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1• KAMER - 29 november 2001

1o HUUR VAN GOEDEREN- HANDELSHUUR- BEGRIP. AARD VAN WETGEVING- DOEL
VANDE WET.

2° HUUR VAN GOEDEREN- HANDELSHUUR- EINDE (OPZEGGING. HUURHERNIEUWING.
ENZ.)- HUURHERNIEUWING- WEIGERING DOOR DE VERHUURDER- ONDERVERHURING- ONDERHUURDER EIGENAAR VAN DE HANDELSZAAK- VERGOEDING WEGENS illTZETTING- VORDERING- VOORWAARDE.

1o De Handelshuurwet heeft alleen de bescherming van de handelszaak van de klein-

handelaars en ambachtslieden die rechtstreeks in contact staan met het publiek tot
doel. (Art. 1 Handelshuurwet.)
2° Uit het doel van de Handelshuurwet, dit is alleen de bescherming van de handelszaak van de kleinhandelaars en ambachtslieden die rechtstreeks in contact staan met
het publiek, volgt dat wanneer de hoofdhuurder het gehuurde goed in onderhuur heeft
gegeven en de onderhuurder alleen rechten heeft op de handelszaak, de hoofdhuurder geen eigen recht op een vergoeding kan doen gelden; in dit geval en in zoverre door de weigering van huurhernieuwing door de verhuurder de handelszaak
van de onderhuurder verloren gaat, heeft alleen deze laatste, door verplichte bemiddeling van de hoofdhuurder, recht op die vergoeding (1). (Art. 16.IV Handelshuurwet.)
(8 ... E.A. T. BROUWERIJ HAACHT N.V.)

Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle :
1. Het bestreden vonnis beslist dat eisers, rechtsopvolgers van de eigenaars van een
cafe, de door de hoofdhuurder (verweerster, een brouwerij) gevraagde huurhernieuwing
- vraag die naar het oordeel van de rechters rechtsgeldig was - dus ten onrechte geweigerd hebben en veroordeelt eisers derhalve tot het betalen van een vergoeding wegens uitzetting, zoals voorgeschreven door artikel16.IV van de Handelshuurwet, omdat ze geen van de wettelijke redenen tot weigering doen gelden.
2. Het vonnis gaat hierbij in tegen de sedert het arrest van 24 maart 1966 geldende en sedertdien herhaaldelijk bevestigde en door de heersende doctrine en nagenoeg unanieme jurisprudentie bijgetreden rechtspraak van het Hof (2), gegrond op
het doel dat de wetgever met dat artikel 16.IV beoogd heeft : de bescherming van de
handelszaak; indien ze verloren gaat door de weigering tot huurhernieuwing is een
vergoeding verschuldigd. Het arrest van 7 oktober 1971 (3) past deze regel toe in het
geval dat de handelszaak uitsluitend toebehoort aan de onderhuurder, wat in deze ook
het - niet betwist - geval is. Aileen zegt het vonnis dat niet uitdrukkelijk, noch beantwoordt het de vraag waardoor ze verloren is gegaan, door de weigering van huurhernieuwing, dan wel ingevolge de tekortkoming van de onderhuurder zelf- vraag
die nochtans in debat was - omdat de rechters een en ander irrelevant vinden daar
ze oordelen dat de handelshuurwet, voor de toekenning van de vergoeding wegens .uitzetting, nergens de voorwaarde stelt dat de hoofdhuurder rechten moet kunnen laten gelden op de handelszaak maar dat het daarvoor volstaat dat de hoofdhuurder nadeel heeft ondervonden door de weigering de huur te hernieuwen, namelijk, in de(1) Zie conclusie O.M. en de verwijzingen aldaar; zie ook Cass., 29 april1993, J.L.M.B., 1993,
1154 et J.T., 1993, 687; 21 april1995, A.R. C.93.0170.N, nr. 205 (betreffende opzegging gegeven
door de verhuurder) en 13 april 2000, A.R. C.97.0080.N, nr. 253.
(2) Bull., 1966, 965, met concl. P.G. Hayoit de Tennicourt.
(3) Ibid., 1972, 134.
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zen, het door verweerster geleden verlies van een verkooppunt voor haar producten
en van haar kans op handel door via huurovereenkomsten haar producten te verkopen door haar onderhuurder te verplichten zich bij haar te bevoorraden. Het vonnis
treedt hierbij de door de vrederechter ingeroepen afwijkende rechtsleer bij.
3. Dit oordeel kan niet gevolgd worden en het middel dat het aanvecht dient dan
ook gegrond verklaard te worden.
Het ENIG cassatiemiddel stelt eigenlijk aileen de vraag van welke belangen de
handelshuurwet de bescherming beoogt en meer bepaald ofhet louter verlies van een
verkooppunt of een kans op handel bescherming, door een recht op vergoeding, verdient, derwijze dat de vraag naar wie rechten heeft op de eigenlijke handelszaak inderdaad, zoals het vonnis stelt, zonder belang is.
De omschrijving van dit doel vindt men in artikel 1 van de handelshuurwet, waarvan de schending ook wordt aangevoerd en naar luidt waarvan haar bepalingen van
toepassing zijn op de huur van onroerende goederen of gedeelten van onroerende goederen die, hetzij uitdrukkelijk, hetzij stilzwijgend vanaf de ingenottreding van de huurder, hetzij krachtens een uitdrukkelijke overeenkomst van partijen in de loop van de
huur, door de huurder of door de onderhuurder in hoofdzaak gebruikt worden voor de
uitoefening van een kleinhandel of voor het bedrijf van een ambachtsman die rechtstreeks in contact staat met het pu~liek.
Een ander patrimoniaal verlies, zoals het louter verlies van een verkooppunt of een
kans op handel in hoofde van de hoofdhuurder, zonder de vaststelling dat de aldus omschreven handelszaak door de weigering van huurhernieuwing tenietgaat, volstaat dus
prima facie niet om het beschermingsmechanisme van de wet in werking te stellen.
Zoals de toelichting bij de voorziening het terecht opmerkt beoogt de wet inderdaad
niet bv. contracten van bierlevering te verlengen of te hernieuwen.
De door het beroepen vonnis aangehaalde en door het bestreden vonnis, door overname van de motieven, onderschreven rechtsleer, die zulks wel toelaatbaar acht, overtuigt niet. Hij beroept zich op het arrest van 25 maart 1966 (4) van het Hof, Nederlandse afdeling, dat inderdaad het voordeel van de wet toekent aan de hoofdhuurder,
hoewel de handelszaak, namelijk een door de onderhuurder in het verhuurde goed uitgebate detailhandel, hem niet toebehoorde. Anders dan in deze zaak stand het in die
zaak evenwel vast dat het verlies van de handelszaak het gevolg was van de weigering van huurhernieuwing. Dit arrest, waarvan de formulering is afgestemd op de procedurefouten van de onderhuurder maar dat uiteraard niet onverenigbaar is met het
daags voordien, door de Franse afdeling, uitgesproken principearrest (5) werd dus door
het bestreden vonnis ten onrechte ingeroepen.
Het arrest van 12 november 1982 (6) preciseert dat, in de gevallen waarin de wet
ook niet-eigenaars van de handelszaak toelaat een rechtsvordering tot het bekomen
van een uitzettingsvergoeding in te stellen, het nog is om de rechten van de eigenaar van de handelszaak te behoeden en hem in de mogelijkheid te stellen voor het
verlies van zijn handelszaak vergoed te worden. De arresten van 11 oktober 1985 (7),
22 april1988 (8), 9 november 1990 (9), 21 april1995 (10) en 13 april 2000 (11) passen deze beginselen consequent toe.
(4) Ibid., 1966, 968.
(5) Zie L. SIMONT & J. DE GAVRE, Examen de jurisprudence (1965-1968), Les contrats speciaux, R.C.J.B., 1969, 597-602, no 73.
(6) A.R. 3526,AC., 1982-83, nr. 160.
(7) A.R. 4662 en 4765, nr. 85.
(8) A.R. 5747, nr. 508.
(9) A.R. 6904, nr. 138.
(10) A.R. C.93.0170.N, nr. 205.
(11) A.R. C.97.0080.N, nr. 253.
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4. A. Pauwels, op wiens stelling het vonnis gesteund is (12), interpreteert de bedoeling van de wetgever, in de wet van 29 juni 1955 tot wijziging van de handelshuurwet, aldus dat deze de bescherming van de handelszaak van de onderhuurder niet
ziet in het uitschakelen van de hoofdhuurder die geen rechten op de handelszaak heeft.
Die oorspronkelijke wet, van 30 april 1951, droeg als titel :wet op de handelshuurovereenkomsten, met het oog op de bescherming van het handelsfonds. De wetswijziging is tot stand gekomen doordat, ingevolge twee cassatiearresten van 30 april
1953 (13) een van de lacunes (14) van de oorspronkelijke wet aan het licht kwam. Deze
arresten beslissen, overigens ook n.a.v. brouwerijcontracten, dat de hoofdhuurder (de
brouwerij) die geen rechten heeft op de handelszaak niet onder de bescherming van
de handelshuurwet valt, meer bepaald geen recht heeft op huurhernieuwing, zoals
daarin voorzien. Deze rechtspraak had tot paradoxaal gevolg dat de 'onderhuurderkleinhandelaar', eigenaar en uitbater van de handelszaak, door het einde van de huur,
ook van die nochtans oorspronkelijk specifiek voor hem bedoelde bescherming werd
uitgesloten, terwijl de onderhuurder, niet-eigenaar van de handelszaak, ze wel genoot. Die onderhuurder was dus van de willekeur van de eigenaar van het onroerend goed afhankelijk. Het doel van het wetsvoorstel (15) tot wijziging van de wet was
derhalve de handelshuurovereenkomst 'algeheel' aan de wet te onderwerpen, zodat alle
partijen die erdoor verbonden zijn wettelijk beschermd worden. De indieners verantwoorden hun initiatiefweliswaar ook op grond dat de hoofdhuurder, die bv. dealleenverkoop van zijn producten in het handelspand bedingt, wat een eigen clientele
meebrengt, dus samen met de onderhuurder eigen belangen heeft in het handelsfonds, begrip dat nog niet wettelijk is omschreven en dus onduidelijk blijft. Men onderkende dat "In werkelijkheid de hoofdhuurder en de onderhuurder soms medeeigenaars van de zaak zijn en eigen belangen hebben die bescherming verdienen". Als,
zoals A. Pauwels (16) het uitdrukt, de uitschakeling van de hoofdhuurder inderdaad niet het doel van de wetswijziging was, rijst dan toch nog de vraag of de reden
integendeel ook kon zijn hem een recht te verlenen dat hij, onder de oorspronkelijke wet, niet had, namelijk op de bescherming van een belang, door vergoeding van
een nadeel, onafhankelijk van een recht op de handelszaak.
5. Uit de navolgende parlementaire voorbereiding volgt dat in hoofdzaak de bescherming van de onderhuurder bereikt wordt door hem rechtstreekse rechten tegen de eigenaar-verhuurder te verlenen, met name door de wijziging van artikel 11
van de wet (terwijl artikel16 steeds ongemoeid bleef). De toevoeging van de woorden "door de huurder of door de onderhuurder", in artikel1, wat betreft het gebruik van het verhuurde onroerend goed, beoogde het handelsrechtelijk karakter in
hoofde van alle partijen aan de huurovereenkomsten toe te kennen, ongeacht wie deze
bestemming aan het goed gafmaar bleefbetrekking hebben op "kleinhandel" (en ambacht). Uit die voorbereiding volgt evenwel niet dat men iets anders dan de handelszaak heeft willen beschermen.
Conclusie : vernietiging van de beslissing in zoverre ze eiseres veroordeelt om aan
verweerster een vergoeding wegens uitzetting te betalen en uitspraak doet over de kosten.
ARREST

(A.R. C.98.0064.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 22 september 1997 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt;
(12) A.P.R., Handelshuur, nrs. 400-401.
(13) Arr.Verbr., 1953, 593 en 594.
(14) De andere lacune zijnde een vergetelheid in de wet : zij voorzag niet de gedeeltelijke onderverhuring en dus oak niet de bescherming van het handelsfonds in dit geval.
(15) Gedr.St., Senaat, 48, zitting 1953-1954.
(16) l.c.
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Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 1, 16.Iv, 25, meer in het bijzonder het derde en het zesde
en laatste lid, de artikelen 1 en 25 zoals gewijzigd door de wet van 29 juni 1955, van
de wet van 30 april 1951 op de Handelshuurovereenkomsten, die afdeling Ilbis van
hoofdstuk II van titel VIII van hoek III van het Burgerlijk Wetboek vormt,
doordat het bestreden vonriis van 22 september 1997 eisers' hoger beroep tegen het
vonnis a quo van de Vrederechter van het kanton Sint-Truiden van 21 november 1996
ongegrond verklaart, dit vonnis integraal bevestigt, aldus op verweersters hoofdvordering vaststelt dat verweerster het gehuurde goed, gelegen aan de Tiensestraat
48 te Sint-Truiden, cafe "Sint-Martinus", ontruimd heeft op grond van het motiefwaardoor haar de huurhernieuwing werd geweigerd, de eisers solidair veroordeelt tot betaling van een forfaitaire uitwinningsvergoeding gelijk aan drie jaar huur, 1. 733.228
BEF, meer gerechtelijke intresten, en eisers' tegenvordering, strekkende tot het voor
recht horen zeggen dat de handelshuurovereenkomst een einde heeft genomen op 31
januari 1996, zonder voorwerp verklaart, op volgende gronden :
"(Eisers) in hoger beroep hebben de hernieuwing geweigerd op grond van artikel 16.1V
van de handelshuurwetgeving. Zij stellen dat (verweerster) geen aanspraak kan rnaken op de uitwinningsvergoeding van drie jaar huur omdat zij geen eigenares is van
het handelsfonds of van de handelszaak en dat er in haren hoofde enkel sprake kan
zijn van verlies van een verkooppunt van haar (brouwerij-) producten.
De eerste rechter heeft in dat verband terecht gesteld dat noch in de wetteksten zelf
noch in de parlementaire voorbereiding enig onderscheid wordt gemaakt naargelang de huurder al dan niet eigenaar is van de handelszaak.
(Verweerster) verliest een verkooppunt voor haar producten, maar verliest ook de
kans op handel vermits zij het pand uitsluitend in huur nam om er haar handelsbedrijvigheid (via huurovereenkomsten haar producten te verkopen) uit te oefenen;
zulks is zeker het geval wanneer zij zoals in casu aan haar onderhuurder de verplichting heeft opgelegd zich bij haar te bevoorraden.
Krachtens voormeld artikel 16.IV heeft de huurder recht op een vergoeding wegens uitzetting gelijk aan drie jaar huur, de huurder hoeft in dat geval de omvang van
zijn schade niet te bewijzen.
De eerste rechter heeft derhalve terecht aan (verweerster) een uitwinningsvergoeding toegekend van 48.148 BEF x 36 = 1.733.228 BEF" (vonnis pp, 4-5).
De appelrechters hun beslissing niet aileen steunen op eigen redenen, maar ook op
de redengeving van de eerste rechter, die in dit verbond overwoog :
"(De eisers) stellen dat (verweerster) geen aanspraak kan maken op de uitwinningsvergoeding van drie jaren huur, omdat zij geen eigenares is van het handelsfonds of
de handelszaak.
(De eisers) voegen eraan toe dat in hoofde van (verweerster) desbetreffend enkel
sprake kan zijn van verlies van een verkooppunt van haar (brouwerij-) producten.
In deze specifieke casus heerst er inderdaad een controverse.
Het cassatie-arrest van 8 februari 1968 (Arr. Verbr. 1968, 756, J.T. 1969, 583) voorzag in de afwijzing van het verzoek tot betaling ener uitwinningsvergoeding wanneer de huurder geen rechten had op de handelszaak.
Dit arrest werd druk becommentarieerd.
De oorspronkelijke bedoeling van de wetgever bij het neerleggen van het wetsvoorstel dat geleid heeft tot de wet van 30 april1951 was een verregaande bescherming
van de handelszaak uit te werken. Bij de behandeling in de Senaat werd deze strenge
opvatting wat afgezwakt. Blijkens artikel 1 der wet van 30 april 1951 zijn alle partijen, eigenaar, hoofdhuurder en onderhuurder aan de wet onderworpen en kunnen
zij er de voordelen van genieten.
Nergens wordt enige restrictie gemaakt waardoor de hoofdhuurder slechts van de
voordelen van de wet kan genieten als hij enig recht op de handelszaak kan laten gelden.
Men voegt aan de wettekst een voorwaarde toe als men de uitkering van een vergoeding wegens uitzetting afhankelijk stelt van het bestaan van enig recht op de handelszaak.
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Bij de wijziging/aanvulling van de wet van 25 juni 1955 ziet de wetgever dus de bescherming van de handelszaak die aan een onderhuurder toebehoort, niet in het uitschakelen van de hoofdhuurder die geen rechten op de handelszaak heeft. Nergens in
de parlementaire voorbereiding wordt ook maar enige toespeling gedaan op de mogelijkheid de hoofdhuurder, die geen rechten heeft op de handelszaak, van enig voordeel van de wet uit te sluiten. Hij werd opzettelijk in het raderwerk behouden.
De stelling die a contrario gehuldigd zou worden zou aan de verhuurder toelaten de
hoofdhuurder, die voor de eigenaar toch in de combinatie was opgenomen, zonder meer
opzij te zetten.
Dit komt neer op de vaststelling dat artikel 16.IY, van geen enkel nut meer zou zijn.
Quod non. (zie desbetreffend APR "Handelshuur" van Pauwels, uitg. 1971, nrs. 399401).
Elke verhuurder staat het vrij de huurhernieuwing te weigeren zonder enig motief op te geven (artikel 16.N) doch de verhuurder weet dat hij in dergelijk geval een
vergoeding wegens uitzetting moet betalen.
Noch de wetteksten, noch in de parlementaire voorbereiding wordt enig onderscheid gemaakt naargelang de huurder al dan niet eigenaar is van de handelszaak (zie
eod : loc : cit) (zie ook 'Le louage de choses' van La Haye en Vankerckhove 'Baux commerciaux' nr. 1950).
(Verweerster) verliest niet aileen een verkooppunt voor haar producten maar verliest ook de kans op handel nu zij het pand uitsluitend in huur nam ter voldoening
van haar handelsbedrijvigheid die er in bestaat via huurovereenkomsten haar produkten te slijten (hoofddoel van (verweerster).
De hoofdhuurder, die (verweerster) is, kan dus nadeel ondergaan bij de weigering
van de huurhernieuwing, zelfs wanneer zij het gehuurde pand niet zelfbetrekt en zelfs
indien zij niet eigenaar is van het handelsfonds.
Dit is meer bepaald het geval voor een brouwerij die aan haar onderhuurder de verplichting heeft opgelegd zich bij haar te bevoorraden; ingeval van huurhernieuwing
die geweigerd wordt zal de brouwerij een zeker nadeel ondergaan (zie Rep. Prat. Dr.
Beige, compl. 1, 'Baux commerciaux', nr. 523 in fine).
Krachtens de bepalingen van artikel 1 van de wet op de handelshuur, volstaat het
dat de onderhuurder in het onroerend goed een kleinhandel drijft opdat de hoofdhuurder het voordeel van de wet zou genieten.
Bijgevolg, zo de hoofdhuurder alsdan wordt uitgewonnen door de verhuurder, die
op grond van artikel 16.IV, de hernieuwing weigert, heeft hij recht op een vergoeding wegens uitzetting gelijk aan drie jaar huur (. .. ) en indien hij er zich toe beperkt de vergoeding gelijk aan drie jaar huur te eisen, zonder op een boger bedrag aanspraak te maken, hoeft hij geen bewijs te leveren omtrent de omvang zijner schade,
wijl de aldus bij de wet bepaalde vergoeding forfaitair is. (zie Cass., 25 maart 1966,
RW 1966-67, 39, Pas. 1966, 1, 968).
(Verweerster) kan dus de uitwinningsvergoeding van 36 x 48.148 BEF of 1.733.228
BEF eisen" (vonnis a quo dd. 21 november 1996, pp. 4-6),

terwijl de wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten, zoals gewijzigd bij de wet van 29 juni 1955, enkel de handelszaak van de kleinhandelaars en ambachtslieden die rechtstreeks in contact staan met het publiek, beschermt;
De uitzettingsvergoeding, zoals zij door deze wet is geregeld, en inzonderheid de vergoeding, voorzien in artikel 16.Iv, de huurder beoogt te vergoeden voor het verlies van
de door voornoemde wet beschermde handelszaak, die hij in het gehuurde goed uitbaat, als gevolg van diens uitzetting;
De eisers in beroepsconclusie aanvoerden dat verweerster geen aanspraak kan rnaken op enige uitzettingsvergoeding omdat de in het gehuurde goed uitgebate handelszaak niet aan haar, maar aan de onderhuurder toebehoorde, en die handelszaak niet verloren is gegaan ingevolge eisers' weigering met een huurhernieuwing in
te stemmen, maar door het feit dat de onderhuurders hun huurverplichtingen niet zijn
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nagekomen, nu hun huurhernieuwingsaanvraag door verweerster verworpen werd op
grond van grove tekortkomingen (artikel16.I, 4°, Handelshuurwet), en zij tegen deze
weigering geen procedure gevoerd hebben, waardoor aan de onderhuur een einde is
gekomen (appelconclusie van de eisers, neergelegd op 16 april1997, p. 9, derde alinea e.v.);
Het bestreden vonnis dit verweer verwerpt door te beslissen dat de Handelshuurwet voor de toekenning van de uitzettingsvergoeding nergens als voorwaarde stelt
dat de hoofdhuurder rechten moet kunnen laten gelden op de handelszaak;
Het vervolgens oordeelt dat het volstaat dat de hoofdhuurder nadeel ondervonden heeft van de huurhernieuwingsweigering, en de uitzettingsvergoeding, bepaald
bij artikel16.IV, van de Handelshuurwet, toekent omwille van het door verweerster
geleden verlies van een verkooppunt voor haar producten, en van haar kans op handel door via huurovereenkomsten haar producten te verkopen door haar onderhuurder de verplichting op te leggen zich bij haar te bevoorraden;
Het aldus de uitzettingsvergoeding niet toekent voor het verlies door de huurder van
de in het gehuurde goed geexploiteerde handelszaak, die zijn eigendom uitmaakt, maar
voor een ander, door de Handelshuurwet niet beschermd nadeel van de huurhernieuwingsweigering,
zodat het bestreden vonnis, door aan te nemen dat het voor de toekenning van de
uitzettingsvergoeding, bepaald bij artikel16.IV, van de Handelshuurwet, volstaat dat
de hoofdhuurder een nadeel ondervonden heeft van de huurhernieuwingsweigering,
zonder dat het nodig is na te gaan of de in het gehuurde goed uitgebate handelszaak verloren is gegaan ingevolge de weigering tot huurhernieuwing, die aan de eigenaar van het handelsfonds werd betekend, en of de hoofdhuurder rechten kon laten gelden op deze handelszaak, de bestaansreden en toepassingsvoorwaarden van deze
vergoeding miskent en derhalve op grond van de in het middel aangehaalde overwegingen niet wettig de eisers kon veroordelen tot betaling aan verweerster van een
uitzettingsvergoeding op grond van de Handelshuurwet (schending van de in de aanhef van het middel aangehaalde wetsbepalingen) :

Overwegende dat artikel 16.N van de Handelshuurwet bepaalt dat de verhuurder de huurhernieuwing kan weigeren, buiten de in artikel 16.1 tot en
met III bepaalde gevallen, mits hij aan de huurder een vergoeding wegens
uitzetting uitkeert, gelijk aan drie jaar huur, eventueel verhoogd met een bedrag, toereikend om de veroorzaakte schade geheel te vergoeden;
Dat de Handelshuurwet aileen de bescherming van de handelszaak van
de kleinhandelaars en ambachtslieden die rechtstreeks in contact staan met
het publiek tot doel heeft;
Dat daaruit volgt dat wanneer de hoofdhuurder het gehuurde goed in onderhuur heeft gegeven en de onderhuurder aileen rechten heeft op de handelszaak, de hoofdhuurder geen eigen recht op een vergoeding wegens uitzetting tegen de verhuurder kan doen gelden; dat in dit geval en in zoverre
door de weigering van de huurhernieuwing door de verhuurder de handelszaak van de onderhuurder verloren gaat, aileen deze laatste, door verplichte bemiddeling van de hoofdhuurder, recht heeft op die vergoeding;
Overwegende dat het vonnis vaststelt dat de eisers de door verweerster gevraagde huurhernieuwing hebben geweigerd op grond van artikel 16.N van
de Handelshuurwet;
Overwegende dat verweerster een vergoeding wegens uitzetting vorderde gelijk aan drie jaar huur;
Dat de eisers in hun beroepsakte daartegen als verweer aanvoerden dat
verweerster geen eigenares was van de handelszaak en er voor verweerster
door de weigering van de huurhernieuwing geen handelszaak verloren ging
en dat het verlies van een verkooppunt en het verlies van de kans op handel niet beschermd zijn door de vergoeding wegens uitzetting bepaald in de
Handelshuurwet;
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Dat zij in hun appelconclusie als verweer aanvoerden dat de handelszaak niet verloren ging ingevolge de weigering van huurhernieuwing en dat
de handelszaak die eigendom was van de onderhuurder, verloren ging door
het feit dat de onderhuurder zijn verplichtingen niet nakwam en de huurhernieuwingsaanvraag door de onderhuurder door verweerster geweigerd werd
op grond van artikel 16.1.4 van de Handelshuurwet;
Overwegende dat het bestreden vonnis de eisers veroordeelt tot betaling
van een uitzettingsvergoeding op grond dat voor het recht op vergoeding noch
in de wetteksten zelf noch in de parlementaire voorbereiding enig onderscheid wordt gemaakt naargelang de huurder al dan niet eigenaar is van de
handelszaak en dat verweerster een verkooppunt van haar producten verliest en ook de kans op handel;
Dat het bestreden vonnis aldus artikel 16.IV van de Handelshuurwet
schendt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre dit de eisers veroordeelt tot betaling van een uitzettingsvergoeding aan verweerster
en uitspraak doet over de kosten; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vemietigde vonnis; houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Tongeren, zitting houdende in hoger beroep.
29 november 2001- 1° kamer- Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter- verslaggever : de h. Wauters - Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Geinger.

Nr. 655
1e KAMER - 29 november 2001

1° CONSUMENTENKREDIET -

VERKOOP OP AFBETALING - BEGRIP.

2° CONSUMENTENKREDIET- OVEREENKOMSTEN- DIENSTEN- CONTINU-BASIS- BEGRIP.

1 o De overeenkomst waarvan het voorwerp hoofdzakelijk bestaat uit het leveren van

diensten en waarbij de verkrijging van lichamelijke roerende goederen van bijkomende aard is kan een verkoop op afbetaling zijn. (Art. 1, aanhef en 9°, wet 12 juni
1991.)

