. 580

lmmuniteit- Internationale verdragen- Bewijs.

30 oktober

Nr. 581

Misbruik van vertrouwen.

30 oktober

Nr. 582

Openbaar ministerie - Bewijs - Rechten van de
Mens - Rechtbanken.

30 oktober

Nr. 583

Bevoegdheid en aanleg - Cassatieberoep.

30 oktober

Nr. 584

Wegverkeer arresten.

31 oktober

Nr. 585

Bescherming van de maatschappij.

31 oktober

Nr. 586

Rechten van de Mens.

31 oktober

Nr. 587

Wegverkeer.

31 oktober

Nr. 588

31 oktober

Nr. 589

Cassatieberoep - Vonnissen en arresten.

31 oktober

Nr. 590

Voorlopige hechtenis - Cassatieberoep - Recht
van verdediging - Redenen van de vonnissen en
arresten - Rechten van de Mens - Cassatiemiddelen.

31 oktober

Nr. 591

Voorlopige hechtenis -

31 oktober

Nr. 592

Bevoegdheid en aanleg.

2 november

Nr. 593

Cassatiemiddelen - Rechterlijk gewijsde - Recht van
verdediging.

2 november

Nr. 594

Arbitragehof- Prejudicieel geschil - Echtscheiding en scheiding van tafel en bed.

2 november

Nr. 595

Redenen van de vonnissen en

Misdrijf - Ontvoering van een kind Decreten. Ordonnanties. Besluiten.

Wetten.

Onderzoeksgerechten.

-2Bevoegdheid en aanleg.

5 november

Nr. 596

Cassatieberoep.

5 november

Nr. 597

Werkloosheid.

5 november

Nr. 598

Werkloosheid.

5 november

Nr. 599

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst.

6 november

Nr. 600

Voorlopige hechtenis - Recht van verdediging.

6 november

Nr. 601

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst.

6 november

Nr. 602

Stedenbouw - Rechten van de Mens - Wetten.
Decreten. Ordonnanties. Besluiten.

6 november

Nr. 603

Veroordeling met uitstel en opschorting van de
veroordeling - Cassatie.

7 november

Nr. 604

Vervoer.

8 november

Nr. 605

8 november

Nr. 606

Geneeskunde - Apotheker.

8 november

Nr. 607

Echtscheiding en scheiding van tafel en bed.

9 november

Nr. 608

Recht van verdediging - Rechtbanken.

9 november

Nr. 609

Vordering in rechte- Tussenkomst- NotarisBeslag.

9 november

Nr. 610

Gezinsbijslag.

12 november

Nr. 611

12 november

Nr. 612

13 november

Nr. 613

Regeling van rechtsgebied.

13 november

Nr. 614

Stedenbouw - Cassatieberoep.

14 november

Nr. 615

Arbeidsovereenkomst- Overeenkomst- Bewijs.

14 november

Nr. 616

Uitlevering.

14 november

Nr. 617

14 november

Nr. 618

Voorlopige hechtenis.

14 november

Nr. 619

Belasting over de toegevoegde waarde.

15 november

Nr. 620

Architect (Tucht en bescherming van de titel).

15 november

Nr. 621

Cassatieberoep - Tussenkomst.

16 november

Nr. 622

Faillissement, failissementsakkoord en gerechtelijk akkoord.

16 november

Nr. 623

Verzekering.

16 november

Nr. 624

Belastingen (Met de inkomstenbelastingen
gelijkgestelde).

16 november

Nr. 625

Waters - Openbare dienst- Vordering in rechte
Stedenbouw - Interesten.

Werkloosheid - Rechtbanken -

Machten.

Misdrijf- Rechten van de Mens -

Cassatieberoep stelling.

_I

Straf.

Voorwaardelijke invrijheid-

,--

r---·

-3Verjaring.

16 november

Nr. 626

Inkomstenbelastingen.

19 november

Nr. 627

Cassatieberoep -

19 november

Nr. 628

20 november

Nr. 629

20 november

Nr. 630

Beslag - Onderzoek in strafzaken - Oplichting Cassatieberoep - Strafvordering - Politie.

20 november

Nr. 631

Ontucht en prostitutie - Rechten van de Mens.

20 november

Nr. 632

Voorwaardelijke invrijheidstelling.

20 november

Nr. 633

Cassatiemiddelen.

Verzet.
Wegverkeer rechten.

Herhaling -

Herstel in eer en

Wegverkeer.

21 november

Nr. 634

Voorlopige hechtenis - Hoger beroep.

21 november

Nr. 635

Voorlopige hechtenis.

21 november

Nr. 636

Inkomstenbelastingen.

22 november

Nr. 637

Inkomstenbelastingen.

22 november

Nr. 638

Inkomstenbelastingen.

22 november

Nr. 639

Redenen van de vonnissen en arresten.

22 november

Nr. 640

Huwelijksvermogensstelsels - Echtscheiding en
scheiding van tafel en bed.

23 november

Nr. 641

Verzekering.

23 november

Nr.642

23 november

Nr. 643

Verzekering.

23 november

Nr. 644

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst.

27 november

Nr. 645

Geneeskunde.

27 november

Nr. 646

Cassatieberoep.

27 november

Nr. 647

Cassatie - Rechterlijke organisatie~

28 november

Nr. 648

Cassatieberoep.

28 november

Nr. 649

Cassatieberoep - Onderzoeksgerechten -Arbitragehof- Prejudicieel geschil.

28 november

Nr. 650

Onderzoeksrechter - Misdrijf- Geneeskunde.

28 november

Nr. 651

Verwijzing van een rechtbank naar een andere.

28 november

Nr. 652

Onderzoeksgerechten middelen.

28 november

Nr. 653

Overeenkomst goederen.

Handelszaak -

Cassatie -

Huur van

Cassatie-
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