2° De overeenkomsten voor het op continu-basis verlenen van diensten door publieke
of prive-ondernemingen, waarop de wet op het consumentenkrediet niet van toepassing is, zijn de overeenkomsten die de levering van opeenvolgende of voortdurende
prestaties tot voorwerp hebben die betaalbaar worden gesteld naargelang zij worden geleverd (1). (Art. 3, § 1, 1°, wet 12 juni 1991.)
(1) Zie E. BALATE, P. DEJEMEPPE, F. DE PATOUL, Le droit du credit ala consommation. Commentaires de la loi du 12 juin 1991 sur le credit ala consommation, De Boeck Universite, 63-64, nr. 74
en P. LETTANY, Het consumentenkrediet. De wet van 12 juni 1991, Kluwer, 12-13, nr. 14.
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(KULTUUR EN VORMINGSCENTRUM B.V:B.A. T. K. .. )
ARREST

(A.R. C,gg,0124.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 18 december 1998 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge;

Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 528, 565, 1108, vierde lid, van het Burgerlijk
Wetboek, 1, 4 o en go, 2, 3, § 1, 10, 41, 2°, 4 o van de wet van 12 juni 1gg1 op
het consumentenkrediet, en van het algemeen rechtsbeginsel "accessorium sequitur principale",
doordat het bestreden vonnis van bevestiging voor recht zegt dat de overeenkomst voor schriftelijk onderwijs van 20 september 1gg4 nietig is en eiseres veroordeelt om aan verweerster de som van 41.28g BEF te betalen, op volgende granden : Overeenkomstig artikel 2, 1 o, WCK is deze wet toepasselijk op de kredietovereenkomsten gesloten met een consument die in Belgie zijn gewone verblijfplaats heeft o.m. een kredietgever die zijn hoofdzetel op zijn voornaamste verblijfplaats in Belgie heeft. Onderhavige overeenkomst dient ongetwijfeld, gelet op de bedongen betalingsvoorwaarden als een kredietovereenkomst aanzien te worden in
de zin zoals bedoeld in artikel1, 4°, WCK nl. "elke overeenkomst waarbij een kredietgever een krediet verleent oftoezegt aan een consument, in de vorm van uitstel van
betaling, van een lening, of van elke andere gelijkaardige betalingsregeling". Wanneer eiseres voorhoudt dat onderhavige overeenkomst moet gecatalogeerd worden onder de overeenkomsten zoals bepaald in artikel 3, § 1, 1o, WCK, kan zij hierin
niet bijgetreden worden aangezien, zoals de eerste rechter terecht overwoog, de hierin
bedoelde overeenkomsten op continu-basis in wezen geen daadwerkelijke kredietovereenkomsten zijn. Uit de inhoud en de opmaak van onderhavige overeenkomst blijkt immers dat de diensten verstrekt door eiseres (nl. onderwijs) niet vergoed worden naarmate zij verstrekt worden doch dat aan deze te verstrekken
diensten een vooraf bepaalde prijs verbonden is waaromtrent een maandelijkse
afbetalingsregeling met intrest werd bedongen. Bovendien is het voorwerp van de
overeenkomst ook beperkt tot het verstrekken van een eenmalige cursus, weliswaar verspreid over een periode van twaalf maanden, gebeurlijk te verkorten of te
verlengen op vraag van en/ofvolgens de behoeften van verweerster, hetgeen dus zeker niet kan worden gelijkgesteld worden met het verlenen van diensten op continubasis. Onderhavige overeenkomst werd door de eerste rechter als een "verkoop of
afbetaling" bestempeld aangezien zij inderdaad beantwoordt aan de omschrijving zoals gegeven in artikel1, go, WCK nl. "elke kredietovereenkomst, ongeacht
de benaming of de vorm, welke normaalleidt tot de verkrijging van Iichamelijke roerende goederen of levering van diensten en waarvan de prijs betaald wordt in ten
minste drie betalingen, door middel van periodieke stortingen, waaronder het voorschot niet is begrepen." Eiseres levert immers studieboeken, welke na betaling van
de totale prijs ook eigendom worden van de wedercontractant (zijnde aldus deze lichamelijke roerende goederen), maar levert in hoofdzaak diensten, nl. onderwijs.
Bovendien wordt de totale prijs betaald via 12 maandelijkse stortingen (periodieke betalingen), hetgeen duidelijk meer is dan de minimaal voorziene drie betalingen, het voorschot niet inbegrepen. De rechtbank zou eiseres zelfs in zekere zin
kunnen bijtreden waar zij stelt dat de levering van studieboeken slechts deel uitmaakt van het door haar geleverde onderwijs en zodoende niet als een afzonderlijke levering van lichamelijke roerende goederen te aanzien is. Het is inderdaad
juist dat onderwijs zonder studiemateriaal, i.e. boeken, onmogelijk is en dat deze
boeken aldus integrerend deel uitmaken van de geleverde dienst, nl. onderwijsverstrekking. Doch deze argumentatie sluit de toepassing van artikel1, go, WCK
niet uit noch heeft voor gevolg dat onderhavige overeenkomst niet als een verkoop op afbetaling in de zin van dit wetsartikel kan aanzien worden nu de verkrijging van de lichamelijke roerende goederen en de levering van diensten door de
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wetgever niet als cumulatieve voorwaarden werden opgelegd; ten bewijze de in gezegd artikel1, go, gebruikte bewoordingen "verkrijging van lichamelijke roerende goederen of levering van diensten",
terwijl, eerste onderdeel, het door partijen op 20 september 1gg4 gesloten contract
voor schriftelijk onderwijs medisch secretariaat geen kredietovereenkomst is welke normaalleidt tot de verkrijging van lichamelijke roerende goederen waarvan de prijs betaald wordt in ten minste drie betalingen, door middel van periodieke stortingen waaronder het voorschot niet is begrepen, zodat dit contract niet als een verkoop op
afbetaling kan beschouwd worden; dat het voorwerp van het contract immers hoofdzakelijk bestaat uit het leveren van diensten, nl. schriftelijk onderwijs, en niet uit het
verkrijgen van lichamelijke roerende goederen; dat het feit dater ook studiemateriaal wordt geleverd van bijkomende aard is en integrerend deel uitmaakt van
de geleverde onderwijsdiensten; dat het feit dat de wetgever de verkrijging van lichamelijke roerende goederen en de levering van diensten niet als cumulatieve voorwaarden heeft opgelegd, aan de opslorping van de geleverde boeken als bijkomend voorwerp door de verstrekte onderwijsdiensten als hoofdelement geen afbreuk doet, zodat
het kwestieuze contract voor schriftelijk onderwijs uit dit oogpunt ten onrechte als een
verkoop op afbetaling werd beschouwd (schending van de artikelen 1, 4°, 9°, en 2 van
de wet van 12 juni 1g91, 528, 565, 1108, vierde lid, van het Burgerlijk Wetboek, en
van het algemeen rechtsbeginsel "accessorium sequitur principale"),
tweede onderdeel, het feit dat de door partijen gesloten overeenkomst voor schriftelijk onderwijs medisch secretariaat tot het leveren van diensten tot voorwerp heeft,
waarvan de prijs op voorhand bepaald is en betaald wordt in ten minste drie betalingen, door middel van periodieke storingen waaronder het voorschot niet begrepen is, er geen afbreuk aan doet dat deze diensten door eiseres op continu-basis geleverd worden, en verweerster het recht heeft van deze diensten, zolang ze geleverd
worden, via gespreide betalingen te regelen; dat immers enerzijds het aan verweerster verstrekte onderwijs 12 maanden beloopt en zij binnen de eerste 15 dagen
na de onderschrijving de eerste vier syllabussen ontvangt en daarna vier syllabussen om de drie maanden; dat de cursus bedoeld is als een voortdurende opvoedende
dialoog met regelmatige schriftelijke verbeteringen en huiswerk; dat dientengevolge dit onderwijs door eiseres wel op continu-basis verstrekt wordt; dat de bepaalde duur van 12 maanden van het contract, die trouwens kan verkort of verlengd worden, aan de continu-basis van het onderwijs geen afbreuk doet zodat ook de
door eiseres geleverde diensten betaald werden naarmate ze continu geleverd worden; dat anderzijds verweerster gerechtigd is het totale bedrag van de cursus met afbetalingen te regelen en het feit dat het totaal bedrag op afbetalingen bij het sluiten van het contract voorzien is het recht op afbetaling niet vermindert; dat het feit
dat in het tussen partijen gesloten contract de totale prijs op voorhand bepaald wordt
wettelijk voorzien is en geen afbreuk doet aan de spreiding der betalingen voor de opeenvolgende leveringen, zodat het bestreden vonnis ten onrechte toepassing heeft gemaakt van de consumentenkredietwet (schending van de artikelen 1, go, 2, 3, § 1, 1 o,
41, 2°, 4°, van de wet van 12 juni 1ggg):
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel1, aanhef en 9°, van de wet van 12 juni 1991
op het consumentenkrediet bepaalt dat een verkoop op afbetaling elke
kredietovereenkomst is, ongeacht de benaming of de vorm, welke normaal
leidt tot de verkrijging van lichamelijke roerende goederen of levering van
diensten en waarvan de prijs wordt betaald in ten minste drie betalingen,
door middel van periodieke stortingen waaronder het voorschot niet is inbegrepen;
Dat deze bepaling niet uitsluit dat een overeenkomst waarvan het voorwerp hoofdz.akelijk bestaat uit het leveren van diensten en waarvan de verkrijging van lichamelijke roerende goederen van bijkomende aard is een verkoop op afbetaling kan zijn;
Dat het onderdeel, dat ervan uitgaat dat deze bepaling dit uitsluit, faalt
naar recht;
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Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, luidens artikel3, § 3, 1°, van de wet van 12juni 1991
op het consumentenkrediet, deze wet niet van toepassing is op de overeenkomsten voor het op continu-basis verlenen van diensten door publieke
of prive-ondernemingen, waarbij de consument het recht heeft om de kosten van deze diensten, zolang zij worden geleverd, te regelen via gespreide
betalingen;
Dat deze uitzondering de overeenkomsten betreft die de levering van opeenvolgende of voortdurende prestaties tot voorwerp hebben die betaalbaar worden gesteld naargelang zij worden geleverd;
Overwegende dat de appelrechters vaststellen dat :
1 o de partijen een overeenkomst sluiten "voor het volgen van een cursus
schriftelijk onderwijs voor medische secretaresse",
2° de contante kostprijs 37.500 BEF bedraagt,
3° de totale prijs in geval van financiering 41.289 BEF bedraagt die na betaling van een voorschot ten belope van 5.625 BEF wordt voldaan door twaalf
maandelijkse stortingen van 2.972 BEF,
4 o de duur van de cursus 12 maanden bedraagt die evenwel op verzoek van
de consument kan worden verlengd of verkort;
Overwegende dat de appelrechters oordelen dat "de diensten verstrekt door
eiseres (... ) niet vergoed worden naarmate zij verstrekt worden doch dat aan
deze te verstrekken diensten een vooraf bepaalde prijs verbonden is waaromtrent een maandelijkse afbetalingsregeling met interest werd bedongen" en ''het voorwerp (van de overeenkomst) beperkt (is) tot het verstrekken van een eenmalige cursus"; dat zij hieruit afleiden dat de overeenkomst
niet het "verlenen van diensten op continu-basis" tot voorwerp heeft en beslissen dat "de uitzonderingsgrond vervat in artikel 3, § 1, P, in casu niet
aan de orde is"; dat zij aldus hun beslissing naar recht verantwoorden;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de
kosten.
29 november 2001 - 1e kamer- Voorzitter : de h. Boes, afdelingsvoorzitter- Thrslaggever : de h. Dirix- Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Houtekier.

Nr. 656
ALGEMENE VERGADERING -

29 november 2001

RECHTERLIJKE TUCHT- PLAATSVERVANGEND

RECHTER IN VREDEGERECHT- GEDRAG- VEROORDELING WE GENS MISBRUIK VAN VERTROUWEN EN UITGIFTE CHEQUE ZONDER DEKKING- WAARDIGHEID VAN RET AMBT- ONTZETTING UIT RET AMBT.

De rechter die bij een in kracht van gewijsde gegaan arrest is veroordeeld wegens misbruik van vertrouwen en uitgifte van cheque zonder dekking, heeft door zijn ge-
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drag ernstig afbreuk gedaan aan de waardigheid van zijn ambt en is bijgevolg niet
meer waardig om aan de uitoefening van de Rechterlijke Macht deel te nemen; het
Hof ontzet hem derhalve uit zijn ambt (1). (Art. 404, 405, 409 Ger.W.)
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN CASSATIE T. X ... )
ARREST

(A.R. D.Ol.0015.N)

HET HOF;- Het Hofvan Cassatie, in openbare en algemene vergadering, samengesteld overeenkomstig artikel 348, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek;
Gelet op de schriftelijke vordering van de procureur-generaal, gesteld als
volgt:
"Aan het Hof van Cassatie,
De procureur-generaal bij dit Hof heeft de eer kenbaar te maken :
dat de Heer X., geboren te Y. op 3 februari 1943, advocaat, wonende te Y.,
bij koninklijk besluit van 30 november 1973, tot plaatsvervangend rechter
in het vredegerecht van het kanton Z. werd benoemd;
dat hij op 13 december 1973, op de openbare terechtzitting van de eerste kamer voor burgerlijke zaken van de rechtbank van eerste aanleg van
het gerechtelijk arrondissement Y. de wettelijke eed heeft afgelegd;
dat hij bij arrest van 19 februari 2001 van de eerste kamer van het hofvan
beroep te Y. wegens feiten van misbruik van vertrouwen en uitgifte van
cheques zonder dekking, gepleegd in 1996, is veroordeeld tot een hoofdgevangenisstrafvan zes maanden met uitstel van tenuitvoerlegging voor een
termijn van drie jaar en een geldboete van 50 frank of 8 dagen vervangende gevangenisstraf;
dat het cassatieberoep van voornoemde bij arrest van het Hof van 19 juni
2001, nr. P.01.0488.N, is verworpen, zodat deze veroordeling in kracht van
gewijsde is gegaan;
dat de feiten van misbruik van vertrouwen betrekking hebben op een bedrag van 300.000 fr, hem in zijn hoedanigheid van advocaat door een partij overhandigd teneinde te consigneren in een hangend geding, en dat hij
voor persoonlijke doeleinden heeft gebruikt;
dat de uitgifte van een cheque zonder voorafgaand, toereikend en beschikbaar fonds een cheque voor een bedrag van 50.000 frank betrof, overhandigd ter betaling van het ereloon van een vereffenaar;
dat hij door zijn gedrag afbreuk heeft gedaan aan de waardigheid van het
ambt;
Aangezien de Heer X. bewezen heeft niet langer te kunnen deelnemen aan
de uitoefening van de rechterlijke macht;
Gelet op de artikelen 152 van de Grondwet, 404, 405, 409, 417 tot 420, 422
tot 426 van het Gerechtelijk Wetboek;
(1) Cass., 17 nov. 1994, A.R. D.94.0025.N, nr. 492.
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Vordert dat het Hof, in algemene vergadering, uitspraak doende in openbare terechtzitting en, na onderzoek, de Heer X., voornoemd, uit zijn ambt
van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Z. ontzet en hem in de kosten veroordeelt.
Brussel, 9 oktober 2001.
Voor de procureur-generaal,
de advocaat-generaal,
(get.) M. De Swaef'
Overwegende dat X. regelmatig bij gerechtsbrief is opgeroepen om in eigen persoon te verschijnen op de terechtzitting van 29 november 2001 om
14.00 uur;
Overwegende dat X. voor het Hof niet verschijnt;
Gehoord raadsheer Wauters in zijn verslag;
Gehoord advocaat-generaal De Swaef in zijn conclusie waarin hij het Hof
verzoekt recht te doen op zijn hierboven weergegeven vordering van 9 oktober 2001, strekkende tot ontzetting van X. uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het Vredegei"echt van het kanton Z.;
Gelet op het dossier van het strafrechtelijk onderzoek en gelet op het arrest van het Hofvan Beroep te Y. van 19 februari 2001 waarbij X. wegens
in 1996 gepleegde feiten van misbruik van vertrouwen in zijn hoedanigheid van advocaat en uitgifte van een cheque zonder dekking veroordeeld werd
tot een hoofdgevangenisstrafvan zes maanden met uitstel van tenuitvoerlegging voor een termijn van drie jaar en een geldboete van 50 frank of acht
dagen vervangende gevangenisstraf;
Overwegende dat zijn cassatieberoep tegen die veroordeling werd verworpen bij arrest van het Hofvan 19 februari (lees juni) 2001 zodat die veroordeling in kracht van gewijsde is gegaan;
Overwegende dat uit het strafrechterlijk onderzoek, uit voornoemd arrest van het hofvan beroep en uit het onderzoek van het Hofblijkt dat X.
door zijn gedrag ernstig afbreuk heeft gedaan aan de waardigheid van zijn
ambt van plaatsvervangend rechter;
Dat hij bijgevolg niet meer waardig is om aan de uitoefening van de rechterlijke macht deel te nemen;
Om die redenen, rechtdoende bij verstek in openbare terechtzitting; gelet op de artikelen 152, tweede lid, van de Grondwet, 404, 405, 409, 417 tot
420, 422 tot 426 van het Gerechtelijk Wetboek en 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden; ontzet X. uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het Vredegerecht van
het kanton Z.; veroordeelt hem in de kosten, tot heden begroot op nul frank.
29 november 2001 - Algemene Vergadering- Voorzitter :.de h. Marchal, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. Wauters - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef,
advocaat-generaal.
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KAMER -

30 november 2001

VERZEKERING- W.A.M.-VERZEKERING- GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDSRERSTELPLICHT- MATERIELE SCHADE- VEROORZAKER VAN RET ONGEVAL- EIGENAAR VAN
RET VOERTUIG- TOEVALLIG FElT- VOORWAARDEN.

In het geual van een toevallig feit is het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds alleen verplicht om de materiele schade te vergoeden als dat toevallig feit de reden is
waarom geen enkele verzekeringsonderneming tot die vergoeding gehouden is; dat is
niet het geval wanneer geen enkele verzekeringsonderneming tot vergoeding gehouden is omdat de W.A.M.-verzekering de eigen schade van de aansprakelijke bestuurder niet dekt (1). (Art. 80, § 1, 2°, wet 9 juli 1975; artt. 17, § 1, 2°, en§ 2, en 19 KB.
16 dec. 1981 houdende inwerkingstelling en uitvoering van de artt. 49 en 50 van de
wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen.)
(GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS T.V. .. )
ARREST

(vertaling)

(A.R. C.00.0104.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 14 juni 1999 in laatste aanleg gewezen door de Politierechtbank te Dinant;
Over het middel : schending van de artikelen 80, inzonderheid § 1, eerste lid, 2°, en
laatste lid, en § 2, van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, 14, 17, § 1, 2°, en § 2 (laatstgenoemde paragraaf zoals hij bestond voor
zijn wijziging bij koninklijk besluit van 23 oktober 1995), en 19 (zoals hij bestond voor
zijn wijziging bij koninklijk besluit van 23 oktober 1995) van het koninklijk besluit van
16 december 1981 houdende inwerkingstelling en uitvoering van de artikelen 79 en
80 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen,
doordat het bestreden vonnis op verweerders vordering die ertoe strekt eiser te veroordelen tot vergoeding van verweerders materiele schade aan het door hem bestuurde voertuig ten gevolge van een verkeersongeval veroorzaakt door de aanwezigheid van everzwijnen die hij niet kon ontwijken, op de weg waarop hij reed, eiser
veroordeelt om verweerder het bedrag van 31.716 BEF te betalen, zijnde de schatting van die schade na aftrek van een franchise van 10.000 BEF, op grond dat, waarbij de rechtbank de ontstaansgeschiedenis van de bedoelde bepalingen schetst, "er oorspronkelijk (wet van 1 juli 1956), een recht op vergoeding werd toegekend aan de
personen die schade opliepen door het gebruik van een niet-gei:dentificeerd of nietgeldig verzekerd motorrijtuig; dat (eisers) opdracht vanaf 1967 en nadien, gelet op de
lacunes in de eerste wet, beperkt werd tot toevallige feiten, faillietverklaring van
verzekeringsondernemingen alsook tot het geval waarin een verzekeraar die zijn toelating heeft verloren of ervan afstand heeft gedaan, zijn verplichtingen jegens de derdenbenadeelden niet nakomt; (... ) dat uit de parlementaire voorbereiding betreffende artikel50 van de wet van 9 juli 1975 blijkt dat werd gestreefd naar een tegemoetkoming
van (eiser) telkens als een verzekeraar de dekking van het schadegeval kon weigeren; dat precies door de uiterst zware financiele gevolgen van een dergelijke benadering die opening beperkt werd tot het geval van het 'toevallig feit'; (. .. ) dat paragraaf 1, 2°, (van het koninklijk besluit van 16 december 1981) 'de bestuurder van het
motorrijtuig dat de schade heeft veroorzaakt' aanmerkt als de voor het schadegeval
(1) Cass., 17 sept. 1999,A.R. C.99.0037.F, nr. 469.
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aansprakelijke persoon; dat de tweede paragraaf preciseert dat (eiser) tot vergoeding gehouden is wanneer die gebruiker op grond van een toevallig feit vrijuit gaat,
en dus wanneer geen enkele verzekeringsonderneming tot vergoeding verplicht is; dat
'vrijuit gaan' niet, zoals (eiser) staande houdt, slaat op het feit dat de eigen verzekeraar van de gebruiker geen vergoeding betaalt omdat de verzekeringsovereenkomst
geen toevallige feiten dekt, maar op de omstandigheid dat het opduiken van een toevallig feit, zonder enige fout van de gebruiker, hem van alle aansprakelijkheid zal ontslaan; dat artikel 17, § 2, bijgevolg als volgt moet worden begrepen : dat, wanneer de
gebruiker van een voertuig dat een ongeval heeft veroorzaakt, het slachtoffer van een
toevallig feit is geworden en geen enkele fout heeft begaan, zulks ertoe zalleiden dat
(eiser) een vergoeding zal moeten betalen, aangezien er, noodzakelijkerwijs, geen enkele verzekeringsonderneming zal optreden, noch die van de gebruiker noch een andere"; dat de uitlegging van de Beroepsvereniging der verzekeringsondernemingen "conform de rechtspraak van de rechtbank is", en "dat in casu niet betwist wordt dat 1.
(verweerders) voertuig het ongeval heeft veroorzaakt 2. een groep everzwijnen door
dat voertuig is aangereden 3. niet kon worden voorzien dat het wild zou opduiken en
(verweerder) niets heeft kunnen doen om het ongeval te voorkomen 4. binnen de perken van de gegevens waarvan de rechtbank kennis heeft, (verweerder) geen enkele fout
kan worden verweten",
terwijl, luidens de artikelen 80, 1, eerste lid, 2°, en laatste lid, van de wet van 9 juli
1975 en 19, § 1, van het koninklijk besluit van 16 december 1981, eiser slechts verplicht is de materiele schade te vergoeden wanneer geen enkele verzekeringsonderneming tot die vergoeding verplicht is hetzij op grond van een toevallig feit waardoor de bestuurder van het voertuig dat het ongeval veroorzaakte, vrijuit gaat, hetzij
omdat de verzekeringsplicht niet nageleefd werd; artikel17, § 1, 2°, van het koninklijk besluit van 16 december 1981 evenwel het voordeel van die bepaling niet toekent aan de eigenaar, de verzekeringnemer, de houder of de bestuurder van het motorrijtuig dat de schade heeft veroorzaakt, wanneer zij geen lichamelijke letsels hebben
opgelopen; artikel 17, § 2, van dat besluit echter voorziet in een uitzondering op die
uitsluiting wanneer geen toegelaten verzekeringsonderneming verplicht is tot vergoeding op grond van een toevallig feit waardoor de bestuurder van het voertuig dat
het ongeval heeft veroorzaakt, vrijuit gaat; uit die tekst volgt dat eisers verplichting om de bestuurder van het beschadigde motorvoertuig te vergoeden niet enkel het
bestaan van een toevallig feit impliceert maar ook dat de schade van die bestuurder precies wegens het bestaan van dat toevallig feit door geen enkele toegelaten of
van toelating vrijgestelde verzekeringsonderneming wordt gedekt; het bestreden vonnis derhalve niet wettig heeft kunnen beslissen, op grond van artikel17, § 2, van het
koninklijk besluit van 16 december 1981, dat, "wanneer de gebruiker van een voertuig dat een ongeval heeft veroorzaakt, door een toevallig feit is getroffen en geen enkele fout heeft begaan, zulks ertoe zalleiden dat (eiser) een vergoeding zal moeten betalen, aangezien er, noodzakelijkerwijs, geen enkele verzekeringsonderneming zal
optreden, noch die van de gebruiker noch een andere"; dat het bestreden vonnis vaststelt dat "(verweerders) voertuig het ongeval heeft veroorzaakt, (. .. ). een groep everzwijnen door dat voertuig is aangereden, (. .. ) niet kon worden voorzien dat het wild
zou opduiken en (verweerder) niets heeft kunnen doen om het ongeval te voorkomen, (. .. ) binnen de perken van de gegevens waarvan de rechtbank kennis heeft, (verweerder) geen enkele fout kan worden verweten"; uit die vaststellingen volgt dat, indien de politierechtbank, in plaats van verweerder vrijuit te laten gaan, hem
aansprakelijk zou hebben verklaard, zijn schade door geen enkele verzekeringsonderneming gedekt zou zijn geweest en dat dus het door het bestreden vonnis vastgestelde toevallig feit niet de reden is waarom geen enkele toegelaten verzekeringsonderneming tot vergoeding van die schade gehouden was; daaruit volgt dat het
bestreden vonnis zijn beslissing om eiser te veroordelen tot vergoeding van de door verweerder geleden materiele schade, niet naar recht verantwoordt;

Overwegende dat, ingevolge artikel 80, § 1, eerste lid, 2o, en laatste lid, van
de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondememingen,
alsook ingevolge artikel19, § 1, van het koninklijk besluit van 16 december 1981 houdende inwerkingstelling en uitvoering van de artikelen 79 en
80 van die wet, eiser de materiele schade veroorzaakt door een motorvoertuig slechts client te vergoeden wanneer geen enkele verzekeringsondememing
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tot die vergoeding verplicht is hetzij op grond van een toevallig feit waardoor de bestuurder van het voertuig dat het ongeval veroorzaakte, vrijuit gaat,
hetzij omdat de verzekeringsplicht niet nageleefd werd;
Overwegende dat uit artikel 17, § 1, 2°, en § 2, van voornoemd koninklijk besluit van 16 december 1981 volgt dat hoewel, in de regel, de bestuurder van het motorrijtuig dat de schade heeft veroorzaakt geeil recht tegen
eiser kan aanvoeren, hij evenwel die bestuurder moet vergoeden wanneer geen
toegelaten of van toelating vrijgestelde verzekeringsonderneming verplicht is tot vergoeding op grond van een toevallig feit waardoor die bestuurder vrijuit gaat;
Dat uit die tekst volgt dat eisers verplichting om de bestuurder van het
beschadigde motorvoertuig te vergoeden niet enkel het bestaan van een toevallig feit impliceert maar ook dat de schade van die bestuurder precies wegens het bestaan van dat toevallig feit door geen enkele toegelaten of van toelating vrijgestelde verzekeringsonderneming wordt gedekt;
Overwegende dat het bestreden vonnis vaststelt dat het ongeval te wijten is aan het feit dat verweerder, die zijn voertuig bestuurde, een groep everzwijnen heeft aangereden waarvan niet kon worden voorzien dat ze zouden opduiken en die hij niet kon ontwijken;
Dat het overweegt dat "wanneer de gebruiker van een voertuig dat een ongeval heeft veroorzaakt, door een toevallig feit is getroffen en geen enkele fout
heeft begaan, (. .. ) (eiser) een vergoeding zal moeten betalen, aangezien er,
noodzakelijkerwijs, geen enkele verzekeringsonderneming zal optreden, noch
die van de gebruiker noch een andere";
Dat.het bestreden vonnis, door eiser te veroordelen om verweerder te vergoeden, de in het middel aangewezen wettelijke bepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre het
de vordering ontvankelijk verklaart; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; houdt
de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over;
verwijst de aldus beperkte zaak naar de Politierechtbank te Namen.
30 november 2001- 1e kamer- Voorzitter: de h. Parmentier, waarnemend voorzitter- Verslaggever: de h. Echement- Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal - Advocaat : : mr. T'Kint.
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1° INKOMSTENBELASTINGEN- VOORZIENING VOOR RET HOF VAN BEROEP- WI.B. (1992)
- OPHEFFING VAN DE VOORZIENING- HOF VAN BEROEP NIET BEVOEGD- ONTVANKELIJKHEID VAN DE VOORZIENING- VERWIJZING NAAR DE BEVOEGDE RECHTER
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2° BEVOEGDHEID EN AANLEG- BELASTINGZAKEN- INKOMSTENBELASTINGEN- VOORZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP- OPHEFFING VAN DE VOORZIENING- HOF VAN BEROEP NIET BEVOEGD- ONTVANKELIJKHEID VAN DE VOORZIENING- VERWIJZING NAAR DE BEVOEGDE RECHTER

3° HOGER BEROEP- BELASTINGZAKEN- INKOMSTENBELASTINGEN- VOORZIENING VOOR
HET HOF VAN BEROEP- OPHEFFING VAN DE VOORZIENING- HOF VAN BEROEP NIET BEVOEGD- ONTVANKELIJKHEID VAN DE VOORZIENING- VERWIJZING NAAR DE BEVOEGDE RECHTER

1o, 2° en 3° De rechter die van de zaak heeft kennisgenomen moet uitspraak doen over
zijn bevoegdheid en de zaak verwijzen naar de bevoegde rechter die hi} aanwijst (1).
(Art. 660, eerste lid, Ger.W.)
(BELGISCHE STAAT- MINISTER VAN FINANCIEN T. N ... E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. F.00.0085.F )

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 mei 2000 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel;
Over het middel: schending van de artikelen 34 en 97, laatste lid, van de wet van
15 maart 1999 betre:ffende de beslecbting van fiscale geschillen (afgekort, W. 15.03.99),
alsook van artikel 5 van de wet van 23 maart 1999 betre:ffende de recbterlijke inricbting in fiscale zaken (afgekort, W. 23.03.99),
doordat bet bofvan beroep verklaart dat "de voorziening in belastingzaken ontvankelijk is" omdat zij "tegelijk met de kennisgeving ervan aan bet bestuur, op 3 maart
1999 neergelegd is ter griffie van bet bof (van beroep) en (omdat) zij ingesteld is tegen de beslissing van de directeur d.d. 21 januari 1999, die bet bezwaar tegen de aanslagen in de personenbelasting verwerpt",
terwijl, bet bofvan beroep sinds 1 maart 1999 niet langer mag kennisnemen van
voorzieningen tegen beslissingen van de gewestelijke directeurs der belastingen inzake directe belastingen; de artikelen 377 tot 392 van bet Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (afgekort, W.I.B. 1992) immers, overeenkomstig artikel97, laatste lid, wet 15.03.99, vanaf die datum opgebeven werden door artikel34 van die wet;
bet bofvan beroep bijgevolg niet vermocbt kennis te nemen van de voorziening in boger beroep tegen de beslissing van de directeur der belastingen van Brussel I, d. d. 21
januari 1999, en evenmin die op 3 maart 1999 ingediende voorziening ontvankelijk
mocbt verklaren, daar bet, door zo te bandelen, toepassing maakte van bet bepaalde in de artikelen 377 tot 379 van bet Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992,
die opgebeven waren sinds 1 maart 1999; bet bofvan beroep aldus, aangezien de voorziening na de opbeffing van artikel 603, 1 o, van bet Gerecbtelijk Wetboek en van de
artikelen 377 tot 392 van bet Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, niet recbtsgeldig bij dat bof aanhangig was gemaakt, zicb ertoe diende te beperken vast te stellen dat de voorziening niet ontvankelijk was; bet dus de in bet middel aangewezen bepalingen beeft gescbonden :
(1) De voorziening in belastingzaken dieter griffie van het hofvan beroep is neergelegd na de
inwerkingtreding van de wetsbepalingen die de mogelijkheid een dergelijke voorziening bij dat hof
in te stellen ophief, werd door de appelrechters ontvankelijk verklaard en naar de bevoegde rechter verwezen. Ret is immers niet omdat de appelrechter niet langer bevoegd is om kennis te nemen van een zaak die bij hem aanhangig is gemaakt, dat hij de voorziening niet ontvankelijk zou
moeten verklaren; hij is immers verplicht de zaak te verwijzen naar de rechter die hij bevoegd acht
(zie Cass., 21 juni 1999, A.R F.99.0049.N, nr. 381). (Art. 660, eerste lid, Ger.W.; art. 97, negende
lid, wet 15 maart 1999; art 11, eerste lid, wet 23 maart 1999).
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Overwegende dat, ingevolge artikel 660, eerste lid, van het Gerechtelijk
Wetboek, de rechter bij wie de zaak aanhangig is gemaakt, uitspraak moet
doen over zijn bevoegdheid en de zaak verwijzen naar de bevoegde rechter
die hij aanwijst;
Overwegende dat het middel ten betoge dat de rechter die niet bevoegd is
om kennis te nemen van een zaak, de voor hem gebrachte voorziening niet
ontvankelijk zou dienen te verklaren, faalt naar recht;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
30 november 2001-1e kamer- Voorzitter en verslaggever: de h. Parmentier, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal.

Nr. 659
1e
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1° MAKELAAR- VASTGOEDMAKELAARS- SCHENDINGEN VAN DE REGELS VAN DE PLICHTENLEER VAN HET BEROEP- REGELS VAN PLICHTENLEER VASTGELEGD DOOR DE NATIONALE RAAD VAN HET BEROEPSINSTITUUT- OVERTREDING VAN DIE REGELS- ANDERE OVERTREDINGEN- BEVOEGDHEID TOT BEOORDELING VAN DE TUCHTOVERHEDEN.

2° WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN- ALLERLEI- TIJCHTINTELLECTUEEL BEROEP- BEGINSELEN VAN PLICHTENLEER- GEEN WETTELIJKE BEPALING- GELDIGHEID.

1o Hoewel de opdracht van de nationale raad van het Beroepsinstituut van vastgoed-

makelaars erin bestaat de regels van de plichtenleer van het beroep van vastgoedmakelaar vast te stellen en te vragen dat ze naderhand bij koninklijk besluit verbindend worden verklaard, is de beoordelingsbevoegdheid van de tuchtoverheden niet
beperkt tot louter de overtreding van de aldus eerder door de nationale raad vastgelegde regels (1). (Artt. 2, § 1, 5°, en 7, § 1, wet 1 maart 1976.)

2° De beginselen van de plichtenleer op grand waarvan een intellectueel beroep met rechtschapenheid en waardigheid moet worden uitgeoefend, bestaan los van enige vermelding in een formele tekst (2).
(B. ..

T. BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS)
ARREST

(vertaling)

(A.R. D.00.0008.F)

RET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 17 januari 2000 gewezen door de Kamer van beroep van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars met het Frans als voertaal,

(1) Zie Cass., 23 sept. 1968, (A. C., 1969, 84).
(2) Zie Cass., 26 maart 1980, nr. 474.
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Over het tweede middel : schending van de artikelen 2, § 5, 7, § 1, 8, §§ 1 en 5, 9 van
de kaderwet van 1 maart 1976 tot reglementering van de bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van dienstverlenende intellectuele beroepen en 5, § 1, 3°,
van het koninklijk besluit van 6 september 1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar,
doordat de kamer van beroep afWijzend beschikt op eisers hoger beroep tegen de beslissing van 22 maart 1999 van de uitvoerende kamer die hem de tuchtstraf schrapping had opgelegd omdat hij "de voorschriften van het beroep van vastgoedmakelaar
heeft geschonden en tekortgeschoten is in de rechtschapenheid, de eerlijkheid, de kiesheid en de waardigheid jegens zijn klanten en het publiek, in de loyaliteit jegens zijn
confraters (artikel5, § 1, 3°, van het koninklijk besluit van 6 september 1993) en tekortgeschoten is in zijn plicht van eerbied en respect jegens de gezagdragers (van verweerder)'',
terwijl, artikel 5, § 1, 3°, van het koninklijk besluit van 6 september 1993luidt als
volgt: "de titularissen van het gereglementeerde beroep van vastgoedmakelaar moeten voldoen aan de volgende voorwaarden : (. .. ) 3° de deontologische regels, vastgesteld door het Beroepsinstituut der vastgoedmakelaars naleven"; de opdracht om die
voorschriften vast te stellen aan het Beroepsinstituut is gegeven bij de kaderwet van
1 maart 1976 waarvan artikel2, 5°, bepaalt dat het Instituut "voornamelijk tot opdracht zal hebben de plichtenleer nader te preciseren of aan te vullen en te waken over
de naleving ervan" en artikel 7, § 1, dat "de Nationale Raad (van het Instituut) de voorschriften van de plichtenleer, zoals bepaald krachtens artikel 2 van deze wet, nader
kan uitwerken, aanpassen ofvervolledigen"; dat artikel 7, § 1, voorts bepaalt dat "de
voorschriften inzake de plichtenleer (. .. ) slechts bindende kracht hebben nadat zij door
de Koning zijn goedgekeurd, bij een in Ministerraad overlegd besluit"; uit die bepalingen volgt dat, in tegenstelling tot de voorschriften van de plichtenleer m.b.t. vrije
beroepen, met name die van architecten, geneesheren of apothekers die, op verzoek
van de beroepsoverheden die bevoegd zijn om ze vast te stellen, verbindend kunnen
worden verklaard bij een in ministerraad overlegd koninklijk besluit, de voorschriften van de plichtenleer die het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars dient vast te
stellen en die de vastgoedmakelaars moeten naleven, luidens het koninklijk besluit
van 6 september 1993, slechts bindende kracht hebben indien en nadat zij door de Koning zijn goedgekeurd, bij een in ministerraad overlegd besluit; de uitvoerende .kamers en de kamers van beroep, met toepassing van artikel 8, §§ 1 en 5, van de kaderwet van 1 maart 1976, tot taak hebben te waken over de toepassing van die
voorschriften van de plichtenleer; dat vaststaat dat de nationale raad van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars, op 5 januari 1999, het reglement van plichtenleer van de vastgoedmakelaars heeft vastgesteld, dat genoemd reglement bij een in
ministerraad van 3 februari 1999 overlegd koninklijk besluit is goedgekeurd en dat
de Raad van State in zijn arrest nr. 82.408 van 24 september 1999 bevolen heeft de
tenuitvoerlegging van dat koninklijk besluit te schorsen; de kamer van beroep op 17
januari 2000, bijgevolg, niet bevoegd was om eiser een tuchtstraf op te leggen wegens schending van de voorschriften van de plichtenleer, die niet de vereiste bindende kracht hadden :

Overwegende dat de nationale raad van een beroepsinstituut dat opgericht is met toepassing van de kaderwet van 1 maart 1976 tot reglementering van de bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van de
dienstverlenende intellectuele beroepen, v66r de wijziging ervan bij de wet
van 10 februari 1998, ingevolge artikel 7, § 1, van·die kaderwet, ermee gelast is de voorschriften van de plichtenleer en het stagereglement op te rnaken, die slechts bindende kracht hebbeil nadat ze door de Koning zijn goedgekeurd bij een in ministerraad overlegd besluit;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan,
blijkt dat eiser een tuchtstrafheeft gekregen, niet omdat hij de door denationale raad van verweerder vastgestelde voorschriften van de plichtenleer heeft miskend, maar omdat hij de beginselen van de plichtenleer heeft
miskend die de leden van het beroep van vastgoedmakelaar plichtsbewustzijn
en een ethisch besef opleggen;
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Overwegende dat voornoemde beginselen, op grond waarvan een intellectueel beroep met rechtschapenheid en waardigheid moet worden uitgeoefend, los van enige vermelding in een formele tekst bestaan;
Dat de wetgever, door de nationale raad van verweerder ermee te gelasten de regels van de plichtenleer vast te stellen en de bindende kracht ervan afhankelijk te maken van hun goedkeuring bij een in ministerraad overlegd koninklijk besluit, de beoordelingsbevoegdheid van de tuchtoverheden
niet heeft beperkt tot louter de overtreding van die voorschriften van de
plichtenleer;
Dat het middel faalt naar recht;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
30 november 2001 - 1e kamer- Voorzitter : de h. Parmentier, waarnemend voorzitter - Verslaggever : mevr. Matray- Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Gerard.

Nr. 660
3 6 KAMER - 3 december 2001

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE -

BURGERLIJKE ZAKEN- GEWETTIGDE VERDENKING- BEOORDELING DOOR HET HOF- GEGROND VERZOEKSCHRIFT- GEVOLG.

Wanneer het Hofvan Cassatie oordeelt dat de omstandigheden, die zijn aangevoerd in
een verzoekschrift tot onttrekking van de zaak aan een hof van beroep wegens gewettigde verdenking, met name dat een van de partijen raadsheer is in dat hof, bij
de partijen en bij derden een gewettigde verdenking kunnen doen ontstaan omtrent het onpartijdig karakter van de te wijzen beslissing, beveelt het de verwijzing van de zaak naar een ander hofvan beroep (1). (Artt. 648, 2°, 650 en 658 Ger.W.)
(COMPAGNIE DES NOTAIRES DE L'ARRONDISSEMENT DE LIEGE VZ.W.
T. A. .. E.A. - T.A.V HET WAALSE GEWEST E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. C.Ol.0517 .F)

HET HOF;- Gelet op het arrest van het Hofvan 5 november 2001 waarbij wordt beslist dat het verzoek niet kennelijk onontvankelijk is (2);
Gelet op de conclusie van het Waalse Gewest;
(1) Cass., 17 jan 1991, A.R. 9148, nr. 257; zie Cass., 27 feb. 1998, A.R. C.98.0011.F, nr. 112.
(2) Het arrest van het Hofvan 5 nov. 2001, dat niet is gepubliceerd in de A. C. maakt gewagvan
de op 30 okt. 2001 gewezen beschikking van de eerste voorzitter waarbij de zaak naar de derde
kamer werd ver-Wezen.
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Overwegende dat verzoekster uiteenzet dat een van de gedingvoerende partijen in de in het verzoek bedoelde zaak raadsheer is in het Hof van Beroep te Luik;
Overwegende dat, gelet op de nauwe banden die er bestaan tussen een magistraat en zijn ambtsgenoten in hetzelfde rechtscollege, die omstandigheid bij de partijen en bij derden gewettigde verdenking kan weken aangaande de strikte onpartijdigheid van de appelrechters die uitspraak moeten
do en;
Overwegende dat de zaak wegens die verdenking dient te worden onttrokken aan het Hof van Beroep te Luik;
Dat het verzoek gegrond is;
Om die redenen, beveelt dat de zaak met rolnr. 2001/RF/185 aan het Hof
van Beroep te Luik zou worden onttrokken; verwijst de zaak naar het Hof
van Beroep te Bergen.
3 december 2001- 3e kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Parmentier, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaatgeneraal-Advocaten: mrs. Van Ommeslaghe; F. Georges, Marche-en-Famenne.
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-

3 december 2001

1o ARBITRAGER OF- PREJUDICIELE VRAAG- VERPLICHTING VAN HET HOF VAN CASSATIE - GRENZEN- VERKEERDE VERONDERSTELLING.

2° INKOMSTENBELASTINGEN -

VOORHEFFINGEN EN BELASTINGKREDIET- AANREKENING EN TERUGBETALING VAN DE VOORHEFFINGEN- ROERENDE VOORHEFFING- TERUGBETALING- MORATOIRE INTEREST- VOORWAARDEN.

3° INTERESTEN- MORATOIRE INTERESTEN- VOORWAARDEN- INKOMSTENBELASTINGEN- ROERENDE VOORHEFFING- TERUGBETALING.

1o Wanneer uit het antwoord van het Arbitragehof op een door eiser tot cassatie voor-

gestelde prejudiciele vraag in geen geval zou kunnen worden afgeleid dat het middel kan leiden tot de vernietiging van de beslissing waartegen de voorziening gericht is omdat de vraag uitgaat van een verkeerde veronderstelling, is het Hof van
Cassatie niet gehouden de vraag te stellen (1) (Art. 26 Bijzondere Wet ArbitragehoD.
(1) Zie Cass., 25 juni 1996, A.R. P.96.0218.F, nr. 259; 24 sept. 1997, A.R. P.97.0610.F, nr. 366;
8 juni 1999, A.R. P.97.1105.N, nr. 336; 27 maart 2001, A.R. P.99.1325.N, nr. 169, met concl. de h.
du Jardin, procureur-generaal. Eiser verwachtte van een positief antwoord op de gestelde prejudiciiHe vraag te dezen niet dat artikel124, § 3, W.I.B. (1964) buiten toepassing zou worden gelaten, maar integendeel dat het toepassingsgbied van dat artikel zou worden uitgebreid tot een
geval waarin het niet voorziet, namelijk het geval waarin het kapitaal achterafverminderd wordt
door terugbetaling van aandelen, zodat de zonder wettelijke grondslag ingekohierde voorheffingen zouden geacht worden hun rechtsgrond te vinden in een arrest van het Arbitragehof. Die veronderstelling volgens welke de zonder wettelijke grondslag ingekohierde roerende voorheffingen zouden worden geacht hun rechtsgrond te vinden in en arrest van het Arbitragehof is uiteraard
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2° en 3° De roerende voorheffing die wegens niet-betaling binnen de gestelde termijn
is ingekohierd, maar die het bestuur dient terug te betalen ten gevolge van een fout
die het heeft begaan, is een belasting in de zin van artikel 308, eerste lid, W.I.B. (1964);
de terugbetaling van die voorheffing leidt tot het toekennen van moratoriuminterest (2). (Artt. 266, 303, eerste lid, en 308, eerste lid W.I.B. [1964]; artt. 365, 412,
eerste lid, en 418, eerste lid, W.I.B. [1992]).
(BELGISCHE STAAT- MINISTER VAN FINANCIEN T. IVG REAL ESTATE BELGIUM N.V.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. F.99.008l.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 10 maart 1999 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel :
Overwegende dat de voorzieningen die op 11 juni 1999 ter griffie van het
Hof van Beroep te Brussel en ter griffie van het Hof van Cassatie zijn ingesteld onder het algemene rolnummer F.99.008l.F, tegen hetzelfde arrest
zijn gericht; dat er grond bestaat tot voeging;
Overwegende dat eiser, bij de op 18 oktober 2001 op de griffie neergelegde akte afstand doet van de ter griffie van het Hof van Cassatie ingestelde voorziening; dat er grond bestaat om akte te verlenen van de afstand;
Over de door verweerster tegen beide voorzieningen aangevoerde grond van
niet-ontvankelijkheid, die is afgeleid uit de regel "cassatieberoep na cassatieberoep is uitgesloten" : ·
Overwegende dat het Hof, nu het heeft beslist akte te verlenen van de afstand van deter griffie van het Hofvan Cassatie ingestelde voorziening,
slechts over een cassatieberoep uitspraak dient te doen;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Over het eerste middel, gesteld als volgt: schending van de artikelen 10 en 11 van
de Grondwet,
doordat bet hofvan beroep uitspraak diende te doen over een geschil betreffende
de vraag of roerende voorheffing verschuldigd was door verweerster die haar kapitaal had verminderd door de gedeeltelijke terugbetaling van de aandelen ten bedrage van 425.665.484 BEF; dat bet hof, nate hebben vastgesteld dat "(eiser) betoogt dat, aangezien bet kapitaal van (verweerster) is gevormd door inbrengen, verricht
naar aanleiding van opslorpingen of splitsingen, die krachtens artikel 124, § 1, van
bet (oud) Wetboek van Inkomstenbelastingen (afgekort W.I.B. 64) van belasting zijn
vrijgesteld, er voor de vaststelling van bet gestorte kapitaal toepassing dient te worden gemaakt van artikel 124, § 3, van dat wetboek (... ) en de roerende voorheffing dient
te worden geheven op bet dividend dat bij de verdeling overeenkomt met bet niet gestorte kapitaal", op grond dat "(bet onaanvaardbaar is) dat een en hetzelfde hestanddee! van eigen gelden (zou kunnen) worden aangemerkt als werkelijk gestort kapitaal, dat met vrijstelling van belasting kan worden terugbetaald, dan wei als
uitgekeerde reserves, en dus, wat de toepasselijke belastingregels betreft, zowel het
ene als bet andere zou zijn, al naar gelang de terugbetaling plaatsvindt v66r dan wel
na de vereffening van de opslorpende vennootschap, beslist "dat die incoherentie niet
verkeerd. ArtikelllO, § 1, Gw. (1831), thans artikel170, § 1, van de gecotlrdineerde Gw. (1994) naar
luid waarvan geen belasting ten behoeve van de Staat kan worden ingevoerd dan door een wet,
sluit uiteraard de gegrondheid van dergelijke veronderstelling uit,
(2) Cass., 17 jan. 2000, volt. terechtz., A.R. F.98.0031.F, nr. 35, met concl. O.M.; zie Cass., 8 dec.
2000, A.R. F.99.0073.N, nr. 679; W.l.B. (1992) voor de wijziging ervan bij wet 15 maart 1999.
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kan worden betwist (. .. ) maar (. .. ) te wijten is aan de wet (. .. ) " en dat "(het) niet zonder artikel 12 (W.I.B. 64) te schenden kan (. .. ) beslissen dat de litigieuze terugbetaling ten dele betrekking he eft op wins ten, reserves of meerwaarden die niet als werkelijk gestort kapitaal kunnen worden beschouwd", aangezien 1) "artikel124, § 3, W.I.B.
64 volgens hetwelk, in de gevallen die het opsomt, het bij de latere verdeling van het
maatschappelijk vermogen aan de zijde van de opslorpende vennootschap in aanmerking te nemen maatschappelijk kapitaal dient te worden bepaald alsof de fusie niet
had plaatsgevonden, te dezen niet van toepassing is, daar het hier een kapitaalsvermindering door gedeeltelijke terugbetaling van de aandelen betreft", en 2) "de opslorpende vennootschap een andere belastingschuldige is dan de opgeslorpte en gesplitste vennootschappen waarvoor eigen belastingregels gelden, (zodat) het geen belang
heeft na te gaan of het litigieuze gedeelte van het maatschappelijk kapitaal 'was belast' ten name van de opgeslorpte en gesplitste vennootschappen",

terwijl, in geval van fusie of splitsing van vennootschappen die aanleiding geeft tot
toepassing van artikel 124, § 1, W.I.B. 64, de inbreng van het gehele maatschappelijk vermogen of van een gedeelte van dat vermogen van een of meer vennootschappen in een andere vennootschap voor laatstgenoemde niet kan worden beschouwd als
een opneming van haar eigen winsten in haar maatschappelijk kapitaal en, derhalve, de volledige of gedeeltelijke terugbetalingen van het aldus gevormde maatschappelijk kapitaal voor de toepassing van artikel12, § 1, 2°, en § 2, W.I.B. 64 niet
kunnen worden geacht geen betrekking te hebben op werkelijk gestort kapitaal, zelfs
als ze gebeuren met winsten van de gefusioneerde of gesplitste vennootschappen, andere dan die waarop de eigen belastingregels van toepassing zijn; daaruit volgt dat
artikel124, § 3, W.I.B. 64, nu het bepaalt dat "(. .. ) het maatschappelijk kapitaal dat
in aanmerking komt bij de latere verdeling van het maatschappelijk vermogen (van)
vennootschappen (die zijn ontstaan uit een met vrijstelling van belasting op grond van
artikel124, § 1, W.I.B. 64 verrichte opslorping, fusie of splitsing van vennootschappen) wordt bepaald alsof de fusie, splitsing (... ) niet had plaatsgevonden", zonder tevens te bepalen dat de aldus ingevoerde belastingvrijstelling eveneens geldt voor het
maatschappelijk kapitaal dat in aanmerking moet worden genomen op het ogenblik
waarop het verminderd wordt door de gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de aandelen aan de aandeelhouders, een met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet strijdige willekeurige discriminatie invoert ten voordele van de uit fusie of splitsing ontstane vennootschappen die hun maatschappelijk kapitaal verminderen v66r hun
vereffening, alsook ten voordele van de aandeelhouders van die vennootschappen, aangezien het daardoor mogelijk wordt dat een en hetzelfde bestanddeel van eigen gelden kan worden beschouwd als werkelijk gestort kapitaal dat met vrijstelling van belasting kan worden terugbetaald, en als uitgekeerde reserves, dus, wat de toepasselijke
belastingregels betreft, zowel het een als het ander, al naar gelang de terugbetaling
plaatsvindt v66r dan wel na de vereffening van de uit de fusie of splitsing ontstane vennootschap; het hofvan beroep aldus, nu het beslist dat (het) niet zonder artikel12 W.I.B.
64 te schenden kan (. .. ) beslissen dat de litigieuze terugbetaling ten dele betrekking heeft op winsten, reserves of meerwaarden die niet als werkelijk gestort kapitaal kunnen worden beschouwd ", de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt :

Overwegende dat het geschil betrekking heeft op de vraag of eiser, die zich
beroept op de belastingregeling die geldt voor de terugbetaling van het kapitaal van een ontbonden vennootschap, die regeling bij analogie kan toepassen op de terugbetaling die plaatsvindt na een beslissing tot kapitaalsvermindering van een bestaande vennootschap;
Overwegende dat eiser het Hof aanzoekt aan het Arbitragehof een prejudiciele vraag te stellen in de volgende bewoordingen : "Schenden de artikelen 12 en 124, § 3, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964)
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre het op grond daarvan mogelijk was dat een en hetzelfde bestanddeel van eigen gelden tegelijkertijd
kon worden beschouwd als werkelijk gestort kapitaal, dat terugbetaalbaar
is met vrijstelling van belasting, en als uitgekeerde reserves, dus wat de toepasselijke belastingregeling betreft, zowel het een als het ander, al naar gelang de terugbetaling plaatsvond v66r dan wel na de vereffening van de op-
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slorpende vennootschap, aangezien de gedeeltelijke terugbetalingen van kapitaal na een splitsing dienden te worden belast rekening houdende met een
maatschappelijk kapitaal, dat was vastgesteld met inachtneming van voormelde, met vrijstelling van belasting gedane splitsing, terwijl bij verdeling van het maatschappelijk vermogen van de vennootschappen na een dergelijke verrichting, bij de vaststelling van het maatschappelijk kapitaal geen
rekening werd gehouden met een dergelijke splitsing ?";
Overwegende dat het Hof gehouden is een prejudiciele vraag te stellen aan
het Arbitragehof, wanneer een der partijen, die van haar belang doet blijken, aanvoert dat de bestreden beslissing toepassing maakt van een wetsbepaling die van ongrondwettigheid wordt verdacht;
Overwegende dat de vaststelling door het Arbitragehof dat voornoemde
wetsbepalingen ongrondwettig zijn de toepassing ervan bij analogie uitsluit;
Dat, derhalve, uit het antwoord van het Arbitragehof op de door eiser voorgestelde vraag in geen geval een middel kan worden afgeleid dat tot vernietiging van het arrest kan leiden; dat het Hof in dat geval niet gehouden is een prejudiciele vraag te stellen;
Dat het middel niet ontvankelijk is bij gebrek aan belang;
Over het tweede middel, gesteld als volgt: schending van de artikelen 1, 2, 164, 171
en 308 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (afgekort W.I.B. 64), zoals ze
van toepassing waren op het aanslagjaar 1990 en, voor zoveel nodig, schending van
artikel 418 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (afgekort W.I.B. 92),
doordat het arrest beslist dat "(in geval van teruggave van de ingekohierde roerende voorheffing), de roerende voorheffing in werkelijkheid een belasting is die ingekohierd wordt krachtens artikel 266 en dat (eiser) derhalve, krachtens artikel308
(W.I.B. 64) moet worden veroordeeld tot betaling van moratoire interest(. .. )", op grand
dat "de belasting een heffing van staatswege is op de inkomsten van de belastingplichtigen ten behoeve van de diensten van algemeen nut (en) dat ze wordt vastgesteld na opneming ervan in een kohier overeenkomstig artikel 266 (W.I.B. 64), (dat)
onder meer bepaalt dat de roerende voorheffing, wanneer ze niet binnen de voorgeschreven termijnen wordt gestort, in een kohier wordt opgenomen; het bijgevolg "de
terugbetaling beveelt van het te veel gei:nde, vermeerderd met de moratoire interest op de teruggegeven belasting overeenkomstig de artikelen 308 (W.I.B. 64) en 418
(W.I.B. 92) ",
terwijl artikel 308 W.I.B. 64, of artikel418 W.I.B. 92 weliswaar bepaalt dat moratoire interest wordt toegekend in geval van teruggave van belastingen, maar die bepaling afwijkt van het gemeen recht en de openbare orde raakt, zodat ze op een beperkende wijze moet worden uitgelegd en niet kan worden toegepast in geval van
terugbetaling van de roerende voorheffing die de schuldenaar van de inkomsten verschuldigd was krachtens de artikelen 164 en 171 W.I.B. 64, oak al had men die voorheffing in een kohier moeten opnemen omdat de belastingschuldige ze niet uit eigen beweging had betaald binnen de in artikel 303, eerste lid, W.I.B. 64 bedoelde
termijn, daar de omstandigheid dat de voorheffing op grand van artikel 266, W.I.B. 64
wordt ingekohierd ten name van de belastingschuldige, niet tot gevolg heeft dat ze ophoudt een "roerende voorheffing" in de zin van de artikelen 2 en 164 te zijn, dus een
bedrag dat diende te worden afgetrokken van de volledige, door de verkrijger van de
inkomsten verschuldigde belasting, en evenmin tot gevolg heeft dat ze een van de vier,
in artikel1 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen opgesomde "belastingen" werd die van de verkrijgers van de inkomsten worden geheven, te meer daar artikel 2 preciseert dat die belastingen bij wijze van voorheffingen worden gei:nd; het arrest bijgevolg de beslissing waarbij moratoire interest wordt toegekend op de
terugbetaling die het beveelt, niet naar recht verantwoordt en de in het middel vermelde wetsbepalingen schendt :
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Overwegende dat het arrest vaststelt dat de administratie na de beslissing van de algemene vergadering van verweerster om het kapitaal te verminderen door gedeeltelijke terugbetaling van de aandelen, twee aanslagen in de roerende voorheffing heeft ingekohierd ten laste van verweerster;
dat het de ontheffing van die aanslagen beveelt en eiser veroordeelt tot betaling van moratoire interest op de ten onrechte gei:nde belastingbedragen;
Overwegende dat, krachtens het te dezen toepasselijke artikel 308 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), moratoire interest wordt toegekend in geval van teruggave van belasting;
Dat, wanneer de roerende voorheffing in een kohier is opgenomen wegens niet betaling ervan binnen de voorgeschreven termijn, maar de administratie gehouden is ze terug te betalen ingevolge een door haar begane vergissing, zij een belasting is in de zin van het bovenvermelde artikel 308;
Dat de teruggave van die voorhe:ffing derhalve aanleiding geeft tot toekenning van moratoire interest;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, voegt de voormelde voorzieningen; verleent akte van de
afstand van de voorziening die is ingesteld bij het op 11 juni 1999 ter griffie van het Hofvan Cassatie ingediende verzoekschrift; verwerpt de voorziening, die bij verzoekschrift op dezelfde datum was ingesteld ter gri:ffie van
het Hof van Beroep te Brussel; veroordeelt eiser in de kosten.
3 december 2001 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - verslaggever : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. De Bruyn en Kirkpatrick.
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3e KAMER - 3 december 2001

ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING- ALGEMEEN- PRESTATIES- 'IDEKENNING- VOORWAARDEN- VERZEKERINGSINSTELLING- SUBROGATOIRE VORDERING- ADMINISTRATIEVE CONTROLE - R.I.Z.I.V. - BEVOEGDHEID.

Zolang de schade van degene die ziekte- en invaliditeitsuitkeringen ontvangt niet effectief is vergoed krachtens een andere wet of het gemeen recht, kan het R.I.Z.I. V. de
verzekeringsinstelling niet verwijten dat ze haar subrogatoire vordering niet 'heeft ingesteld (1). (Artt. 3, 70, § 2, § 91 en 95 Z.I.V.-wet.)
(N.V:S.M. T. R.I.Z.I.V:)

Eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq heeft in substantie gezegd (uertaling) :
1. lk ben van mening dat het eerste middel gegrond is.
(1) Zie concl. O.M.; Z.l.V.-wet, voor de wijziging ervan bij wet 30 dec. 1988.
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2. Artikel 70, § 2, Z.I.V.-wet (2), zoals het van toepassing was ten tijde van de feiten, luidt als volgt : "De bij deze wet bepaalde prestaties worden geweigerd indien voor
de schade voortvloeiend uit ziekte, letsels, functionele stoornissen of overlijden, krachtens een andere Belgische wetgeving, een vreemde wetgeving of in het gemeen recht
werkelijk schadeloosstelling is verleend.
De prestaties worden, onder door de Koning bepaalde voorwaarden, toegekend in
afwachting dat de schade effectief wordt vergoed krachtens een andere Belgische wetgeving, een vreemde wetgeving of het gemeen recht.
De verzekeringsinstelling treedt rechtens in de plaats van de rechthebbende; deze
indeplaatsstelling geldt, tot beloop van het bedrag van de verleende prestaties, voor
het geheel van de sommen die krachtens een Belgische wetgeving, een buitenlandse wetgeving ofhet gemeen recht verschuldigd zijn en die de in het eerste lid bedoelde schade geheel of gedeeltelijk vergoeden".
3. Voormeld artikel 70, § 2, eerste lid, bepaalt dus dat de ziekte- en invaliditeitsuitkeringen worden geweigerd zodra blijkt dat voor de erdoor vergoede schade werkelijk schadeloosstelling is verleend op grond van een andere wet; in dit geval gaat
het dus uit va,n de veronderstelling dat de schade effectief wordt vergoed door een betaling die geschiedt op grond van een andere wet. Die betaling sluit dan de toekenning van de uitkeringen door de verzekeringsinstelling uit.
4. Het derde lid doelt niet meer op het geval dat de schade effectief wordt vergoed, maar op dat waarin aan die betaling een overgangsperiode voorafgaat ten gevolge van het feit dat de verzekerde wacht op vergoeding krachtens een andere wet.
De tekst noemt die vergoeding eveneens effectief.
5. In die context bepaalt het vierde lid dat aan de verzekeringsinstelling een subrogatoire vordering wordt toegekend tot beloop van de door de instelling gedane betalingen en tot beloop van het geheel van de sommen die verschuldigd zijn krachtens de andere, erin vermelde bepalingen.
6. Er dient op te worden gewezen dat de tekst niet het geval beoogt waarin de schade
zou kunnen worden vergoed of de bedragen verschuldigd zouden kunnen zijn, maar
uitdrukkelijk doelt op de gevallen waarin dat wel degelijk het geval is.
7. Uit de in artikel 70, § 2, vervatte regeling blijkt dus dat de wetgever de subrogatoire vordering onderwerpt aan de voorafgaande voorwaarde dat de derde het bedrag werkelijk verschuldigd is en het niet louter verschuldigd zou kunnen zijn.
8. De omstandigheid dat het instellen van een dergelijke rechtsvordering, zelfs nog
voor het vaststaat dat een derde werkelijk schadeloosstelling heeft verleend, tot gevolg zo.u kunnen hebben dat ze, indien ze zou worden toegewezen, a posteriori gerechtvaardigd is neemt niet weg dat op het ogenblik waarop zij wordt ingesteld niet
is voldaan aan de voorwaarde dat de rechthebbende wacht op "werkelijke schadeloosstelling", die per definitie onzeker is, daar ze alle wederwaardigheden van de rechtspleging ondergaat.
9. Bijgevolg komt het me voor dat verweerder, in weerwil van zijn bevoegdheid om
na te gaan of de verzekeringsinstellingen alle bepalingen van de wet en van de
uitvoeringsbesluiten ervan hebben nageleefd, aan voormeld artikel 70, § 2, niet het
recht kan ontlenen om de verzekeringsinstellingen ertoe te verplichten een subrogatoire vordering in te stellen, als de voorafgaande voorwaarde, namelijk dat er werkelijk schadeloosstelling is verleend krachtens een andere Belgische wetgeving, een
vreemde wetgeving of het gemeen recht niet is vervuld.
10. Derhalve schendt het bestreden arrest de in het middel vermelde bepalingen,
daar de bovenstaande gedachtegang nergens in het middel wordt ontkracht. Uit het
(2) Z.I.V.-wet, voor de wijziging ervan bij de wet 30 dec. 1988. I.v.m. bepalingen die achterafvan
toepassing zijn, zie artt. 3, 76quater, § 2, 91 en 95 Z.I.V.-wet, vervolgens artt. 3, 136, § 2, en 159
gecoiird. wet 14 juli 1994.
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middel volgt integendeel dat noch artikel 3, noch artikel 91, noch artikel 95 van de
Z.I.V.-wet aldus kunnen worden uitgelegd dat het R.I.Z.I.V. het recht krijgt een
verzekeringsinstelling ertoe te verplichten de subrogatoire vordering in te stellen of
haar te verwijten die niet te hebben ingesteld, zonder dat rekening wordt gehouden
met de voorwaarde voor de toepassing van artikel 70, § 2, die ik heb beklemtoond. Het
bestreden arrest verantwoordt m.i. zijn beslissing dus niet naar recht op grond van
de overwegingen die het bevat.

Besluit : vernietiging.
ARREST

(vertaling)

(A.R. S.00.0033.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 april 1998 gewezen door
het Arbeidshof te Brussel;
Over het middel: schending van de artikelen 3, 70, § 2, (vooraleer het ingevolge de
programmawet van 30 december 1988 artikel 76quater, § 2, was geworden), 91 (zowel voor als na de wijziging ervan bij het koninklijk nr. 176 van 30 december 1982),
94, 95, 97 en 124 van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een
regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, voor de coordinatie ervan bij het koninklijk besluit van 14 juli 1994,
doordat het arrest, met bevestiging van het beroepen vonnis, de rechtsvordering van
eiseres tot nietigverklaring van de door verweerder op 29 april 1983 gedane vaststelling niet gegrond verklaart op alle gronden die te dezen geacht worden volledig te
zijn weergegeven,
terwijl de dienst voor administratieve controle, die bij artikel 91 van de wet van 9
augustus 1963 bij de verwerende openbare instelling is opgericht, buiten het opleggen van administratieve sancties aan de verzekeringsinstellingen, geen andere bevoegdheden heeft dan de in de artikelen 94 en 95 van die wet omschreven bevoegdheid tot het instellen van een onderzoek en het doen van bevindingen; die dienst
weliswaar overeenkomstig artikel 97 van die wet, de verzekeringsinstelling de verplichting kan opleggen om de bedragen die ten onrechte aan een aangesloten lid zijn
betaald te boeken op een bijzondere rekening, maar noch op grond van de artikelen
3, 91, 94 en 95 van die wet noch op grond van enige andere wetsbepaling de bevoegdheid heeft om een verzekeringsinstelling ertoe te verplichten de in artikel 70, § 2, van
die wet bedoelde subrogatoire vordering in te stellen en, ingeval die vordering niet wordt
ingesteld, te beslissen dat de aan de gerechtigden wettelijk gedane uitkeringen geen
uitgaven meer zijn die voortvloeien uit de toepassing van die wet in de zin van het artikel 124 en ze, in zijn betrekkingen met de verzekeringsinstelling, te aanzien als een
onrechtmatige betaling, afgezien van het bestaan van een onrechtmatige betaling in
de zin van artikel97; de arbeidsrechtbank bij eindvonnis van 12 september 1994, dat
op dat punt niet aan het arbeidshof is voorgelegd, heeft beslist dat het litigieuze geschil diende te worden voorgelegd binnen de in artikel 97 bedoelde termijn van twee
maanden; het arrest evenwel, bij de uitspraak over de gegrondheid ervan, niet vaststelt dat het bedrag van 17.909 BEF ten onrechte is gestort aan de nicht van mevrouw Decorte, maar integendeel beslist dat de litigieuze bevinding "niet (.... ) ipso facto
voor de verzekeringsinstelling de verplichting inhoudt om de aan de leden of hun rechtverkrijgenden gedane uitkeringen terug te vorderen op grond van artikel 97 van de
wet van 9 augustus 1963" en de bevoegdheden van verweerder niet grondt op dat artikel 97 maar op de artikelen 3, 91 en 95 van die wet; het derhalve de in het middel
vermelde wetsbepalingen schendt, daar ze verweerder niet de bevoegdheid geven waarvan hij gebruik heeft gemaakt bij het doen van de litigieuze bevinding :

Overwegende dat, naar luid van het ten tijde van de feiten toepasselijke
artikel 70, § 2, eerste lid, van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en
organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering,
de in deze wet bedoelde prestaties worden geweigerd wanneer de schade,

-----
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voortvloeiend uit een ziekte, letsels, functionele stoornissen of overlijden, daadwerkelijk wordt vergoed krachtens een andere Belgische wet, een buitenlandse wet of het gemeen recht;
Overwegende dat, zolang die schade van de gerechtigde niet daadwerkelijk is vergoed krachtens een andere wet ofhet gemeen recht, verweerder de
verzekeringsinstelling niet kan verwijten dat ze de subrogatoire vordering, die ze bezit krachtens artikel 70, § 2, vierde lid, van die wet, niet heeft
ingesteld;
Overwegende dat het arrest, nate hebben aangenomen dat "geen enkele wettelijke of verordenende bepaling uitdrukkelijk aan de verzekeringsinstellingen de verplichting oplegt de in artikel 70, § 2, van de wet van 9
augustus 1963 bedoelde subrogatoire vordering in te stellen en in straffen
voorziet voor de verzekeringsinstelling die de subrogatoire vordering niet instellen", op grand van de artikelen 3, 91 en 95 van die wet vermeldt dat de
verzekeringsinstellingen "op dat gebied niet naar eigen goeddunken mogen optreden", dat verweerder ''het recht en zelfs de plicht heeft bezwaar aan
te tekenen wanneer de verzekeringsinstelling de subrogatoire vordering niet
instelt en die vordering een goede kans van slagen had" en dat eiseres, die
in de vervulling van haar opdracht tot uitvoering van de wettelijke regeling inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering aan het toezicht van verweerder is onderworpen, "zich niet kan verzetten tegen de beoordelingsbevoegdheid en -plicht van verweerder ( ... )";
Dat het arrest, nu het de vordering tot nietigverklaring van het verslag van
verweerder op grand van die overwegingen niet gegrond verklaart, zijn beslissing niet naar recht verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest; houdt
de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over;
verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Luik.
3 december 2001 - 38 kamer - Voorzitter : de h. Parmentier, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Plas - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Draps en Simont.
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3e KAMER- 3 december 2001

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN- OP CONCLUSIE -

BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN)- GEEN ANTWOORD OP DE CONCLUSIE- CONCLUSIE NIET MEER TER ZAKE DIENEND- GEVOLG.

De rechter behoeft niet te antwoorden op een conclusie die wegens de door hem genamen beslissing niet meer terzake dienend is (1) (Art. 149 Gw. [1994].)
(1) Cass., 30 sept. 1996, A.R. 8.95.0055, nr. 337.
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(H ... T. INTERBREW N.V)
ARREST

(vertaling)

(A.R. S.Ol.0029.F)

HETHOF;-

3 december 2001- 3e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter- ~r
slaggever : mevr. Velu - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaatgeneraal- Advocaten: mrs. Mahieu en Verbist.
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2e

KAMER -

4 december 2001

1o STEDENBQUW- HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. BETALING VAN EEN MEERWAARDE- BESLISSING VAN GEMACHTIGDE AMBTENAAR OF COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN -AARD VAN DE BESLISSING- BESTUURSHANDELING- MOTIVERING.

2° STEDENBOUW- HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. BETALING VAN EEN MEERWAARDE- MOTIVERING VAN DE HERSTELMAATREGEL- DRAAGWIJDTE.

3o WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN- GEVOLGEN VAN

INTERNATIONALE NORMEN- UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS- DRAAGWIJDTE.

4 ° RECHTEN VAN DE MENS -

ALGEMEEN- UNIVERSELE VERKLARING vAN DE RECH-

TEN VAN DE MENS- GEVOLGEN.

5o CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN- ALGEMEEN- UNIVERSELE VERKLARING VAN
DE RECHTEN VAN DE MENS- SCHENDING- GEVOLGEN.

1o De beslissing die de gemachtigde ambtenaar of het college van burgemeester en schepenen met toepassing van artikel 68, § 1, Stedenbouwdecreet treffen, met hun ge-

zamenlijk akkoord in de sub b en c van die wetsbepaling bedoelde gevallen, is een
bestuurshandeling in de zin van artikel1 van de wet van 29 juli 1991, die uitdrukkelijk moet worden gemotiveerd. (1). (Art. 1 wet 29 juli 1991 en art. 68, § 1, Stedenbouwdecreet.)
2° Wanneer de gemachtigde ambtenaar inzake stedenbouw de keuze voor een bepaalde herstelmaatregel afdoende motiveert, moet hi} de uitsluiting van de keuze voor
een andere herstelmaatregel niet negatief motiveren (2). (Art. 1 wet 29 juli 1991 en
art. 68, § 1, Stedenbouwdecreet.)
3°, 4° en 5° De Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens, die op 10 december 1948 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties is goedgekeurd, is
(1) Zie de concl. van het O.M.
(2) Zie de concl. van het O.M.
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niet in het Belgische recht ingevoerd en is geen wet, in de zin van artikel 608 van het
Gerechtelijk Wetboek, waarvan de schending aanleiding kan geven tot cassatie (3).
(Art. 608 Ger.W.)
(D ... E.A.)

Conclusie van advocaat-generaal De Swaef:
1. De eisers zijn vervolgd wegens inbreuken op het Stedenbouwdecreet door de (A)
uitvoering en (B) instandhouding van onvergunde werken. Het bestreden arrest van
het Hofvan Beroep te Brussel van 28 februari 2000 heeft de veroordeling daarvoor
in eerste aanleg tot een straf van 50 (x 200) frank voor de vermengde feiten A en B
bevestigd. Bovendien zijn eisers veroordeeld tot het herstel van de plaats in de vorige staat binnen 12 maanden na het in kracht van gewijsde gaan van het arrest door
afbraak van de wederrechtelijk opgerichte werken, onder verbeurte van een dwangsom van 5.000 frank per dag.

De eisers hebben tegen deze veroordeling tijdig en geldig cassatieberoep aangetekend. In een tijdige en geldige memorie voeren ze twee middelen aan.
2. Het eerste middel is gebaseerd op een schending van artikel 68, § 1, Decreet 22
oktober 1996, de artikelen 2 en 3, wet 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en artikel149, Grondwet.
De eisers voeren aan dat de herstelvordering van de gemachtigde ambtenaar onder de toepassing van de Uitdrukkelijke Motiveringswet valt. Uit die stelling vloeit
voort dat de gemachtigde ambtenaar niet aileen de vordering zelf, maar ook de keuze
voor een bepaalde herstelmaatregel in plaats van een andere moet motiveren. Te dezen had die motivering volgens de eisers moeten vermelden waarom het herstel van
de plaats in de vorige staat werd gevorderd en niet aanpassingswerken of een
meerwaardevergoeding. Als motivering zou ten slotte niet volstaan : de verwijzing naar
de bestemming van het gebied waarin het goed ligt. De overheid zou bij de keuze van
de herstelmaatregel namelijk niet zijn gebonden door stedenbouwkundige voorschriften.
Het bestreden arrest heeft geoordeeld dat de verwijzing naar de ligging van het goed
in agrarisch gebied volstaat ter motivering van een vordering die ertoe strekt de gevolgen van een bouwmisdrijf te doen verdwijnen. Een omstandige en uitdrukkelijke
motivering van de weigering een maatregel te vorderen die het bouwmisdrijf niet doet
verdwijnen, is daarom niet vereist.
Bij de beoordeling van dit middel en ter toetsing van de beslissing van de appelrechters kan worden aangenomen dat de herstelvordering van de gemachtigde ambtenaar als overheidshandeling inderdaad onder het toepassingsgebied van de Uitdrukkelijke Motiveringswet valt (4). De ambtenaar moet daarom de gevorderde
maatregel motiveren (5).
(3) Zie de concl. van het O.M.
(4) Zie het overzicht van de eensluidende rechtsleer bij G. DEBERSAQUES, B. HUBEAU en P. LEDe sanctionering van stedenbouwmisdrijven. Handhavingsmaatregelen, Brugge, Die Keure,
2001, p. 140-145. De auteurs formuleren ook een af:Wijkende mening. Die lijkt evenwel te zijn gebaseerd op een stelling uit het cassatiearrest van 18 april1985, A.R. 7489, nr. 491, die sinds het
arrest van 4 december 1990, A.R. 3363, nr. 176, is verlaten.
Het nieuwe decreet op de ruimtelijke ordening voorziet trouwens uitdrukkelijk in een motiveringsplicht.
FRANC,

(5) S. LUST, 'De herstelvordering in het stedenbouwrecht. Een paging tot synthese', T.R.O.S. 1997,
223, nrs. 54 e.v.; P. POPELIER, 'De toepassing van de Uitdrukkelijke Motiveringswet in het domein van de ruimtelijke ordening en stedenbouw', T.R.O.S. 1997, 346, nr. 7; S. DE TAEYE, Handhaving ruimtelijke ordening, Gent, Mys & Breesch, 1999 nr. 159; I. 0PDEBEEK en A. CooLSAET, Formele motivering van bestuurshandelingen, Brugge, die Keuze, 1999, nr. 240.

2056

HOF VAN CASSATIE

Nr. 664

Bij de beoordeling van die motivering moet het doel van de herstelvordering als maatstaf gelden. Dit doel is : de gevolgen van een bouwmisdrijf doen verdwijnen. Dit gebeurt door het goed in overeenstemming te (laten) brengen met de geldende voorschriften en het aldus aan de vereisten van een goede ruimtelijke ordening te laten
beantwoorden (6).
De gemachtigde ambtenaar moet dan ook in de regel het herstel van de plaats in
de vorige staat vorderen.
Die voorrangsregel blijkt ten eerste uit de wet. De vordering van het herstel in de
vorige staat is, anders dan minder verregaande herstelmaatregelen, niet onderworpen aan het akkoord van het College van Burgemeester en Schepenen. Ook tijdens de
parlementaire voorbereiding (7) en in de rechtsleer (8) is deze herstelvordering benoemd als regel. Ten overvloede stelt ten slotte de Omzendbrief van 29 juli 1997 dus na inwerkingtreding van de Uitdrukkelijke Motiveringswet - in navolging van
een Circulaire uit 1975 (9) : "Bij de beoordeling van een bouwmisdrijf dient men steeds
uit te gaan van het feit dat het herstel van de plaats in de oorspronkelijke staat de
principieel te vorderen herstelmaatregel is. Elke andere herstelmaatregel dient omstandig en uitdrukkelijk gemotiveerd te worden. Een loutere verwijzing naar het standpunt van het college van burgemeester en schepenen of het gebruik van stijlformules
zal niet volstaan en is alleszins ontoereikend." (10) Een gelijksoortige regel is nu ook
aangehouden in artikel149, § 3, Decreet 18 mei 1999 houdende de organisatie van de
ruimtelijke ordening.
Ook de verplichting tot motivering van de keuze voor een andere herstelmaatregel
dan het herstel in de vorige staat, moet worden begrepen in het licht van het doel
van de herstelvordering. De motivering moet namelijk verduidelijken waarom de minder verregaande maatregel volstaat om het bouwwerk in overeenstemming te brengen met de geldende voorschriften en dus met een goede ruimtelijke ordening. Zulks
veronderstelt uiteraard dat die overeenstemming mogelijk is. Het gaat bijvoorbeeld om aanpassingswerken aan onvergunde werken in een gebied met woonbestemming, waar dus in theorie wel mocht worden gebouwd. Zulks is uit de aard
niet mogelijk in gebieden waar hoe dan ook geen constructies mochten worden opgetrokken (11).
Het feit dat de administratie niet gebonden is door de geldende stedenbouwkundige
voorschriften moet in deze context worden begrepen. De gemachtigde ambtenaar kan
aanpassingswerken vorderen die onvergund zijn of een onvergunde constructie behouden na betaling van een meerwaarde, onder de voorwaarde dat de onvergunde werken of constructie met een goede ruimtelijke ordening overeenstemmen. Dat de stedenbouwkundige voorschriften niet gelden voor de administratie, impliceert dus
hoegenaamd niet dat een constructie kan blijven bestaan die met die voorschriften niet
in overeenstemming is (12).
(6) Hierover D. D'HooGHE, 'Herstelmaatregel inzake stedebouw', R. W. 1988-89, 1001, 1008,
1" kol.
(7) Parl.St. Senaat 1969-70, nr. 559, p. 20.
(8) D. D'HOOGHE, l.c., 1008.
(9) Circulaire van 3 nov. 1975 van de directeur-generaal van het Bestuur van de Stedebouw en
de Ruimtelijke Ordening. Zie de verwijzing in D. D'HooGHE, l.c., noot 75.
(10) Omzendbrief R0/97/05 met betrekking tot de toepassing van art. 68, § 1, c, van het decreet [...] van 22 okt. 1996 [...] van de minister voor Openbare Werken, Verkeer en Ruimtelijke Ordening d.d. 29 juli 1997, B.S. 23 aug. 1997.
(11) Zie voor beperkte afwijkingsmogelijkheden artikel 43, § 2, van het Decreet van 22 oktober 1996.
(12) Over dit alles Parl.St. Senaat 1969-70, nr. 525, p. 73. Voorts D. D'HoOGHE, l.c., p. 1008,
2" kol; B. HUBEAU en R. PEREMANS, De sanctionering van stedenbouwmisdrijven, Brugge, Die Keure,
1993, nr. 17.
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De rechtsleer neemt aan dat de omvang van de motiveringsplicht evenredig is aan
de beoordelingsbevoegdheid die de administratie toekomt (13). Hieruit vloeit voort dat
wanneer een constructie in strijd met de voorschriften is opgetrokken en geen andere vorm van herstel mogelijk is, de vordering van het herstel in de vorige staat voldoende is gemotiveerd met de juridische overweging dat er een bouwverbod bestaat
en de feitelijke overweging dat dit verbod te dezen is overtreden.
De Raad van State heeft zulks meermaals beslist in verband met de weigering van
een bouwvergunning. De weigering is afdoende gemotiveerd onder verwijzing naar de
bestemmingsvoorschriften, indien daarop geen afwijkingsmogelijkheden bestaan (14).
In een gelijksoortig geval als het voorliggende, heeft het Gentse Hofvan Beroep (15)
geoordeeld dat het herstel van de plaats in de vorige staat afdoende is gemotiveerd
door de verwijzing naar de strijdigheid van gedetailleerd weergegeven werken met de
bestemming van een gebied als bosgebied, terwijl die werken geen ver- of herbouwing dan wel uitbreiding van een bestaand vergund gebouw uitmaakten (16).
Die redenering kan te dezen worden aangehouden. De eisers hebben een nieuwe woning opgetrokken in agrarisch gebied. Die motivering is afdoende om het herstel in
de vorige staat te vorderen.
Een negatieve motiveringsplicht met betrekking tot de niet-toepassing van uitzonderingen bestaat niet wanneer de toepassing van de regel met een afdoende motivering wordt gevorderd. De niet-toepassing van de regel ten voordele van een uitzondering zou daarentegen wel moeten worden gemotiveerd onder verwijzing naar de reden
waarom de regel niet wordt toegepast (17). Indien de gemachtigde ambtenaar daarom,
zoals te dezen, afdoende motiveert waarom hij het herstel in de vorige staat vordert, dient hij niet meer te motiveren waarom hij geen andere herstelmaatregel vordert (18).
Het middel treft om die redenen geen doel : de verwijzing naar de bestemming van
een gebied en naar daarmee strijdige werken vormt voor de vordering tot herstel in
de vorige staat een afdoende motivering die de motivering van de uitsluiting van de
vordering van een andere herstelmaatregel overbodig maakt. De beslissing van de appelrechters die zulks overwegen, is dan ook naar recht verantwoord. Door die overwegingen hebben zij eisers verweer ook verworpen en beantwoord.
3. In hun tweede middel voeren de eisers schending aan van de artikelen 23, lid 3,
van de Grondwet en van artikel 25 van de Universele Verklaring van de Rechten van
de Mens.
De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is geen wet in de zin van artikel 608, Ger.W., waarvan de schending tot cassatie aanleiding kan geven (19). Ret
middel is in zoverre niet ontvankelijk.
De eisers verwijten de appelrechters voorts een schending van artikel 23, lid 3, van
de Grondwet doordat zij de herstelvordering van de gemachtigde ambtenaar toekenden. Welnu, artikel 68, § 1, Decreet 22 oktober 1996 verplicht de rechter de herstelvordering van de gemachtigde ambtenaar te bevelen. Hij kan die vordering enkel onderwerpen aan een controle· van de externe en interne wettigheid ervan (20),
(13) P. PoPELIER, I.e., nrs. 16 e.v.; I. 0PDEBEEK en A. CooLSAET, o.e., nr. 195.
(14) Zie de verwijzingen bij P. PoPELIER, I.e., voetnoten 89 en 95.
(15) Gent 16 juni 1995, T.R.O.S. 1997, 42, noot J. VERKEST.
(16) Zie artikel 43, § 2, van het Decreet van 22 oktober 1996.
(17) I. 0PDEBEEK en A. COOLSAET, o.e., nr. 199.
(18) Zie nochtans I. OPDEBEEK en A. COOLSAET, o.e., nr. 240. De auteurs gaan er evenwel ten onrechte van uit dat de keuze van de maatregel tot de discretionaire bevoegdheid van de administratie behoort. Als regel geldt, zoals vermeld, het herstel in de vorige staat.
(19) Cass., 6 jan. 1993, A.R. 348, nr. 9.
(20) Cass., 4 dec. 1990, A.R. 3363, nr. 176. Ook Arbitragehof, nr. 21/96 van 21 maart 1996, T.M.R.
1996, 256, noot C. Billiet.
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bijvoorbeeld de overeenstemming ervan met de Grondwet. In geval van een onjuiste of onvolledige controle zou aan de rechter een schending van artikel 159 van de
Grondwet kunnen worden verweten. De eisers voeren evenwel geen schending aan van
deze bepaling. Hun middel is daarom in wezen rechtstreeks gericht tegen het Decreet van 22 oktober 1996 en nodigt het Hof uit tot een toetsing van artikel 68 van dat
Decreet aan artikel23 van de Grondwet. Het is daartoe uiteraard niet bevoegd (21),
zodat het middel ook in zoverre niet ontvankelijk is.
4. Er is geen aanleiding om ambtshalve een middel aan te voeren.
Besluit : verwerping.
ARREST

(A.R. P.00.0540.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 28 februari 2000 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
A. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de uitgesproken straf:
Overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de
wet is gewezen; ·
B. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen het bevolen herstel met
oplegging van een dwangsom :
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 68, § 1, van het decreet betre:ffende de ruimtelijke ordening
gecoiirdineerd op 22 oktober 1996 en bekrachtigd bij decreet van 4 maart 1997, scherrding van art. 2 en 3 van de wet van 29 juni 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en van artikel149 G.W.,
doordat het bestreden arrest stelt dat de herstelvordering van de gemachtigde ambtenaar voldoende gemotiveerd is,
terwijl de diverse herstelmaatregelen zoals geformuleerd in artikel 68, § 1, van het
decreet op de ruimtelijke ordening van 22.10.1996 en zoals bekrachtigd bij decreet van
4 maart 1997 geen onderlinge rangorde bepalen, de herstelmaatregel van de gemachtigde ambtenaar en samenhangend hiermee ook de keuze van de herstelmaatregel,
een bestuurshandeling is in de zin van artikel 1 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, en bijgevolg aan de
formele motiveringsplicht zijn onderworpen en aldus de gemachtigde ambtenaar in zijn
vordering diende te bepalen waarom de vordering tot herstel van de plaats in de vorige toestand als herstelmaatregel diende te worden weerhouden en niet de vordering van aanpassingswerken of het vorderen van een meerwaardesom; Dat het bestreden arrest nalaat hier op een afdoende manier of zelfs niet (lees: wel) op te
antwoorden :

Overwegende dat de beslissing die de gemachtigde ambtenaar of het college van burgemeester en schepenen met toepassing van artikel 68, § 1,
Stedenbouwdecreet treffen, met hun gezamenlijk akkoord in de sub b en c
van die wetsbepaling bedoelde gevallen, een bestuurshandeling is in de zin
van artikel1 van de wet van 29 juli 1991, die uitdrukkelijk moet worden gemotiveerd;
Overwegende dat de keuze voor de vordering van het herstel van de plaats
in de vorige staat, zoals te dezen, afdoende kan worden gemotiveerd met de
(21) Cass., 24 jan. 1996, A.R. P.95.0190.F, nr. 50. Voorts K. RIMANQUE, De regel is niet steeds recht,
Antwerpen, Kluwer, 1990, p. 62 e.v.

Nr. 664

HOF VAN CASSATIE

2059

juridische overweging dat een bepaald gebied als agrarisch gebied is bestemd en de feitelijke overweging dat welomschreven werken met die bestemming strijdig zijn;
Overwegende dat wanneer de gemachtigde ambtenaar de keuze voor een
bepaalde herstelmaatregel afdoende motiveert, hij de uitsluiting van de keuze
voor een andere herstelmaatregel niet negatief moet motiveren;
Dat de appelrechters op de vijfde pagina van hun arrest oordelen dat de
motivering van de gemachtigde ambtenaar die zij weergeven "wettelijk voldoende duidelijk en uitdrukkelijk gemotiveerd is" en dat "derhalve, een al
dan niet omstandige en uitdrukkelijke motivering van de keuze van het herstel van de plaats in de oorspronkelijke staat hoven een herstelmaatregel die
het verdwijnen van de gevolgen van het bouwmisdrijf niet voor gevolg heeft
geenszins noodzakelijk is, noch in het kader van de vereisten van de Wet van
29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, noch in het kader van de normen die het behoorlijk en zorgvuldig bestuur door de overheid beheersen";
Dat zij daardoor het verweer van de eisers verwerpen en beantwoorden en
hun beslissing naar recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel, gesteld als volgt :
schending van artikel23, 3°, van de Grondwet van artikel25 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens,
doordat het bestreden arrest de gevorderde herstelmaatregel van de gemachtigde
ambtenaar inwilligt hetgeen betekent dat verzoekende partijen hun woning zouden
dienen af te breken,
terwijl artikel 23, 3°, van de Grondwet het recht op een behoorlijke huisvesting waarborgt en artikel 25 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens stelt
dat ieder mens recht heeft op een levensstandaard die voldoende is om zijn gezondheid, zijn welzijn alsmede deze van zijn familie te verzekeren, inzonderheid wat betreft de voeding, kleding, huisvesting; dat aldus ingevolge het bestreden arrest, dat
de afbraak van de woning beveelt, het gezin S. niet meer over een woonhuis zal beschikken; Dat aldus het bestreden arrest door het herstel van de plaats in de vorige
toestand te bevelen, hetgeen neerkomt op de afbraak van de woning, een inbreuk pleegt
op artikel 23, 3°, van de Grondwet en artikel 25 van de Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens :

Overwegende dat de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens,
die op 10 december 1948 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties is goedgekeurd, niet in het Belgische recht is ingevoerd en geen wet is,
in de zin van artikel608 van het Gerechtelijk Wetboek, waarvan de schending aanleiding kan geven tot cassatie;
Dat het middel in zoverre niet ontvankelijk is;
Overwegende dat het middel de appelrechters voor het overige verwijt artikel23, 3°, van de Grondwet te schenden door het herstel van de plaats in
de vorige staat te bevelen;
Dat artikel 68, § 1, lid 1, van het Stedenbouwdecreet bepaalt dat de rechter, benevens de straf, op vordering van de gemachtigde ambtenaar het herstel van de plaats in de vorige staat beveelt;
Dat het middel aldus in wezen is gericht tegen de genoemde wetsbepaling;
Overwegende dat het Hof niet bevoegd is wetten aan de Grondwet te
toetsen;
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Dat het middel dat het Hof daartoe uitnodigt in zoverre niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt de eisers in de
kosten.
4 december 2001- 26 kamer- Voorzitter: de h. Farrier, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. B. Beelen, Leuven.

Nr. 665
26 KAMER - 4 december 2001

GERECHTSKOSTEN- STRAFZAKEN- PROCEDURE VOOR DE FEITENRECHTER- HOGER BEROEP DOOR HET OPENBAAR MINISTERIE- BEVESTIGING VAN HET BEROEPEN VONNIS- KOSTEN VAN HOGER BEROEP- VEROORDELING VAN BEKLAAGDE.

Wanneer het openbaar ministerie hager beroep instelt in strafzaken en het veroordelend vonnis slechts het beroepen vonnis bevestigt, mag de beklaagde niet tot de kosten van dit hager beroep worden veroordeeld (1). (Art. 162, 176, 194 en 211 Sv.)
(G ... E.A. T. L ... E.A.)
ARREST

(A.R. P.00.0546.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 17 februari 2000 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Tongeren;
I. Op de voorziening van E. G. :
Over het ambtshalve middel: schending van de artikelen 162, 194 en 211 Wethoek van Strafvordering :

Overwegende dat wanneer het openbaar ministerie hoger beroep instelt, en het veroordelend vonnis slechts het beroepen vonnis bevestigt, de
beklaagde niet tot de kosten van dit hoger beroep mag worden veroordeeld;
Dat de appelrechters die anders beslissen en de eiser G. tot de kosten van
de strafvordering in hoger beroep, lastens hem berekend op 1241 frank, veroordelen, de aangewezen wetsbepalingen schenden;
En overwegende, voor het overige, dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

(1) Zie Cass., 10 jan. 1990, A.R. 7743, nr. 286.
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Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis waar het de eiser G. in
de kosten van de strafvordering in hoger beroep veroordeelt; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; verwerpt de voorzieningen voor het overige; veroordeelt de
eisers tot negen tiende van de kosten van hun voorziening; laat de overige
kosten ten laste van de Staat; zegt dat er geen reden is tot verwijzing.
4 december 2001- 2e kamer- Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Maffei- Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaatgeneraal - Advocaat: mr. J. Fransen, Tongeren.

Nr. 666
2e KAMER- 4 december 2001

1o RECHTBANKEN- STRAFZAKEN- STRAFVORDERlNG- TEN LASTE GELEGDE FElTENVERDUIDELlJKING EN PREClSERlNG VAN DE STRAFBARE PERIODE DOOR DE RECHTER -RECHT
VAN VERDEDIGlNG VAN DE BEKLAAGDE.

2° RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN- TEN LASTE

GELEGDE FElTEN- VERDUIDELlJKING EN PREClSERlNG VAN DE STRAFBARE PERIODE DOOR DE RECHTER- VOORAFGAANDELlJKE VERWlTTlGlNG VAN BEKLAAGDE.

1o en 2° De strafrechter die de aard, de kwalificatie en de strafbare periode van de ten
laste gelegde feiten niet wijzigt, maar enkel de strafbare periode van deze feiten binnen de perken van de oorspronkelijke telastlegging verduidelijkt en preciseert, brengt
aldus het recht van verdediging van de beklaagde niet in het gedrang zodat een voorafgaandelijke verwittiging van deze laatste niet is vereist (1).
(0 ... )

ARREST

(A.R. P.00.0558.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 29 februari 2000 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Gelet op het verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht en daarvan deel
uitmaakt;
Over een eerste grief :
Overwegende dat eiser werd vervolgd wegens tussen 25 april 1995 en 22
mei 1997, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke vergunning
van het College van Burgemeester en Schepenen een bestaande woning te
hebben verbouwd en, minstens sedert 28 januari 1997 tot 22 mei 1997, de
aldus geschapen toestand te hebben in stand gehouden;
Dat het arrest de ten laste gelegde feiten onderverdeelt in twee afzonderlijke telastleggingen, met name, tussen 25 april 1995 en 28 januari 1997,
(1) Cass., 21 feb. 1978, A. C., 1978, 728.

~
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zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke vergunning van het College van Burgemeester en Schepenen een bestaande waning te hebben verbouwd (telastlegging A) en sedert 28 januari 1997 tot 22 mei 1997, en dealdus geschapen toestand in stand te hebben gehouden (telastlegging B);
Overwegende dat het arrest, door dergelijke onderverdeling, de aard, de
kwalificatie en de strafbare periode van de ten laste gelegde feiten niet wijzigt, maar enkel de strafbare periode van deze feiten binnen de perken van
de oorspronkelijke telastlegging verduidelijkt en preciseert; dat dergelijke verduidelijking en precisering het recht van verdediging van de beklaagde niet
in het gedrang brengt zodat een voorafgaandelijke verwittiging van deze laatste niet vereist is;
Dat de grief niet kan worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
4 december 2001- ze kamer- Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Maffei - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. P. Dillemans, Leuven.

Nr. 667

ze KAMER -

4 december 2001

1o MISDRIJF- ALLERLEI- POLITIONELE UITLOKKING- VOORWAARDEN.

zo POLITlE- POLITIONELE UITLOKKING VAN EEN MISDRIJF- VOORWAARDEN.
1oen zo De strafrechter die niet alleen vaststelt dat de beklaagde reeds enige tijd ac-

tief bezig was met het aanbieden van door andere beklaagden gestolen koopwaar, maar
oak oordeelt dat het voornemen om het misdrijfvan heling te plegen voorafgaandelijk was ontstaan zonder enige tussenkomst van de politie, dat het politieoptreden het
voornemen om het misdrijfte plegen niet heeft versterkt, maar zich beperkt heeft tot
het ingaan op een spontaan aanbod en het creeren van een gelegenheid om het strafbaar feit vast te stellen en dat de beklaagde steeds de mogelijkheid gehad heeft vrij
een einde te maken aan de uitvoering van zijn misdadig voornemen, vermag te oarde len dat er geen politionele uitlokking is (1).
(A... )

ARREST

(A.R. P.00.0561.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 2 maart 2000 door het Hof
van Beroep te Gent gewezen;
(1) Cass., 5 feb. 1985,A.R. 9277, nr. 337.
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Gelet op de memorie die aan dit arrest is gehecht en daarvan deel uitmaakt;
.
Over het middel :
Overwegende dat het arrest oordeelt dat er te dezen geen sprake is van politionele uitlokking; dat het, anders dan het middel aanvoert, zich niet beperkt te stellen dat eiser reeds enige tijd actief bezig was met het aanbieden van door andere beklaagden gestolen koopwaar, maar ook oordeelt dat
het voornemen om het misdrijf van heling te plegen voorafgaandelijk was ontstaan zonder enige tussenkomst van de politie, dat het politieoptreden het
voornemen om het misdrijf te plegen niet heeft versterkt, maar zich beperkt heeft tot het ingaan op een spontaan aanbod en het creeren van een
gelegenheid om het strafbaar feit vast te stellen en dat eiser steeds de mogelijkheid gehad heeft vrij een einde te maken aan de uitvoering van zijn misdadig voornemen;
Dat het middel in zoverre feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat het middel voor het overige opkomt tegen de beoordeling van de feiten door de appelrechters op grond waarvan deze tot het besluit komen dat er geen politionele uitlokking is geweest, of het Hof noopt
tot een onderzoek van feiten waarvoor het niet bevoegd is;
Dat het middel in zoverre niet ontvankelijk is;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
4 december 2001 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Maffei - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. P. Bekaert, Brugge, en J. Fermon, Brussel.

Nr. 668

2e KAMER- 4 december 2001

1° VONNISSEN EN ARRESTEN -STRAFZAKEN -ALGEMEEN -PROCES-VERBAAL VANDE
TERECHTZITTING- VORMVEREISTEN- GEVOLG.

2° RECHTBANKEN- STRAFZAKEN -

ALGEMEEN- REGELMATIGHEID VAN DE RECHTSPLEGING- VASTSTELLING- PROCES-VERBAAL VAN DE TERECHTZITTING- VORMVEREISTEN
-GEVOLG.

1o en 2 Is aangetast door nietigheid het vonnis van de strafrechter waarbij de regel-

matigheid van de tijdens de terechtzitting gevoerde rechtspleging niet blijkt uit dat
vonnis of uit andere processtukken en het proces-verbaal van de terechtzitting niet
is ondertekend door de voorzitter en de griffier (1). (Art. 10 wet 1 mei 1849; art. 155,
189 en 190ter Sv.)
(1) Zie de concl. van het O.M.

---------
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(G ... T. C ... E.A.)

Conclusie van advocaat-generaal De Swaef (uittreksel) :

Het eerste middel stelt- kort samengevat- problemen van de formele geldigheid van processen-verbaal van de terechtzitting in strafzaken aan de orde.
De memorie van antwoord van de eerste verweerster in cassa:tie (verder-aangeduid als: "de verweerster") werpt tegen het eerste middel, tweede onderdeel essentieel op dat het vonnis dat het voorwerp is van het cassatieberoep uitsluitend de burgerlijke vordering betreft en dat dit er aan in de weg staat dat art. 10 van de wet d. d.
1.5.1849 betreffende de rechtbanken van eenvoudige en correctionele politie (2) door
eiser in cassatie (verder aangeduid als : "de eiser") dienstig kan worden ingeroepen,
omdat dit wetsartikel "uitsluitend de strafgerechten betreft". (3)
Verweerster gaat er daarbij mijns inziens echter ten onrechte aan voorbij dat het
bestreden vonnis juist is uitgesproken door een strafgerecht en dat dit gegeven primeert op het feit dat dit vonnis betrekking heeft op de (resterende) afhandeling van
de burgerlijke belangen. (4)
De vraag kan echter wel worden gesteld ofhet inroepen van een schending van art.
10 van de genoemde wet d.d. 1.5.1849 en van de artikelen 155 en 189 Sv. niet om een
andere reden faalt naar recht.
Deze wetsartikelen betreffen immers een welbepaald soort "aantekeningen" die op
de terechtzitting van de betrokken strafgerechten worden gemaakt, met name naar
aanleiding van de ondervraging van getuigen op die terechtzitting, om toe te laten uit
te maken wie die getuigen zijn en wat ze voornamelijk hebben verklaard.
Het maken van deze aantekeningen lijkt door de wetgever duidelijk te zijn geconcipieerd als een proceshandeling die is te onderscheiden van het opmaken van het
proces-verbaal van de terechtzitting (ook wel zittingsblad genoemd) (5) waarvan sprake
is in, het te dezen niet als geschonden aangeduide, art. 190bis Sv. (thans art. 190ter
Sv.).
Uit de parlementaire voorbereiding blijkt immers dat de minister van justitie, op
basis van wiens wetsontwerp art. 10 van de genoemde wet d.d. 1.5.1849 is tot stand
gekomen, als antwoord op de kritiek van een parlementslid dat de erdoor voorgeschreven formaliteit, om niet tot rechtsonzekerheid te leiden - door de mogelijke uitdrukking van onenigheid nopens de door de getuigen afgelegde verklaringen tussen
de (presiderende) rechter enerzijds en de griffier anderzijds - noodzakelijk een buitensporige verlenging van de duur van de zittingen voor de betrokken strafgerechten
met zich mee zou brengen (omdat ze zou impliceren dat de genoemde rechter per ondervraagde getuige telkens terstond de aantekeningen van de griffier zou moeten verifieren alvorens ze te ondertekenen), te kennen heeft gegeven dat deze laatste handelwijze geenszins noodzakelijk zou zijn, omdat de magistraat best zijn gebrek aan
(2) Hoewel dit in de memorie van antwoord niet met zoveel woorden wordt vermeld, volgt de
verweerster allicht dezelfde redenering met betrekking tot de artikelen 155 en 189 Sv. op de scherrding waarvan het middel eveneens berust, maar waarnaar eerstgenoemd wetsartikel dan oak verwijst.
(3) Zie de memorie van antwoord, p. 2-3.
(4) Zie o.a. R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, Kluwer, Antwerpen, 1999, 793, nr.
1866 : "Voor de behandeling an de burgerlijke rechtsvordering voor de strafrechter zijn de procedureregelen die van het strafproces en niet die van het van het burgerlijk procesrecht (... ). De rechtspleging wordt immers bepaald door de aard van het gerecht en niet door de aard van de belangen die in betwisting zijn" (met verwijzing naar cassatierechtspraak).
(5) Over het het onderscheid tussen proces-verbaal van de terechtzitting en zittingsblad in het
gemeen procesrecht en het ontbreken van dit onderscheid in het strafprocesrecht, zie : R. DECLERCQ, o.c. (voetnoot 3), 650-651, nr. 1454, en de bespreking van art. 783-784 Ger.W. door L. VERHAEGEN in Gerechtelijk recht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer,
Kluwer, Antwerpen, losbl., 3-5, nrs. 2-6.
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overeenstemming met de gri:ffier tot uitdrukking zou moeten brengen, daar "(i)l ne s'agit
pas ici de dresser un proces-verbal revetu de toutes les formes et parfaitement authentique". (6)
Hoewel een dergelijk standpunt enige bedenkingen oproept (7) en zeker wat het
laatstvermelde betreft in de rechtspraak van het Hof van Cassatie niet als leidraad
blijkt te zijn gebruikt bij de uitlegging van het besproken wetsartikel, (8) komt het mij
voor dat men hieruit toch kan opmaken dat aan de wetgever, bij het stemmen van het
artikel als voorzien in het wetsontwerp, enkel maar de bedoeling kan worden toegedicht een regeling te hebben willen voorzien voor de optekening van getuigenverklaringen en niet voor het proces-verbaal van de terechtzitting en de vaststelling van diverse substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven procesvormen
in dit laatste.
In oudere doctrine wordt dit onderscheid dan ook tot uitdrukking gebracht door het
hanteren van de termen "notes d'audience" tot aanduiding van de genoemde aantekeningen enerzijds en "feuille d'audience" tot aanduiding van het genoemde procesverbaal anderzijds. (9)
Deze rechtsleer was in dat opzicht trouwens afgestemd op de oorspronkelijke rechtspraak van het Hof van Cassatie.
In een arrest van 3.11.1857 oordeelde het Hofimmers dat de verplichting tot dubbele ondertekening, door gri:ffier en (presiderend) magistraat, en de toepassing van de
voornoemde wetsartikelen die daarin voorzien, enkel aan de orde zijn bij het optekenen van getuigenverklaringen op de terechtzitting van strafgerechten waarvan de
beslissingen nog vatbaar zijn voor hoger beroep, en dat buiten dit geval het opmaken van een proces-verbaal van de terechtzitting slechts gepaard dient te gaan met
een enkele ondertekening, te weten deze uitgevoerd door de griffier. (10)
Het Hofheeft dit standpunt naderhand nog bevestigd, (11) om het echter kennelijk voor het eerst (12) bij een arrest d.d. 5.6.1899 (13) te verlaten.
(6) Zie de weeggave van dit aspect van de parlementaire voorbereiding inPasin., wet 1.5.1849,
nr. 256, 197-198 Zie ook Pand. Belges, tome 45, trefwoord "force probante", k. 160, nr. 107.
(7) Er kan onder meer worden opgemerkt dat moeilijk valt in te zien hoe een proces-verbaal dat
wordt ondertekend door de griffier en de rechter geen authentieke bewijskracht zou kunnen hebben voor wat die vermeldingen betreft in functie waarvan het specifiek wordt opgesteld, ook al is
dit dan niet de bekommernis van de wetgever.
(8) Zie Cass., 27.1.1982,A.C., 1981-82, 676, en inzonderheid de bijbehorende voetnoot 3 waarin
meer nog dan in het arrest zelf op niet mis te verstane wijze wordt duidelijk gemaakt dat de aantekeningen van getuigenverklaringen zoals die voorkomen in het door de griffier opgemaakte procesverbaal voorrang hebben op daarmee strijdige vermeldingen in het vonnis of arrest, wat noodzakelijk de authentieke bewijskracht van zo een proces-verbaallijkt te veronderstellen. Er zij wel
opgemerkt dat hetzelfde arrest vermeldt dat de griffier zijn desbetreffende taak uitoefent "onder het toezicht van de rechtbank" en dat blijkens een arrest d.d. 29.4.1935 van het Hofvan Cassatie (Pas. 1935, I, 230) dit toezicht, conform het eertijds door de minister van justitie vertolkte
standpunt, tot het rechtzetten ("rectifier") van de aantekeningen van de griffier door de presiderende rechter vermag te leiden, terwijl geen verplichting bestaat voor de betrokken rechter om dit
toezicht en zijn ondertekening op de terechtzitting zelfte laten plaatsvinden. De inhoudelijke waarde
van de voornoemde voorrang is dan ook relatief.
(9) Zie aldus de betrokken trefwoorden in Pand. Belges, tome 44 en tome 69.
(10) Zie Cass., 3.11.1857, Pas. 1858, I, 9-20, inclusief de weergave van de gelijkluidende conclusie van eerste advocaat-generaal FAIDER en van de nota van de eiser in cassatie met diens niet
aangenomen eerste middel.
(11) Zie Cass., 12.4.1869. Pas. 1869. I. 377.
(12) A. VANDEPLAS, noot onder Cass., 14.1.1975, R. W 1974-75. k. 2234, nr. 1, en zijn verwijzing naar de trefwoorden "feuille d'audience" en "signature" in Pand. Belges. Zie inzonderheid wat
het eerstgenoemde trefwoord betreft, tome 44 (daterend van 1893). k. 45-47. nrs. 64, 77-78 en 8082, en wat het laatstgenoemde betreft. tome 98 (daterend van 1910), k. 862, nr. 330.
(13) Cass., 5.6.1899, Pas. 1899, I, 281.
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In dit laatste arrest heeft bet Hof, onder verwijzing naar onder meer artikel 10 van
de genoemde wet d.d. 1.5.1849 en naar de artikelen 155 en 189 Sv., aangenomen dat
ook processen-verbaal van de terechtzitting die strekken tot vaststelling van denaleving van substantiele pleegvormen zowel door de griffier als door de voorzitter van
bet betrokken strafgerecht dienen te worden ondertekend, met vermelding dat dit voorschrift bovendien zelf als een substantiele pleegvorm dient te worden beschouwd.
De ommezwaai die met deze uitspraak tocb lijkt te zijn ingezet, (14) wordt in dit arrest niet beargumenteerd : na de weergave van het middel, overigens ambtsbalve aangevoerd, wordt het laatstvermelde onmiddellijk en zonder meer, als gold het een postulaat, naar voren gescboven.
In de samenvatting waarmee bet arrest in de Pasicrisie is gepubliceerd geworden, wordt echter wel verwezen naar een voetnoot waaruit lijkt te kunnen worden opgemaakt dat het Hofinspiratie heeft gevonden bij de auteur van een klassiek standaardwerk over Frans strafprocesrecbt. (15)
Bij nazicht van de betrokken tekst van deze auteur (16) blijkt dat deze is gewijd aan
een Franse wet d.d. 13.6.1856, die een duidelijke gelijkenis vertoont met art. 10 van
de voornoemde Belgische wet d.d. 1.5.1849, (17) en dat de auteur daarin tot het besluit komt dat de ontstentenis van het in de eerstgenoemde wet, in aanvulling op de
ondertekening door de griffier, voorziene rechterlijk visum moet worden geacht een gemis aan bewijskracht tot noodzakelijk gevolg te hebben. (18)
Ecbter, niets in deze tekst laat toe te veronderstellen dat de auteur dit gemis aan
bewijskracht zou hebben willen toescbrijven aan uitsluitend door de griffier ondertekende processen-verbaal van de terechtzitting in strafzaken in bet algemeen, wel
integendeel. (19)
Dit is ook logiscb, aangezien de Franse wet in kwestie, zoals zijn eerder tot stand
gekomen Belgische tegenhanger, uitsluitend betrekking beeft op de "notes" die door
de griffier op de terecbtzitting van de betrokken strafgerechten worden genomen naar
aanleiding van de verklaringen die daar worden afgelegd door de personen die er verschijnen. (20)
De verwijzing in de voetnoot bij de samenvatting van bet arrest d.d. 5.6.1899 kan
volgens mij de uitbreiding van bet toepassingsgebied van de vereiste van de dubbele ondertekening tot alle processen-verbaal van de terechtzitting in strafzaken dan
(14) Aan de auteur van de bespreking van het trefwoord "signature" in Pand. Belges blijkt deze
impact van het betrokken arrest nochtans te zijn voorbijgegaan. Vergelijk immers de tekst bij randnummers 328 en 330 in kolom 862. Het lijkt er echter op dat zulks te maken heeft met de nogal
algemene samenvatting van dat arrest in de Pas.
(15) Zie immers de enige voetnoot bij het in mijn voetnoot 13 vermelde arrest d.d. 5.6.1899.
(16) Het betreft meer bepaald M. FAUSTIN HELIE, Traite de l'instruction criminelle ou theorie du
code d'instruction criminelle, Parijs, Charles Hingray, 1857, vol. 7, 705-711. § 555, Vlll.
(17) Zij het dat de betrokken Franse wet voorzag in een aanpassing van het wetboek van strafvordering zelf, die evenwel enkel art. 189 ervan (van toepassing op de correctionele rechtbanken) en niet art. 155 (van toepassing op de politierechtbanken) aanpaste (hoewel blijkbaar oorspronkelijk tach de aanpassing van dit laatste wetsartikel was voorzien). De wellicht voornaamste
bekommernis voor die aanpassing lijkt dan ook, anders dan in Belgie, niet zozeer het vermijden
van het tijdverlies wegens de heroproeping van alle getuigen in hager beroep te zijn geweest (cf.
infra, voetnoot 28), als wel het zoveel mogelijk voorkomen de praktische moeilijkheden die zo een
heroproeping in het Frankrijk van Napoleon III stelde ingevolge de geografische spreiding van een
beperkt aantal "cours imperiales" (zie ibid., 706 en 708).
(18) Zie wat dat betreft, inzonderheid ibid., 711, voorlaatste alinea van§ 555, Vlii.
(19) Het betrokken tekstonderdeel vangt immers aan (zie ibid., 705) met de woorden "C'est ici
le lieu de parler des notes d'audience, redigees par le greffier et qui ont pour objet de retenir les
depositions orales des temoins et d'en constater les formes", terwijl ook de verdere uiteenzetting van de auteur in dat tekstonderdeel duidelijk enkel het maken van aantekeningen naar aanleiding van de verschijning van getuigen betreft.
(20) Zie de weergave van art. 189 Frans Sv. na de wet d.d. 13.6.1856 in ibid., 708.
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ook niet meteen verantwoorden, zodat de vraag open blijft of iets anders en, zo ja, wat
er het Hof van Cassatie heeft kunnen toe brengen om deze uitbreiding aan te
nemen.
Aangezien, voor zover ik heb kunnen nagaan, het Hof nooit heeft gemeend dit op
enigerlei wijze te moeten verduidelijken, kan er dienaangaande slechts worden
gegist.
Een denkbare verklaring zou kunnen zijn dat het Hof in 1899 (en nadien), anders dan in 1857, (21) heeft gemeend een soort van inherent verband te moeten zien
tussen enerzijds "de vorm van een proces-verbaal", waarin de aantekeningen bedoeld in art. 10 van de wet d.d. 1.5.1849 blijkens dit wetsartikel dienen te worden gehouden, en anderzijds de ondertekening "door de voorzitter en de griffier" waarvan
daarin tegelijk sprake is.

Art. 10 van de wet d.d. 1.5.1849 zou aldus ten aanzien van een welbepaald soort aantekeningen een stilzwijgende regel expliciteren inzake de ondertekening van elk procesverbaal van de terechtzitting in strafzaken.
Het feit dat er in het wetboek van strafvordering, behoudens voor assisenzaken, (22)
geen artikel is opgenomen waarin wordt bepaald aan welke vormvereisten een procesverbaal van de terechtzitting moet voldoen, zou tot dit standpunt hebben kunnen bijdragen, net zoals de vergelijking met het gemeen procesrecht waarin van oudsher een
dubbele ondertekening van het zittingsblad is voorzien. (23)
Men kan zich daarbij nochtans de vraag stellen waarom het nodig was om in art.
10 van de wet d.d. 1.5.1849 uitdrukkelijk te vermelden dat de daarin bedoelde aantekeningen worden ondertekend door voorzitter en griffier, als dit moet worden geacht toch al een inherent kenmerk te zijn van een proces-verbaal van de terechtzitting in strafzaken.
Feit is in elk geval dat een dergelijk inherent kenmerk in de traditionele visie helemaal niet werd vereist en daarin integendeel als regel werd gesteld dat een procesverbaal van de terechtzitting in strafzaken behoudens uitdrukkelijke andersluidende wettekst, slechts door de griffier dient te zijn ondertekend. (24)
Er kan begrip voor worden opgebracht dat men de afwezigheid van een artikel in
het wetboek van stra:!Vordering waarin op een algemene wijze wordt omschreven aan
welke vormvereisten een proces-verbaal van de terechtzitting in strafzaken moet beantwoorden, niet als een hinderpaal beschouwde voor een dergelijke visie, temeer daar
men aan het voorschrijven van de dubbele ondertekening voor welbepaalde soorten
gerechtelijke processen-verbaal (25) in dat wetboek juist veeleer een argument a contrario lijkt te kunnen ontlenen.
Bovendien kan er worden getwijfeld aan de mogelijkheid om terug te vallen op het
gemeen procesrecht om de lacune op te vullen die de laatstvermelde afwezigheid in
het strafprocesrecht laat, daar het zittingsblad waarvoor in eerstgenoemd recht de dubbele ondertekening is voorgeschreven steeds in een belangrijk opzicht heeft verschild van het proces-verbaal van de terechtzitting in strafzaken.
(21) Zie immers de weergave van het argument door de eiser in cassatie ter ondersteuning van
zijn eerste middel aangevoerd en vermeld in de eerste volledige alinea van p. 16 bij het arrest aangehaald in mijn voetnoot 10, door het Hof van Cassatie alsdan dus niet aangenomen.
(22) Zie art. 372 Sv.
(23) Zie Pand. Belges, tome 44, trefwoord "feuille d'audience", k. 45, nr. 67 en tome 98, trefwoord "signature", k. 862, nr. 328. Wat de huidige situatie betreft, zie art. 783 Ger.W.
(24) Zie Pand. Belges, tome 44, trefword "feuille d'audience", k. 46, nr. 77 en tome 98, trefword "signature", k. 862, nr. 328.
(25) Zie behalve wat het reeds in voetnoot 22 en de bijbehorende tekst genoemde geval betreft, ook art. 76 Sv. in verband met de processen-verbaal van onderzoek opgemaakt in het kader van het gerechtelijk onderzoek.
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Genoemd zittingsblad behoort namelijk niet enkel vormelijke vaststellingen, zoals de weergave van de "verrichte proceshandelingen" te vermelden, maar dient bovendien de minuut, en dus de inhoud van het vonnis te bevatten. (26)
Dit laatste verantwoordt ten volle het voorziene nazicht "door de rechter die de zitting heeft voorgezeten" en diens ondertekening "samen met de griffier" (art. 783 Ger.W.).
Met betrekking tot strafzaken wordt daarentegen aangenomen dat het procesverbaal van de terechtzitting de minuut van de rechterlijke uitspraak niet dient te bevatten.
Een steviger argument pro dubbele ondertekening van elk proces-verbaal van de terechtzitting in strafzaken zou men misschien kunnen afleiden uit een vergelijking van
de functies die een 'gewoon' dergelijk proces-verbaal enerzijds en de aantekeningen bedoeld in de artikelen 155 en 189 Sv. (en dus in art. 10 van de wet d.d. 1.5.1849) anderzijds binnen de strafrechtspleging vervullen, en van het belang dat daaraan wordt
gehecht.
lmmers, het blijkt dat het maken van aantekeningen van getuigenverklaringen in
politiezaken en correctionele zaken (met inbegrip van gecorrectionaliseerde zaken) als
zodanig, zowel v66r (27) als bij (28) de invoering van art. 10 van de wet d.d. 1.5.1849,
alsook bij de uitlegging die daaraan naderhand is gegeven, (29) niet bepaald als een
gewichtig gegeven is beschouwd. (30)
Illustratief in dit opzicht is dat van een getuigenverklaring die voor het eerst in hoger beroep wordt afgelegd zelfs helemaal geen aantekeningen moeten worden gemaakt. (31)
Daarentegen zijn de rechtsvormen die in een 'gewoon' proces-verbaal van de
terechtzitting worden vastgesteld, zoals de aanwezigheid van het openbaar ministerie en de openbaarheid van de uitspraak van de rechterlijke beslissing, substantieel.
Men zou dan ook geneigd kunnen zijn om te redeneren dat als een 'onbelangrijke'
formaliteit zoals het optekenen van getuigenverklaringen dient te geschieden "in de
vorm van een proces-verbaal" dat behoort te worden ondertekend "door de voorzitter en de griffier", dit meteen moet impliceren dat het vaststellen van zoveel belangrijker rechtsvormen evenzeer dient te geschieden middels een dubbel ondertekend
proces-verbaal.
Een andere vergelijking, met name deze tussen het proces-verbaal van de terechtzitting en de uiteindelijke rechterlijke beslissing, zou van aard kunnen zijn deze neiging nog te versterken.
(26) Zie de verwijzingen in voetnoot 23.
(27) Zie de omschrijving van de toestand voor de genoemde wet d. d. 1.5.1849 door de minister van justitie, vermeld in Pasin. 1849, nr. 256, 198, voetnoot 2.
(28) Zelfde verwijzing als vorige voetnoot, waar de minister immers ook duidelijk maakt dat als
art. 10 van de genoemde wet d.d. 1.5.1849 ertoe strekt om aan de daarin bedoelde aantekeningen "un caractere de confiance et de credibilite qu'elles n'ont pas dans l'etat actuel" te geven, daarmee in de eerste plaats wordt beoogd "sinon de reduire le nombre d'appels en police correctionneUe, au moins d'empikher qu'on ne reassigne un aussi grand nombre de temoins qu'on le fait
aujourd'hui". Zie ook het reeds vermelde arrest van het Hofvan Cassatie d.d. 3.11.1857 dat nadrukkelijk melding maakt van dit gegeven (Pas., 1857, I, 18, in fine).
(29) Zie het reeds in voetnoot 8 vermelde arrest d.d. 27.1.1982 van het Hofvan Cassatie: de
verplichting vermeld in de artikelen 155 en 189 Sv. en in de wet d.d. 1.5.1849 is geen substantiiile of op straffe van nietigheid voorgeschreven vorm.
(30) Dit soort stiefmoederlijke behandeling van het getuigenverhoor in strafzaken (andere dan
assisenzaken) steekt schril af tegen de gedetailleerde regeling die ter zake in het gemeen procesrecht is uitgewerkt. Voor pertinente bedenkingen omtrent dit soort behandeling, zie de tekst
vermeld in voetnoot 16, 706-708, houdende de weergave van een deel van het verslag van de "commission du Corps legislatif' naar aanleiding van de invoering van de Franse wet d.d. 13.6.1856.
(31) Wat dat betreft verschilt de oorspronkelijke rechtspraak van het Hofvan Cassatie (zie de
in voetnoten 10 en 11 vermelde arresten d.d. 31.1.1857 en 12.4.1869) niet van de latere (zie bijvoorbeeld: Cass., 9.4.1951, A. C., 1950-51, 449 en Cass., 11.5.1993, A. C., 1993, 484).
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In de rechtspraak en de rechtsleer wordt immers aangenomen dat een effectieve tegenstrijdigheid tussen de vermeldingen van een proces-verbaal van de terechtzitting en deze opgenomen in een vonnis of arrest, wegens het authentiek karakter van
deze beide procesakten, tot cassatie van de rechterlijke beslissing zal kunnen leiden. (32)
Het kan dan weinig logisch lijken dat een proces-verbaal van de terechtzitting met
de enkele handtekening van een griffier dit vernietigend effect kan teweeg brengen ten
overstaan van een vonnis of arrest dat moet worden ondertekend door de griffier en
door de rechter(s) die het heeft (hebben) uitgesproken (33).
Conclusie : vernietiging met verwijzing.
ARREST

(A.R. P.00.0570.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 25 februari 2000 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Kortrijk;
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 het proces-verbaal van de terechtzitting van de correctionele rechtbank van 28 januari 2000, waarop de zaak is behandeld en in
beraad genomen, niet door de voorzitter is ondertekend en niet vaststelt dat
laatstgenoemde in de onmogelijkheid verkeerde te ondertekenen;
Overwegende dat, luidens artikel 10 van de wet van 1 mei 1849, de bij de
artikelen 155 en 189 Wetboek van Strafvordering voorgeschreven aantekeningen zowel door de voorzitter als door de griffier moeten ondertekend worden; dat deze vormvereiste voorgeschreven is om aan het proces-verbaal van
de terechtzitting authenticiteit te verlenen en substantieel is;
Overwegende dat het proces-verbaal van de terechtzitting van 28 januari 2000 aldus niet op authentieke wijze vaststelt dat de erin vermelde
vormvereisten zijn nagekomen; dat de regelmatigheid van de tijdens die terechtzitting gevoerde rechtspleging evenmin blijkt uit het bestreden vonnis of uit andere processtukken;
Dat het bestreden vonnis bijgevolg door nietigheid is aangetast;
Dat het onderdeel gegrond is;
Overwegende dat het Hof geen acht slaat op het eerste onderdeel van het
eerste middel en op het tweede middel die niet tot cassatie zonder verwijzing kunnen leiden;
(32) Zie L. VERHAEGEN, l.c. (voetnoot 4), 5-6, nr. 8. Anders evenwel: R.P.D.B., tome 10, trefwoord "procedure penale", 450, nr. 660. Zie oak, maar met meer nuance, R. DECLERCQ, o.c. (voetnoot 3). 656-657, nrs. 1468-1470 en 659, nr. 1473, alsook R. VERSTRAETEN, Handboek strafvordering, Maklu, Antwerpen, 1999, 698, nr. 1687.
(33) Zie R. DECERCQ, o.c. (voetnoot 3), die stelt dat het vonnis inzake "het vaststellen van het
naleven van pleegvormen (. .. ) niet de opdracht (heeft) daaromtrent vaststellingen te doen", en A.
VANDEPLAS, "Verbeteringen in het proces-verbaal van de terechzitting", R.W. 1986-87, (noot onder Cass., 2.9.1986), k. 1217, nr. 1: "Het proces-verbaal van de terechtzitting is de voornaamste
kernbron van hetgeen op de zitting is voorgevallen : het is het ideale controlemiddel op de regelmatigheid van de rechtspleging; zie, voor wat Nederland betreft, H.R. 22 mei 2001, N.J. 2001,
nr. 656 en de noot J.d.H.
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Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vemietigde vonnis; veroordeelt de verweerders in de kosten van de voorziening; verwijst de zaak
naar de Correctionele Rechtbank te leper, zitting houdende in hoger
beroep.
4 december 2001- 2• kamer- Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Maffei - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Biitzler en De Gryse.
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KAMER-

4 december 2001

1o VERZET- STRAFZAKEN- EERSTE

NUTTIGE ZITTING- NIET-VERSCHIJNENDE OPPOSANT- UITSTEL VAN DE ZAAK- GEEN NIEUWE DAGVAARDING- VERZET ONGEDAAN- GELDIGHEID.

2° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKENING- STRAFVORDERING- DUUR, BEGIN EN EINDE- CASSATIEBEROEP TEGEN BESLISSINGEN BIJ VERSTEK EN OP VERZET- VERZET DOOR BEKLAAGDE TIJDENS BUITENGEWONE TERMIJN - VERZET ONGEDAAN - ONTVANKELIJKHEID VAN HET CASSATIEBEROEP TEGEN
BESLISSING BIJ VERSTEK.

1o Onwettig is in strafzaken de beslissing van ongedaan verklaring van het verzet zo

de opposant niet is verschenen noch vertegenwoordigd werd op de eerste nuttige zitting waar de zaak in globo werd uitgesteld zonder nieuwe dagvaarding (1). (Art. 208
Sv.)
2° De voorziening van de beklaagde die cassatieberoep instelt tegen een beslissing bij
verstek en de daaropvolgende beslissing die het verzet ongedaan verklaart is slechts
ontvankelijk t.o.v. de beslissing bij verstek zo verzet werd gedaan binnen de gewone termijn (2). (Art. 187 en 373 Sv.)
(C ... T. 0 ... E.A.)
ARREST

(A.R. P.00.0603.N)

HET HOF;- Gelet op de bestreden arresten nr. 86.198 en nr. 87.166, respectievelijk op 6 september 1999 en 28 februari 2000 gewezen door het Hof
van Beroep te Gent;
Gelet op de memorie die aan dit arrest is gehecht en daarvan deel uitmaakt;
I. Op de voorziening tegen het arrest nr. 87.166, gewezen op 28 februari
2000:
Over het tweede middel :
(1) Zie Cass., 28 feb. 1995, A.R. P.94.1150.N, nr. 125 en de noot.
(2) Cass., 10 april1973, A. C., 1973, 797 en 16 jan. 1980, ibid., 1979-80, nr. 297.
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Overwegende dat eiser zijn verzet gedaan heeft bij exploot van 14 januari 2000 met dagvaarding voor de terechtzitting van 1 februari 2000,
waarop hij niet is verschenen; dat de zaak op deze terechtzitting evenwel niet
werd behandeld, maar werd uitgesteld naar de terechtzitting van 28 februari 2000 waar eiser evenmin is verschenen en het openbaar ministerie
gevorderd heeft dat het verzet ongedaan zou worden verklaard; dat de zaak
op deze zitting na behandeling in beraad werd genomen en het hof van beroep het bestreden arrest heeft gewezen;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hofvermag acht te slaan, niet
blijkt dat eiser die niet aanwezig en niet vertegenwoordigd was toen de behandeling van de zaak op de zitting van 1 februari 2000 naar een andere terechtzitting werd verdaagd, voor de terechtzitting van 28 februari 2000 werd
gedagvaard;
Overwegende dat de bestreden beslissing eisers verzet ongedaan verklaart op de enkele grond dat eiser noch iemand voor hem ter terechtzitting van 28 februari 2000 is verschenen;
Dat door op die grond de bestreden beslissing te wijzen, alhoewel voor de
zitting van 28 februari 2000 waarop de zaak niet op tegenspraak was uitgesteld, geen dagvaarding werd betekend, het arrest eisers recht van verdediging miskent;
Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat door het verzet ongedaan te verklaren, de appelrechters
noodzakelijk aannemen dat het ontvankelijk is;
Dat de hierna uit te spreken vernietiging zich niet uitstrekt tot deze beslissing die eiser niet grieft;
II. Op de voorziening tegen het arrest nr. 86.198, gewezen op 6 september 1999:
Overwegende dat het bestreden arrest dat bij verstek werd gewezen, werd
betekend op 29 september 1999 aan politie; dat vermits geen verzet werd gedaan tijdens de gewone termijn van verzet, enkel gedurende vijftien vrije dagen na het verstrijken van deze termijn een ontvankelijk cassatieberoep kon
worden ingesteld;
Dat de voorziening die nadien werd ingesteld niet ontvankelijk is;
Overwegende dat het Hof geen acht slaat op het tweede middel dat niet
de ontvankelijkheid van de voorziening betreft;
Om die redenen, verwerpt de voorziening tegen het arrest van 6 september 1999; vernietigt het bestreden arrest van 28 februari 2000, behalve in
zoverre het verzet ontvankelijk wordt verklaard; verwerpt de voorziening tegen het arrest van 28 februari 2000 voor het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te
Antwerpen; veroordeelt eiser in twee derde van de kosten en laat de overige kosten ten laste van de Staat.
4 december 2001- 2e kamer- Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter -1krslaggever : de h. Maffei - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaatgeneraal - Advocaat: mr. D. Kluyskens, Gent.
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1° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- AFSTAND -ALGEMEEN- STEDENBOUW- UITSPRAAK VAN DE RECHTER OVER DE STRAF EN DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- UITSTEL VAN UITSPRAAK OVER DE HERSTELVOimERING- VOORZIENING IN CASSATIE- AFSTAND ZONDER BERUSTING- GELDIGHEID.

2° STEDENBOUW- ALLERLEI- UITSPRAAK VAN DE RECHTER OVER DE STRAF EN DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- UITSTEL VAN UITSPRAAK OVER DE HERSTELVORDERINGCASSATIEBEROEP- AFSTAND ZONDER BERUSTING- GELDIGHEID.

1o en 2° Wanneer de strafrechter in stedenbouwzaken de beklaagde tot straf veroordeelt en uitspraak doet over de burgerlijke rechtsvordering maar de uitspraak over
de herstelvordering uitstelt, is er geen eindbeslissing op de strafvordering zodat afstand zonder berusting kan worden verleend van de voorbarige voorziening (1). (Art.
416 Sv.)
(D ... T. R. .. )

Conclusie van advocaat-generaal De Swaef:
1. Het hof van beroep heeft te dezen, met het oog op een goede rechtsbedeling, de
uitspraak over de herstelvordering van de gemachtigde ambtenaar (thans de gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur) uitgesteld in afwachting van het antwoord van
het Arbitragehof op twee prejudiciele vragen die het hof van beroep in een andere zaak
bij arrest van 15 september 2000 heeft gesteld. Deze vragen hebben betrekking op de
overeenstemming van artikel149, § 1, van het decreet houdende de organisatie van
de ruimtelijke ordening van 18 mei 1999 met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel.
Het bestreden arrest heeft niettemin de beklaagde schuldig bevonden aan het haar
ten laste gelegde feit van instandhouding van werken, uitgevoerd zonder voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke vergunning van het college van burgemeester en schepenen, en heeft haar veroordeeld tot een straf. Het heeft bovendien over
de burgerlijke vordering uitspraak gedaan. Het heeft de beklaagde veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding aan de burger lijke partij en tot het herstel van de
plaats in de oorspronkelijke staat onder verbeurte van een dwangsom.
De beklaagde heeft tegen dit arrest een voorziening in cassatie ingesteld. Vervolgens heeft de beklaagde van dit cassatieberoep afstand zonder berusting gedaan. Valgens eiseres tot cassatie is de voorziening voorbarig "nu het bestreden arrest geen eindbeslissing inhoudt in de zin van artikel416 van het Wetboek van Strafvordering, noch
uitspraak doet over een bevoegdheidsbetwisting, evenmin werd gewezen met toepassing van de artikelen 135 en 235bis van het Wetboek van Strafvordering noch m.b.t.
de burgerlijke rechtsvordering uitspraak doet over het beginsel van aansprakelijkheid (. .. ) nu de appelrechters de beslissing m.b.t. de herstelvordering van de gemachtigde ambtenaar, thans de gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur, onbepaald uitstellen 'in afwachting van het antwoord van het Arbitragehof en de beslissing over de
verdere kosten 'reserveren"'.
De vraag rijst bijgevolg of de voorziening in cassatie inderdaad voorbarig is.
2. Sinds het arrest van 26 april 1989 oordeelt het Hof op constante wijze dat de
herstelvordering die voor de strafrechter wordt ingesteld op vordering van de ge(1) Zie de concl. van het O.M.
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machtigde ambtenaar (of het college van burgemeester en schepenen) tot de strafvordering behoort. (2)
In talrijke arresten (3) heeft het Hofhieruit afgeleid dat een beslissing waarin de
strafrechter aileen uitspraak doet over de straf en niet over de herstelvordering, geen
eindbeslissing is. In zo een geval heeft de rechter zijn rechtsmacht, wat de strafVordering betreft, nog niet uitgeput.
·
3. Over deze oplossing zou enige twijfel kunnen rijzen nadat het Hofin het arrest
van 12 april1994 heeft geoordeeld dat de beslissing over de herstelmaatregel kan worden gegeven bij afzonderlijke beslissing na de uitspraak over de strafVordering (sensu
stricto, na de beklaagde aan de ten laste gelegde feiten schuldig te hebben bevonden en een straf te hebben opgelegd). (4)
4. Beide oplossingen zijn nochtans niet met elkaar tegenstrijdig.
Krachtens art. 416 Sv. staat beroep in cassatie tegen voorbereidende arresten en arresten van onderzoek of tegen in laatste aanleg gewezen vonnissen van dezelfde soort
eerst open na het "eindarrest" ofhet "eindvonnis". V66r de wijziging ervan door artikel 37 van de zogenaamde wet Franchimont, in werking getreden op 2 oktober 1998,
(5) voorzag het tweede lid in een uitzondering : het eerste lid was niet toepasselijk op
"arresten ofvonnissen inzake bevoegdheid."
Deze regel heeft tot doel te vermijden dat een partij, door het aantekenen van een
cassatievoorziening - die in de regel een schorsend karakter heeft - tegen een voorbereidend arrest, de afwikkeling van het strafproces zou kunnen bemoeilijken. (6)
Vanuit dit oogpunt is het begrijpelijk dat een beklaagde geen voorziening in cassatie kan instellen tegen de beslissing die hem wel schuldig bevindt aan een stedenbouwmisdrijf en hem tot straf veroordeelt maar nog geen uitspraak doet over de tegen hem gestelde herstelvordering. Het toelaten van een cassatievoorziening tegen de
eerste beslissing zou de afwikkeling van het strafproces met betrekking tot de herstelvordering belemmeren.
De regel dat de rechter in een en dezelfde beslissing uitspraak moet doen over schuld
en straf is daarentegen vanuit een ander oogpunt voorgeschreven. Het Hof heeft erop
gewezen dat de regels inzake de rechtsbedeling in correctionele en in politiezaken
(2) Zie, onder andere, Cass., 26 april1989, A. C., 1989, nr. 486, en Bull. 1989, nr. 486, conclusie advocaat-generaal Liekendael; Cass., 15 nov. 1989, A. C., 1989-90, nr. 164; Cass., 13 dec. 1989
(twee arresten),A.C., 1989-90, nr. 236 en nr. 239; Cass., 27 april1993, AC., 1993, nr. 201; Cass.,
21 sept. 1993,A.C., 1993, nr. 359; Cass., 12 april1994,A.C., 1994, nr. 171; Cass., 16 mei 1995,A.C.,
1995, nr. 239; Cass., 27 feb. 1996,AC., 1996, nr. 86; Cass., 25 april1996,AC., 1996, nr. 129; Cass.,
25 feb. 1997, A. C., 1997, nr. 108; Cass., 19 mei 1999, A. C., 1999, nr. 292.
Zie art. 68 van het Gecoiirdineerd Decreet van 22 oktober 1996 betreffende de ruimtelijke ordening en, sinds 1 mei 2000, art. 149, § 1, van het Decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening. (Wat betreft de inwerkingtreding van het decreet, zie het decreet van 28 sept. 1999 houdende wijziging van de datum van inwerkingtreding van het decreet
van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening).
(3) Cass., 9 maart 1976, A. C., 1976, 784, conclusie advocaat-generaal Lenaerts; Cass., 24 okt.
1989, A. C., 1989-90, nr. 114, 18 nov. 1997, A. C., 1997, nr. 486; Cass., 9 dec. 1997, A. C., 1997, nr.
541; Cass., 1 april 1998, A. C., 1998, nr. 183; Cass., 10 aug. 1998, R. W 1998-99, 918, noot S. Van
Overbeke.
Zie, in andere zin, Cass., 27 maart 1979, A. C., 1978-79, 883 en noot R.-A.D. m.b.t. de ambtshalve veroordeling tot betaling van socialezekerheidsbijdragen. De voorziening gericht tegen de
beslissing waarbij de beklaagde op de strafVordering werd veroordeeld tot straffen en in de kosten was ontvankelijk, ook al was niet op definitieve wijze uitspraak gedaan over de ambtshalve
veroordeling tot betaling van de socialezekerheidsbijdragen.
Zie de commentaar van R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, 1999, nr. 2261.
(4) Cass., 12 april1994. AC., 1994, nr. 171; R. W 1994-95, noot A. Vandeplas en R. Declercq.
(5) Wet van 12 maart 1998 tot verbetering van de strafrechtspleging in het stadium van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek, B.S. 2 april 1998.
(6) Zie in die zin Cass., 26 okt. 1846, Pas. 1847, 188, conclusie advocaat-generaal Delebecque.
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de beoordeling van de schuld en de toemeting van de straf nauw met elkaar verbinden. Hieruit volgt dat, in de regel, geen uitspraak kan worden gedaan door
afzonderlijke beslissingen, enerzijds, over de schuld, anderzijds over de op te leggen
straf. (7)
Een herstelmaatregel is evenwel geen straf maar een maatregel van civielrechtelijke aard die ertoe strekt de toestand te herstellen in de staat van v66r het misdrijf. Ook al behoort de beslissing over de herstelvordering tot de strafvordering, toch
is er geen dwingende noodzaak om de beoordeling van de schuld en straf aan de ene
kant en de beoordeling over de herstelmaatregel aan de andere kant onlosmakelijk met
elkaar te verbinden. In de eerste plaats is het mogelijk dezelfde herstelvordering voor
de burgerlijke rechtbank uit te oefenen. (8) Dit toont op afdoende wijze aan dat er geen
echt nauw verband bestaat tussen de strafrechtelijke vaststelling van de schuld en het
opleggen van de herstelmaatregel. Bovendien wordt de gegrondheid van de herstelvordering in ruime mate bepaald door regels inzake ruimtelijke ordening die vreemd
zijn aan het strafrecht. Er bestaat bijgevolg geen absolute noodzaak tot de toepassing van de regel van "eenheid van uitspraak". (9)
Die vaststelling doet evenwel nog geen afbreuk aan de regel dat, op procedureel vlak,
de behandeling van de strafvordering niet mag worden vertraagd door het instellen
van een cassatievoorziening.
5. Dat de uitspraak kan worden gesplist en niettemin de eerste beslissing slechts
vatbaar is voor een ontvankelijk cassatieberoep na de eindbeslissing, is geen
unicum.
Hetzelfde doet zich voor wanneer de rechter in afzonderlijke beslissingen uitspraak doet over de straf en het rijverbod als beveiligingsmaatregel. Ook al behoort
de uitspraak over het verval van het recht tot sturen wegens lichamelijke ongeschiktheid tot de strafvordering, de rechter kan niettemin in afzonderlijke beslissingen uitspraak doen over enerzijds de schuld en de straf en anderzijds het verval van het recht
tot sturen. (10) Niettemin is de beslissing die uitspraak doet over de schuld en de straf
en voor het overige een deskundigenonderzoek beveelt, in zijn geheel geen eindbeslissing : een ontvankelijke voorziening is slechts mogelijk wanneer ook uitspraak is
gedaan over het verval van het recht tot sturen. (11)
6. Een eerste conclusie is bijgevolg de volgende : tegen de beslissing die de beklaagde schuldig bevindt aan een stedenbouwmisdrijf en hem tot strafveroordeelt maar
niet definitief uitspraak doet over de ingestelde herstelvordering, is geen ontvankelijke cassatievoorziening mogelijk zolang niet op definitieve wijze uitspraak werd gedaan over de herstelvordering.
7. Het specifieke aan het thans te beslechten geval is dat het bestreden arrest de
beklaagde heeft veroordeeld tot schadevergoeding en tot het herstel van de plaats in
de vorige staat op vordering van de burgerlijke partij alvorens over de herstelvordering van de gemachtigde ambtenaar uitspraak te doen.
De strafrechter heeft aldus zijn rechtsmacht op burgerlijk gebied uitgeput terwijl
de strafvordering (in de brede zin van het woord, m.i.v. de herstelvordering) niet definitief beslecht is. Kan de beklaagde bijgevolg dan op ontvankelijke wijze een voorziening instellen tegen de veroordeling op burgerlijk gebied ?
(7) Vaste rechtspraak; zie Cass., 7 jan. 1952, Pas. 1952, 232 en de talrijke arresten nadien. Zie
R. VERSTRAETEN, Handboek strafvordering, Antwerpen, Maklu, 1999, 737, nr. 1811, en R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging (1999), nrs. 1439 e.v.
(8) Art. 70 Gecoordineerd Decreet van 22 okt. 1996; thans art. 151 Decreet van 18 mei 1999.
(9) Zie in die zin oak R. VERSTRAETEN, o.c., nr. 1813. Vgl. R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, eerste uitgave (1994), 509-510. nr. 1343 en tweede uitgave (1999) nr. 1443.
(10) Cass., 24 jan. 1977, AC., 1977, 578, noot R.-A.D.
(11) Cass., 17 mei 1988. A. C., 1987-88, nr. 578. Zie weliswaar de kritiek van R. DECLERCQ, Beginselen strafrechtspleging, nr. 1444.
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In principe kan de strafrechter slechts uitspraak doen over de burgerlijke vordering na een eindbeslissing over de strafvordering. De burgerlijke vordering is immers de rechtsvordering tot herstel van de schade door een misdrijf veroorzaakt (art.
3 Voorafg. T. Sv.). Om te kunnen oordelen over de burgerlijke vordering dient de strafrechter bijgevolg het bestaan van het misdrijfvast te stellen. De regel van eenheid van
uitspraak dwingt hem daarbij in een en dezelfde uitspraak niet aileen de schuld van
de beklaagde aan het misdrijf vast te stellen maar oak de straf te bepalen.
Het voorgaande lijdt evenwel uitzondering wanneer de strafrechter, op onwettige
wijze, de uitspraak over de schuld en de straf splitst, of, zoals in het voorliggende geval, wanneer de rechter het bestaan van het misdrijfvaststelt en de beklaagde tot straf
veroordeelt en bijgevolg uitspraak kan doen over de burgerlijke vordering, terwijl over
een onderdeel van de strafvordering (in dit geval : de herstelvordering) nag uitspraak moet worden gedaan.
8. Op het eerste gezicht zou gebeurlijk tach tot de ontvankelijkheid van de voorziening tegen de beslissing over de burgerlijke vordering kunnen worden besloten op
grand van het gewijzigde art. 416, tweede lid, Sv.
Het bij de wet Franchimont gewijzigde tweede lid van art. 416 Sv. luidt immers : '1Iet
vorige lid is niet van toepassing op arresten of vonnissen inzake bevoegdheid of met
toepassing van de artikelen 135 en 235bis, noch op arresten of vonnissen inzake de
burgerlijke rechtsvordering die uitspraak doen over het beginsel van aansprakelijkheid."
Het bestreden arrest is een eindbeslissing op civielrechtelijk gebied en doet dus uiteraard in ieder geval uitspraak over het beginsel van aansprakelijkheid. Brengt art.
416, tweede lid, Sv. niet mee dat de voorziening tegen de beslissing over de burgerlijke rechtsvordering in elk geval ontvankelijk is ?
9. Art. 416, tweede lid. Sv. werd evenwel niet geschreven met bet doel een cassatievoorziening tegen een beslissing over de burgerlijke rechtsvordering (ongeacht of deze
beslissing een eindbeslissing is, dan wel minstens over bet beginsel van aansprakelijkheid uitspraak doet) mogelijk te maken vooraleer er inzake de strafvordering een
eindbeslissing is gewezen.
De wijziging van art. 416 Sv., tweede lid, inzake de "arresten ofvonnissen inzake
de burgerlijke rechtsvordering die uitspraak doen over het beginsel van aansprakelijkheid" was ingegeven door het feit dat, wat de beslechting van de burgerlijke rechtsvordering betreft, aan de toepassing van art. 416 Sv. (oud) ernstige bezwaren waren verbonden.
Art. 416 Sv. (oud) bracht immers mee dat zolang de rechter niet zijn rechtsmacht
volledig had uitgeoefend met betrekking tot de burgerlijke vordering, een voorziening in cassatie voorbarig was. Dit noodzaakte een burgerlijke partij tot de afwikkeling van de behandeling van de burgerlijke vordering, zelfs wanneer bet bij voorbaat vaststond dat een vroegere beslissing over de burgerlijke vordering - bijvoorbeeld
in verband met de mede-aansprakelijkheid van bet slachtoffer - niet cassatiebestendig was. (12)
Art. 416, tweede lid, Sv. werd evenwel geschreven in de veronderstelling dat, zoals in principe het geval is (zie nr. 7), een eindbeslissing over de strafvordering werd
gewezen. Geenszins was het de bedoeling aan de beklaagde, de burgerlijke partij of
hun verzekeraars de mogelijkheid te geven een cassatieberoep in te stellen tegen een
beslissing over bet beginsel van aansprakelijkheid wanneer nag geen eindbeslissing over de strafvordering is gewezen.
Een dergelijke mogelijkheid zou overigens conflicteren met de toe passing van de basisregel van art. 416 Sv. inzake de ontvankelijkheid van een cassatievoorziening ge(12) Zie omtrent de gebreken van de vroegere regeling J. KIRKPATRICK, "Les deux reformes de
la procedure en cassation contre les decisions des juridictions repressives sur les interets civils.
Les modifications apportees aux articles 425 et 416 du Code d'instruction criminelle par les lois
des 6 mai 1997 et 12 mars 1998", J.T. 1998, 611-612, nrs. 10-17. Deze tekst herneemt de toelichting bij het amendement dat geleid heeft tot de wijziging van art. 416, tweede lid, Sv. (Parl. St.,
Kamer, 1996-97, nr. 857/10).
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richt tegen de beslissing over de strafvordering. De basisregel van art. 416 Sv. maakt
immers een ontvarikelijke cassatievoorziening slechts mogelijk wanneer over de strafvordering een eindbeslissing is gewezen.
Welnu, wanneer, zoals in het voorliggende geval, wel al uitspraak werd gedaan over
de schuld van de beklaagde en de straf maar nog niet over de herstelvordering, is een
cassatieberoep tegen deze beslissing niet ontvankelijk zolang nog niet over de herstelvordering uitspraak werd gedaan. Dit impliceert dat intussen die beslissing niet definitief is. Indien het Hof op de voorziening van de beklaagde, na de uitspraak over
de herstelvordering, de beslissing die hem schuldig bevindt en hem tot straf veroordeelt, vernietigt, wordt ook de beslissing over de burgerlijke vordering vernietigd. De
grondslag voor de beslissing over de burgerlijke vordering valt immers door vernietiging van de uitspraak over de strafvordering weg.
Die regel rechtvaardigt dat zolang geen eindbeslissing over de strafvordering is gewezen, geen ontvankelijke cassatievoorziening tegen de beslissing over de burgerlijke vordering - het weze over het beginsel van aansprakelijkheid - mogelijk is. Zo
niet zou het risico bestaan dat het Hof zich moet uitspreken over voorzieningen tegen beslissingen over de burgerlijke rechtsvordering die later, ingevolge vernietiging van de beslissing over de strafvordering, doelloos blijken te zijn.
Ook ontstaat er het risico van tegenstrijdige uitspraken. Dit is denkbaar in het geval waarin de rechter, weliswaar op onwettige wijze, de uitspraak over schuld en straf
zou hebben gesplitst en in de eerste beslissing ook inzake de burgerlijke rechtsvordering over het beginsel van aansprakelijkheid uitspraak zou hebben gedaan. Het is
mogelijk dat het arrest op voorziening van de burgerlijke partij tegen de eerste beslissing onverenigbaar zou blijken te zijn met het arrest dat, na de tweede beslissing, op voorziening van de beklaagde tegen de beslissing op strafgebied wordt uitgesproken.
Het Hofheeft overigens al onder gelding van art. 416 Sv. (oud) beslist dat de voorziening, hetzij van de beklaagde, hetzij van de burgerlijke partij, tegen een eindbeslissing op de civielrechtelijke vordering ingesteld voordat op de strafvordering een eindbeslissing is gewezen, niet ontvankelijk is. (13)
10. Bij de voorbereiding van het gewijzigde art. 416 Sv. werd deze moeilijkheid onderkend. (14) In art. 416, tweede lid, Sv. werd evenwel niet uitdrukkelijk ingeschreven dat de voorzieningen tegen de beslissing over· de burgerlijke rechtsvordering (eventueel beperkt tot een beslissing omtrent het beginsel van aansprakelijkheid) slechts
ontvankelijk zijn nadat een eindbeslissing over de strafvordering is gewezen.
Ook al werd deze beperking niet uitdrukkelijk in de wet ingeschreven, toch lijkt zij
mij op zekere wijze voort te vloeien uit het systeem van de wet, zoals hierboven uiteengezet, met name :
- de noodzaak van het bestaan van een misdrijf opdat de strafrechter over de burgerlijke rechtsvordering uitspraak zou kunnen doen;
- de regel van art. 416 Sv. eerste lid, volgens dewelke een ontvankelijke cassatievoorziening tegen een beslissing over de strafvordering slechts kan worden ingesteld na een eindbeslissing over de strafvordering;
- de weerslag van de vernietiging van de beslissing over de strafvordering op de
beslissing over de burgerlijke vordering.
11. Conclusie : het bestreden arrest is geen eindbeslissing op de strafvordering zodat de afstand kan worden ingewilligd.
(13) Cass., 26 nov. 1956, Bull. en Pas. 1957, I, 317; Cass., 2 okt. 1961, Bull. en Pas., 1961, I, 133;
Cass., 26 maart 1991, A. C. 1991, nr. 398.
(14) Zie J.

KIRKPATRICK,

o.c., J.T. 1998, 612-613, voetnoot 6.
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ARREST

(A.R. P.Ol.0311.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 januari 2001 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
Overwegende dat Mr. Rene Biitzler, advocaat bij het Hofvan Cassatie, namens eiseres zonder berusting afstand van de voorziening doet;
Om die redenen, verleent akte van de afstand; veroordeelt eiseres in de
kosten.
4 december 2001 - ze kamer- Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter- verslaggever : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Biitzler.
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ze KAMER -

4 december 2001

1o CASSATIE- BEVOEGDHEID VAN HET HOF -AMBTSHALVE VOORGEDRAGEN MIDDELENKAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- BESLISSING VAN BIDTENVERVOLGINGSTELLINGBURGERLIJKE PARTIJ- VEROORDELING TOT SCHADEVERGOEDING- CASSATIEBEROEPCASSATIEMIDDELEN.

zo

CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN- AMBTSHALVE VOORGEDRAGEN MIDDEL- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- BESLISSING VAN BIDTENVERVOLGINGSTELLING- BURGERLIJKE PARTIJ- VEROORDELING TOT SCHADEVERGOEDING- CASSATIEBEROEP- AMBTSHALVE MIDDELEN.

o zo

Het Hof draagt op de voorziening van de burgerlijke partij geen ambtshalve middelen voor tegen de beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling
die deze burgerlijke partij die op haar verzet tegen een buitenvervolgingstelling van
de verdachte in het ongelijk wordt gesteld tot schadevergoeding jegens de verdachte veroordeelt (impliciete oplossing) (1). (Art. 136 oud Sv.)

1 en

(D ...

T.V... )

ARREST

(A.R. P.Ol.0546.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 1 maart 2001 op verwijzing gewezen door het Hofvan Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling;
(1) Cass., 18 jan. 1926, Bull en Pas., I, 1926, 182.

2078

HOF VAN CASSATIE

Nr. 672

Gelet op het arrest van het Hof van 22 juni 1999;
Overwegende dat het Hof geen acht slaat op de memorie die buiten de termijn, bepaald in artikel 420bis Wetboek van StrafVordering, is ingediend;
Overwegende dat eiser geen middel regelmatig aanvoert;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
4 december 2001- 2e kamer- Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter- "lkrslaggever : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. A. Lust, Brugge.

Nr. 672
2e KAMER - 4 december 2001

1° VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAFZAKEN- ALGEMEEN- ONDERZOEKSGERECHT
- BESCHIKKING TOT VERWIJZING- SAMENSTELLING VAN HET GERECHT- ONREGELMATIGHEID- GEVOLG.

2° ONDERZOEKSGERECHTEN- RAADKAMER- BESCHIKKING TOT VERWIJZING- SAMENSTELLING VAN HET ONDERZOEKSGERECHT- ONREGELMATIGHEID- GEVOLG.

so

RECHTBANKEN- STRAFZAKEN- ALGEMEEN- VONNISGERECHTEN- BEVOEGDHEID
- UITSPRAAK OVER WETTIGHEID VAN BESLISSINGEN VAN ONDERZOEKSGERECHTEN.

4 ° REGELING VAN RECHTSGEBIED -

STRAFZAKEN - TUSSEN ONDERZOEKSGERECHT
EN VONNISGERECHT -ALLERLEI- BESCHIKKING TOT VERWIJZING VAN DE RAADKAMER- ONREGELMATIGHEID- ONBEVOEGDHEID VAN HET VONNISGERECHT- GESCHIL VAN RECHTSMACHT- BEVOEGDHEID VAN HET HOF OM HET RECHTSGEBIED TE REGELEN.

1o en 2° Een beschikking van verwijzing van de verdachte naar het vonnisgerecht waaruit blijkt dat dezelfde magistraat als procureur des Konings en als voorzitter van de
raadkamer zijn ambt uitoefent, bevat een onregelmatigheid waardoor deze beschikking als authentieke akte niet bestaat (1). (Art. 127 Sv.)

so

De wet verleent de vonnisgerechten geen bevoegdheid om uitspraak te doen over de
wettigheid van de beslissingen van verwijzing van de onderzoeksgerechten, maar het
komt hen evenwel toe vast te stellen dat de zaak niet aanhangig is, meer bepaald doordat de beslissing van verwijzing onregelmatigheden van die aard bevat dat zij als
authentieke akte niet bestaat (2).

(1) Zie Cass., 8 jan. 1985, A.R. 8839, nr. 271, en R. W 1985-86, 1065, met noot R. Declercq.
(2) Zie Cass., 23 dec. 1980, A. C., 1980-81, nr. 247 en 12 nov. 1986, A.R. 5216, nr. 156; R. DECLERCQ, Onderzoeksgerechten, A.P.R., nr. 195.
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4 o Zo een beschikking van verwijzing van de raadkamer wegens de erin voorkomende onregelmatigheid niet bestaat, hiertegen geen rechtsmiddel openstaat en de
beslissing van het vonnisgerecht dat zich onbevoegd verklaart, ten gevolge van de verwerping van de ertegen gerichte voorziening kracht van gewijsde verkrijgt, ontstaat uit de tegenstrijdigheid tussen beide beslissingen een geschil over rechtsmacht dat de rechtsgang belemmert zodat er grond bestaat tot regeling van
rechtsgebied door het Hof (3). (Art. 525 en 536 Sv.)
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE GENT T. D ... )
ARREST

(A.R. P.Ol.l386.N)

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 18 september 2001 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
I. Op de voorziening :
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 130 Wetboek van Strafvordering,
doordat bet bestreden arrest overweegt: "Het bof (van beroep) stelt bij nazicbt van
de recbtspleging vast dat de bescbikking van de raadkarner van 1 september 2000, tot
verwijzing van R.D.P. naar de correctionele recbtbank, op vordering van de procureur des Konings van 28 juni 2000, nietig is, nu blijkens bedoelde bescbikking de beer
J. Doom in de raadkamer zetelde Em in boedanigbeid van eerste substituut procureur des Konings en als Voorzitter (kaft 9 - stuk 13). Het bof (van beroep) clientaldus vast te stellen dat bet vonnisgerecbt niet geldig werd gevat via bet kanaal van
bet onderzoeksgerecbt. De dagvaarding van 6 oktober 2000, na verwijzing door bet
onderzoeksgerecbt, beeft enkel de waarde van een dagstelling, d.w.z. van een verwittiging van dag, plaats en uur van de terecbtzitting". Het bof (van beroep) verklaarde zicb dan ook onbevoegd,
terwijl, los van bet gegeven dat de vermelding in de bescbikking van de raadkamer van 1 september 2000 van de beer J. Doom als voorzitter en als procureur des Konings een materiele misslag was, gezien de beer J. Doom als voorzitter fungeerde en
de dienstdoende parketmagistraat als openbaar ministerie, de vaststelling blijft dat
de door de raadkarner uitgesproken beslissing tot verwijzing de zaak aanhangig maakt
bij de feitenrecbter, in zoverre zij geen onwettigbeid inzake de bevoegdbeid bevat ratione personae, ratione materiae, ratione loci - en dat zij al baar gevolgen blijft bebouden zolang zij door bet Hofvan Cassatie niet is vernietigd; dat aldus bet bof (van
beroep) zicb ten onrecbte onbevoegd beeft verklaard:

Overwegende dat de wet de vonnisgerechten geen bevoegdheid verleent om
uitspraak te doen over de wettigheid van de beslissingen van verwijzing van
de onderzoeksgerechten; dat het hen evenwel toekomt vast te stellen dat de
zaak niet aanhangig is meer bepaald doordat de beslissing van verwijzing
onregelmatigheden van die aard bevat dat zij als authentieke akte niet bestaat;
(3) Nu na de eindbeslissing van "onbevoegdheid" van het vonnisgerecht enkel cassatieberoep
werd ingesteld tegen deze beslissing maar niet tegen de onregelmatige beschikking van verwijzing van de raadkamer, heeft het Hof de alzo totaal fout gelopen procedure klaarblijkelijk louter proceseconomisch terug vlot getrokken door de hoger vernoemde voorziening te verwerpen waardoor de beslissing van het vonnisgerecht kracht van gewijsde verkreeg om vervolgens, beslissende
tot regeling van rechtsgebied, de beschikking van de raadkamer te vernietigen en de zaak te verwijzen naar de kamer van inbeschuldigingstelling.
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Overwegende dat het tot het wezen van de strafrechtspleging behoort dat
de vervolgende partij nooit rechter kan zijn in dezelfde zaak; dat een beschikking van verwijzing waaruit blijkt dat dezelfde magistraat als procureur des Konings en als voorzitter van de raadkamer zijn ambt uitoefent, een
onregelmatigheid bevat waardoor deze beschikking als authentieke akte niet
bestaat;
Dat het middel faalt naar recht;
II. over de regeling van rechtsgebied :
Overwegende dat het Hof, dat uitspraak dient te doen over de voorziening, de stand van de rechtspleging kan beoordelen; dat het Hof, bijgevolg, na verwerping van de voorziening bevoegd is om het rechtsgebied te
regelen;
Overwegende dat de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Gent bij beschikking van 1 september 2000 R.D .P. naar de correctionele rechtbank verwijst wegens de telastleggingen die in deze beschikking worden
vermeld;
Overwegende dat de appelrechters zich in het bestreden arrest onbevoegd hebben verklaard op grand dat 'blijkens bedoelde beschikking de heer
J. Doom in de raadkamer zetelende en in hoedanigheid van eerste substituut procureur des Konings en als voorzitter (... ). Het hof (van beroep) (... )
aldus (dient) vast te stellen dat het vonnisgerecht niet geldig werd gevat via
het kanaal van het onderzoeksgerecht. (... ) Stelt vast dat de eerste rechter
niet geldig werd gevat";
Overwegende dat zoals blijkt uit het antwoord op het middel hierboven,
de beschikking van de raadkamer wegens de erin voorkomende onregelmatigheid niet bestaat;
Overwegende dat tegen de voormelde beschikking van de raadkamer thans
geen rechtsmiddel openstaat en dat het bestreden arrest ten gevolge van de
hiema uit te spreken verwerping van de voorziening kracht van gewijsde verkrijgt;
Dat uit de tegenstrijdigheid tussen beide beslissingen een geschil over
rechtsmacht is ontstaan dat de rechtsgang belemmert en dater derhalve
grand bestaat tot regeling van rechtsgebied;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; laat de kosten ten laste van de
Staat; beslissende tot regeling van rechtsgebied : vernietigt de beschikking van 1 september 2000 van de raadkamer van de Rechtbank van Eerste aanleg te Gent; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de vemietigde beschikking; verwijst de zaak naar het Hofvan
Beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling.
4 december 2001 - 2 8 kamer- Voorzitter : de h. Goethals, afdelingsvoorzitterVerslaggever : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaatgeneraal.
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ze KAMER -

5 december 2001

1° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- HERSTELPLICHT- VERSCHEIDENE DADERS. HOOFDELIJKHEID- VERSCHEIDENE DADERS - PLICHT JEGENS DE GETROFFENE - VOLLEDIGE VERGOEDING- GEVOLG- CASSATIEBEROEP VAN DE VERZEKERAAR- MIDDEL- BELANG- ONTVANKELIJKHEID.

zo CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN- BELANG- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- AANSPRAKELIJKHEID BillTEN OVEREENKOMST- HERSTELPLICHT- VERSCHEIDENE DADERS - PLICHT JEGENS DE GETROFFENE- VOLLEDIGE VERGOEDING- GEVOLG- CASSATIEBEROEP VAN DE VERZEKERAAR- MIDDEL- BELANG- ONTVANKELIJKHEID.

1o en zo Wie een fout heeft begaan in oorzakelijk verband met de schade van een ge-

troffene, die zelf geen {out heeft begaan en rechtstreekse eigen schade lijdt, is jegens die getroffene gehouden tot volledige vergoeding van de schade; het middel dat
de W.A.M. -verzekeraar van de veroorzaker van een {out, die de schade heeft veroorzaakt of tot die schade heeft bijgedragen, tot staving van zijn cassatieberoep aanvoert tegen de beslissing dat een derde geen {out heeft begaan die het ongeval en de
schade heeft veroorzaakt, is bijgevolg niet ontvankelijk bij gebrek aan belang (1). (Artt.
1382 en 1383 B.W.)
(AXA ROYALE BELGE N.V T. N ... )
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.Ol.0588.F)

RET HOF; - Gelet op de bestreden vonnissen, op 13 maart 2000 en 8 januari 2001 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te
N eufcha.teau;
II. In zoverre de voorziening gericht is tegen het vonnis van 8 januari 2001 :
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de door J.N.
ingestelde burgerlijke rechtsvordering :
Overwegende dat eiseres, verzekeraar van de burgerlijke aansprakelijkheid van verweerder Y.D. die een fout heeft begaan in oorzakelijk verband
met de schade van verweerder J.N., die zelf geen fout heeft begaan en rechtstreekse eigen schade lijdt, jegens laatstgenoemde tot volledige vergoeding van die schade gehouden is;
Dat de vernietiging van de beslissing dat verweerder J.N. geen fout heeft
begaan, geen invloed zou hebben op de verplichting van eiseres om de door
verweerder J.N. geleden schade volledig te vergoeden;
Overwegende dat het middel, wat dat betreft, niet ontvankelijk is;

(1) Zie Cass., 12 april1995, A.R. P.94.1430.F, nr. 199; 2 nov. 1999, A.R. P.97.0830.F, nr. 580;
6 juni 2001, A.R. P.Ol.039l.F, nr. 337.
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Om die redenen, verleent akte van de afstand van de voorziening van eiseres, in zoverre deze gericht is tegen de beslissing van het vonnis van 8 januari 2001 die uitspraak doet over de omvang van de schade van verweerder J.N.; verwerpt de voorziening voor het overige, evenals de vordering tot
bindendverklaring van het arrest; veroordeelt eiseres in de kosten.
5 december 2001 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitterVerslaggever : de h. Batsele - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. De Bruyn en Kirkpatrick.

Nr. 674
2e KAMER - 5 december 2001

1° ONDERZOEKSGERECHTEN- VERWIJZINGSBESCIDKKING- EINDBESLISSING OP DE
STRAFVORDERING- CASSATIEBEROEP VAN DE BEKLAAGDE- TOEZICHT VAN HET HOF- GRENZEN.

2° CASSATIE- BEVOEGDHEID VAN HET HOF -AMBTSHALVE VOORGEDRAGEN MIDDELENRAADKAMER- VERWIJZINGSBESCHIKKING- EINDBESLISSING OP DE STRAFVORDERINGCASSATIEBEROEP VAN DE BEKLAAGDE- TOEZICHT VAN HET HOF- GRENZEN.

3° ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING- ALGEMEEN- ONNODIG DURE OF
OVERBODIGE ONDERZOEKEN EN BEHANDELINGEN- CONTROLECOMMISSIES- DOOR DE ZIEKTEEN INVALIDITEITSVERZEKERING TEN LASTE GENOMEN PRESTATIES- 'IERUGVORDERING- AARD
- GEVOLGEN- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN DE VERZEKERINGSINSTELLING- VERBREKING VAN HET OORZAKELIJKE VERBAND- VOORWAARDEN.

4 ° BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERINGONNODIG DURE OF OVERBODIGE ONDERZOEKEN EN BEHANDELINGEN- CONTROLECOMMISSIES
- DOOR DE ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING TEN LASTE GENOMEN PRESTATIES - TERUGVORDERING - AARD - GEVOLGEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN DE
VERZEKERINGSINSTELLING- VERBREKING VAN HET OORZAKELIJKE VERBAND- VOORWAARDEN.

5o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- OORZAAK- ALGEMEENOORZAKELIJK VERBAND TUSSEN FOUT EN SCHADE - ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING
- ONNODIG DURE OF OVERBODIGE ONDERZOEKEN EN BEHANDELINGEN - CONTROLECOMMISSIES- DOOR DE ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING TEN LASTE GENOMEN PRESTATIES- TERUGVORDERING -AARD- GEVOLGEN- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN
DE VERZEKERINGSINSTELLING- VERBREKING VAN HET OORZAKELIJKE VERBAND- VOORWAARDEN.

6° STRAF- ALLERLEI- ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING- ONNODIG DURE OF OVERBODIGE ONDERZOEKEN EN BEHANDELINGEN- CONTROLECOMMISSIES- DOOR DE ZIEKTE- EN ·
INVALIDITEITSVERZEKERING TEN LASTE GENOMEN PRESTATIES- TERUGVORDERING -AARD
-GEVOLGEN.

7o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- SCHADE -

BEOORDELINGSBEVOEGDHEID. RAMING. PEILDATUM- BEOORDELINGSBEVOEGDHEID- OMVANG- VERGOEDING.
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go AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- SCHADE -

BEOORDELINGSBEVOEGDHEID. RAMING. PEILDATUM- BEOORDELINGSBEVOEGDHEID- RAMING EX AEQUO ET
BONO- WETTIGHEID- VOORWAARDEN.

1 o en 2° 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 Hafen, bijgevolg, de middelen die het ambtshalve kan voordragen, beperkt tot de regels betreffende de bevoegdheid van het
vonnisgerecht (1).
3°, 4°, 5° en 6° De maatregel die getroffen wordt door de bij de geneeskundige dienst
ingestelde controlecommissies, waarbij zij de uitgaven m.b.t. de prestaties die door
de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen ten laste Werden genomen, geheel of gedeeltelijk terugvorderen van de geneesheren die onnodig dure of
overbodige onderzoeken en behandelingen voorschrijven, is geen strafmaar een wijze
van herstel van schade die dat herstel door andere rechtsmiddelen niet uitsluit (2);
in geval van een slechts gedeeltelijke terugvordering, verliest de verzekeringsinstelling het recht niet om voor het strafgerecht het verschil tussen het totaalbedrag
van de overbodige prestaties en het teruggevorderde bedrag terug te vorderen, aangezien de uitoefening van de beoordelingsbevoegdheid, die de wet aan de controlecommissies toekent, het oorzakelijk verband niet verbreekt tussen de fout van de zorgverlener en de schade die de verzekeringsinstelling, zonder die {out, niet zou hebben
geleden (3). (Art. 90bis Z.I.V.-wet [thans art. 157, bij K.B. 14 juli 1994 gecoiird. W.];
art. 13g2 en 13g3 B.W.)
7o De bodemrechter beoordeelt in feite de omvang van de door een onrechtmatige daad
veroorzaakte schade, alsook het bedrag van de vergoeding tot volledig herstel ervan (4). (Artt. 13g2 en13g3 B.W.)
go De bodemrechter kan het bedrag van de vergoeding tot herstel van de door een onrechtmatige daad veroorzaakte schade ex aequo et bono ramen, mits hi} de reden aangeeft waarom de door de getroffene voorgestelde berekeningswijze niet kan worden
aangenomen en tevens vaststelt dat het niet mogelijk is om de schade, zoals hij die
heeft omschreven, anders te bepalen (5). (Artt. 13g2 en 13g3 B.W.)
(H ... E.A. T. NATIONAAL VERBOND VAN SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN)
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.01.1115.F)

RET HOF; - Gelet op de bestreden beschikking, op 28 maart 1996 gewezen door de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Charleroi, en gelet op het bestreden arrest, op 19 juni 1996 gewezen door het Hof
van Beroep te Bergen;
I. Op de voorzieningen van V.H. en A.B. tegen de beschikking van 28 maart
1996:
Overwegende dat de bestreden beslissing uitspraak doet over de regeling van de rechtspleging;
(1) Cass., 28 nov. 2001, A.R. P.Ol.1172.F, nr. 653, en de noot onder het arrest.
(2) Zie Cass., 18 mei 1998, A.R. S.98.0167.N, nr. 258; 14 feb. 2001, A.R. P.00.1350.F, nr. 91.
(3) Zie Cass., 8 sept. 1999, A.R. P.99.0360.F, nr. 441.
(4) Cass., 8 dec. 1999, A.R. P.99.0988.F, nr. 671.
(5) Cass., 15 sept. 1999, A.R. P.99.1184.F, nr. 463.
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Overwegende dat de regels betreffende de bevoegdheid van het vonnisgerecht zijn nageleefd;
II. Op de voorzieningen van VH. en A.B. tegen het arrest van 19 juni 2001,
dat, bij de uitspraak over de tegen de eisers ingestelde strafvordering,
A hen vrijspreekt van de telastlegging 2a :
Overwegende dat de voorzieningen, bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk zijn;
B. hen voor het overige veroordeelt:
Overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de
wet is gewezen;
III. Op de voorziening van VH. tegen het arrest van 19 juni 2001, dat, bij
de uitspraak van de tegen hem ingestelde strafvordering,
A het hof van beroep onbevoegd verklaart om kennis te nemen van de tegen eiser ingestelde burgerlijke rechtsvordering, in zoverre deze steunt op
de feiten van de telastlegging 2a :
Overwegende dat de voorziening, bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk is;
B. eiser voor het overige veroordeelt:
Overwegende dat eiser afstand doet van zijn voorziening, op grond dat de
beslissing geen eindbeslissing is;
Overwegende dat er geen grand bestaat om akte te verlenen van die afstand, die door dwaling is aangetast, aangezien het hofvan beroep definitief uitspraak heeft gedaan over het geheel van de aan dat hof voorgelegde vorderingen;
Over het eerste middel :
Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiser, als geneesheer, meerdere voorschriften heeft opgemaakt voor geneesmiddelen die niet voorzagen in de werkelijke behoeften van de patienten en dat hij aldus de in de dagvaarding bedoelde valsheden in geschriften heeft gepleegd; dat de
appelrechters, bij de uitspraak over de burgerlijke rechtsvordering van de
verzekeringsinstelling, eiser veroordelen om haar een naar billijkheid vastgesteld bedrag te betalen, welk bedrag overeenkomt met de schade die, volgens het arrest, het gevolg is van de bewezen verklaarde fout;
Overwegende dat het middel in hoofdzaak betoogt dat de wet, ten aanzien van geneesheren die overbodige prestaties voorschrijven die door de verplichte verzekeringsregeling ten laste worden genomen, een administratieve terugvorderingsprocedure instelt waarvan de tenuitvoerlegging het
oorzakelijk verband tussen de fout en de schade verbreekt en aldus uitsluit dat het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering of de
verzekeringsinstellingen, langs gerechtelijke weg, vooralsnog de veroordeling van de zorgverstrekker tot terugbetaling van de kosten van de bedrieglijk voorgeschreven geneesmiddelen kunnen verkrijgen;
Overwegende dat, krachtens artikel 90bis van de wet van 9 augustus 1963
tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen, welke bepaling is opgenomen in
artikel 157 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoi:irdineerd op 14 juli 1994, de bij de
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geneeskundige dienst ingestelde controlecommissies de uitgaven met betrekking tot de prestaties die door de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen ten laste werden genomen, geheel of gedeeltelijk kunnen terugvorderen van de geneesheren die onnodig dure of overbodige
onderzoeken en behandelingen voorschrijven;
Ovetwegende dat, enerzijds, de met het voormelde artikel 90bis genamen maatregel geen straf is; dat het een beslissing is die tot schadevergoeding strekt en waarvan de tenuitvoerlegging, indien de schuldenaar niet betaalt, toevertrouwd kan worden aan de administratie van de belasting over
de toegevoegde waarde; dat die wijze van terugvordering dus niet verplicht is en de terugvordering door andere rechtsmiddelen derhalve niet uitsluit;
Overwegende dat, anderzijds, het middel niet betoogt dat de schuld van
de zorgverstrekker vervallen zou zijn wegens de overschrijding van een termijn die van het gemeen recht afwijkt en de in artikel 90bis bedoelde procedure tot terugvordering regelt;
Overwegende dat, bijgevolg, uit de omstandigheid alleen dat de wet de
controlecommissie laat beslissen over de vraag of zij de kosten met betrekking tot de litigieuze prestaties geheel dan wel gedeeltelijk zal terugvorderen, niet volgt dat de verzekeringsinstelling, in geval van een slechts gedeeltelijke terugvordering, het recht verliest om voor het strafgerecht het
verschil tussen het totaalbedrag van de overbodige prestaties en het terugbetaalde bedrag terug te vorderen;
Dat de uitoefening van de beoordelingsbevoegdheid die de wet aan de
controlecommissies toekent, het oorzakelijk verband tussen de fout van de
zorgverlener en de schade die de verzekeringsinstelling, zonder die fout, niet
zou hebben geleden, op zich niet verbreekt;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het tweede middel :
Overwegende dat de bodemrechter het bestaan en de omvang van de door
een onrechtmatige daad veroorzaakte schade, alsook het bedrag van de vergoeding tot volledig herstel ervan in feite beoordeelt;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat het totaalbedrag van de van valsheid betichte voorschriften 12.185.706 frank bedraagt, welk bedrag overeenstemt met 2.273 voorgeschreven verpakkingen van het geneesmiddel"Sandimmun";
Overwegende dat het arrest vermeldt dat eiser V.H., die niet de enige, bij
de zaak betrokken partij is, zelf slechts 1036 verpakkingen van het voormelde geneesmiddel heeft voorgeschreven;
Dat het arrest daarenboven erop wijst, enerzijds, dat de voorgeschreven
hoeveelheid de behoeften van de drie patienten op wier naam de voorschriften zijn opgemaakt, kennelijk overschrijdt, en, anderzijds, dat een van die
patienten een dagelijkse hoeveelheid van dat geneesmiddel diende in te nemen waarvan de dosis van zijn toestand afhing, en, ten slotte, dat, wegens
de wisselende gezondheidstoestand van die patient, niet kan worden uitgemaakt welke dosissen in reele therapeutische behoeften voorzagen en welke
dosissen een overbodige prestatie ten laste van de verplichte verzekeringsregeling hebben gevormd;
Overwegende dat de appelrechters aldus vaststellen dat zij de schade niet
nauwkeuriger konden omschrijven dan zij het hebben gedaan, en het be-
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drag van de herstelbare schade vervolgens naar billijkheid ramen op een bedrag van 2.500.000 frank ten laste van eiser H.;
Dat uit de vermeldingen van het arrest blijkt dat, in tegenstelling tot wat
het middel betoogt, het bedrag van die schadevergoeding niet hoger kan zijn
dan het verschil tussen, enerzijds, de totale hoeveelheid geneesmiddelen die
eiser heeft voorgeschreven, en, anderzijds, de hoeveelheid geneesmiddelen
die hij regelmatig heeft voorschreven; dat het voormelde bedrag immers overeenstemt met de door eiser bedrieglijk voorgeschreven hoeveelheid geneesmiddelen, die door de appelrechters in feite is beoordeeld;
Dat het middel bijgevolg niet kan worden aangenomen;

IV. Op de voorziening van A.B. tegen het arrest van 19 juni 2001 dat, op
de tegen haar ingestelde burgerlijke rechtsvordering,
A. het hof van beroep onbevoegd verklaart om kennis te nemen van de tegen eiseres ingestelde burgerlijke rechtsvordering, in zoverre die rechtsvordering steunt op de feiten van de telastlegging 2a :
Overwegende dat de voorziening, bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk is;

B. eiseres voor het overige veroordeelt :
Over het eerste middel :
Overwegende dat het middel, op de gronden gegeven in antwoord op het
eerste, identieke middel dat eiser V.H. tot staving van zijn voorziening heeft
aangevoerd, faalt naar recht;
Over het tweede middel :
Overwegende dat het arrest erop wijst dat het onmogelijk is om, met een
wiskundige nauwkeurigheid, de hoeveelheid geneesmiddelen te bepalen die,
in het totaal aantal aan de patient J.D. voorgeschreven verpakkingen, zijn
werkelijke therapeutische behoeften hebben overschreden;
Dat het arrest, bijgevolg, het bedrag van de schadevergoeding waartoe het
eiseres tot het passende beloop veroordeelt, op grond van een forfaitaire uitsplitsing van de regelmatig voorgeschreven hoeveelheden en de onregelmatig voorgeschreven hoeveelheden, naar billijkheid heeft kunnen vaststellen;
Dat het middel, op die gronden en op de gronden gegeven in antwoord op
het tweede, soortgelijke en door eiser V.H. tot staving van zijn voorziening
aangevoerde middel, niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt elke eiser in de
kosten van zijn voorzieningen.
5 december 2001 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitterVerslaggever : de h. De Codt, raadsheer- Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal- Advocaten: mrs. Draps en Kirkpatrick; S. Nudelholc, P. Malherbe en F. Kenis, Brussel.
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Nr. 675
2e KAMER - 5 december 2001

VOORLOPIGE HECHTENIS- HANDHAVING- VOLSTREKTE NOODZAKELIJKHEID- ZWAARWICHTIGE EN UITZONDERLIJKE OMSTANDIGHEDEN- PERSOONLIJKHEID VAN DE VERDACHTE
- BEGRIP- VERWIJZING NAAR HET AANHOUDINGSBEVEL.

De kamer van inbeschuldigingstelling verantwoordt haar beslissing om de voorlopige hechtenis van de verdachte te handhaven niet naar recht, wanneer ze naar de
gewone, in het aanhoudingsbevel voorgestelde omschrijving van de feiten verwijst,
maar geen melding maakt van de omstandigheden, eigen aan de persoonlijkheid van
de verdachte, die die handhaving volstrekt noodzakelijk maken voor de openbare veiligheid (1). (Artt. 16, § 5, 22 en 30 Wet Voorlopige Hechtenis.)
(M ... )

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.Ol.159l.F)

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 21 november 2001 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling;
Over het ambtshalve aangevoerde middel : schending van de artikelen 16,
22 en 30 van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis :
Overwegende dat het, met toepassing van artikel 30 van die wet, aan de
kamer van inbeschuldigingstelling staat om, op het hoger beroep van de inverdenkinggestelde, zich met name ervan te vergewissen dat de handhaving van de voorlopige hechtenis volstrekt noodzakelijk is naar gelang van
de situatie op het ogenblik van haar beslissing; dat uit artikel 22, laatste lid,
van diezelfde wet volgt dat de onderzoeksgerechten, wanneer zij beslissen
dat de hechtenis moet worden gehandhaafd, hun beslissing met redenen omkleden in de zin van artikel 16, § 5, van die wet, luidens hetwelk zij onder
meer melding moeten maken van de feitelijke omstandigheden van de zaak
en van die welke eigen zijn aan de persoonlijkheid van de verdachte, die de
voorlopige hechtenis wettigen gelet op de criteria bepaald in de eerste paragraaf, en, inzonderheid, gelet op de volstrekte noodzakelijkheid voor de openbare veiligheid, bedoeld in het eerste lid van die paragraaf;
Overwegende dat het arrest vermeldt "dat de feitelijke omstandigheden van
de zaak en die welke verbonden zijn aan de persoonlijkheid van de inverdenkinggestelde, blijven bestaan; dat zij beantwoorden aan de in artikel 16,
§ 1, van de wet van 20 juli 1990 bedoelde criteria en de handhaving van de
hechtenis wettigen; dat het arrest, aangezien het feiten betreft die bestraft kunnen worden met meer dan vijftien jaar opsluiting, hieraan toevoegt "dat de handhaving van de voorlopige hechtenis volstrekt noodzakelijk is voor de openbare veiligheid; dat de in het aanhoudingsbevel en in het
arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling van 27 augustus 2001 vermelde redenen immers blijven bestaan en nog steeds pertinent zijn";
(1) Zie Cass., 6 maart 1990, A.R. 4246, nr. 412; 17 nov. 1999, A.R. P.99.1540.F, nr. 611.
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Overwegende, evenwel, dat het aanhoudingsbevel, na de verschillende aanwijzingen van schuld betreffende de telastlegging van moord om de diefstal te vergemakkelijken, alleen vaststelt "dat dergelijke feiten, gesteld dat
ze bewezen zijn, de openbare veiligheid en andermans leven ernstig in gevaar brengen; (. .. ) dat het aanhoudingsbevel moet worden uitgevaardigd", terwijl het arrest van 27 augustus 2001 zich ertoe beperkt te beslissen "dat de
omstandigheden en redenen van het aanhoudingsbevel blijven bestaan en nog
steeds even pertinent zijn";
Dat, aldus, de in het aanhoudingsbevel voorgestelde beperkte omschrijving van de feiten niet volstaat om de volstrekte noodzakelijkheid van de vrijheidsberoving voor de openbare veiligheid te wettigen, zodat de appelrechters hun beslissing niet naar recht verantwoorden, aangezien zij geen
melding maken van de omstandigheden eigen aan de persoonlijkheid van de
inverdenkinggestelde die een dergelijke noodzaak wettigen;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest; laat
de kosten ten laste van de Staat; verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.
5 december 2001- 2e kamer- Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitterVerslaggever : de h. Close, raadsheer - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal.
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1e KAMER - 6 december 2001

1 o OPENBARE ORDE - BEPALINGEN VAN DE WET VAN 22 JANUARI 1945 BETREFFENDE DE
ECONOMISCHE REGLEMENTERING EN DE PRIJZEN- WETTELIJKE BEPALINGEN DIE DE OPENBARE ORDE RAKEN.

2° KOOP- ONGEOORLOOFDE PRIJS- PROGRAMMA-OVEREENKOMST- AFWIJKENDE INDIVIDUELE CONTRACTEN- MISKENNING ZONDER INVLOED OP DE MAXIMUM VERKOOPPRIJS- GEVOLGEN.

1o De bepalingen van de wet van 22 januari 1945 betreffende de economische regle-

mentering en de prijzen raken in beginsel de openbare orde (1).
2° Overeenkomsten gesloten tussen een onderneming die inzake prijszetting gebonden is door een programma-overeenkomst in de zin van artikel1, § 3, van de wet van
22 januari 1945 betreffende de economische reglementering en de prijzen, en de kleinhandelaars zijn niet noodzakelijk volstrekt nietig wanneer zij aan die kleinhandelaars een geringere winstmarge toekennen dan die welke was bepaald in de
programma-overeenkomst voor zover bedoelde miskenning zonder invloed blijft op
de maximum verkoopprijzen van de producten. (Art. 1, § 3, wet 22 jan. 1945.)
(1) Zie Cass., 20 dec. 1974, A. C., 1975, 474, wat de bepalingen betreft van de wet van 30 juli
1971 betreffende de economische reglementering en de prijzen.
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(L ... , V... T. CASTROL N.V)

Conclusie van advocaat-generaal Thijs :
I. De feiten en procedurevoorgaanden.
Op grond van een tussen partijen op 2 mei 1988 gesloten overeenkomst verkochten eisers vanaf mei 1988 tot 30 november 1992 op exclusieve basis petroleumproducten afkomstig van de N.V. ARAL, wiens rechten overgenomen werden door verweerster in cassatie.
Op 4 november 1992 gingen eisers over tot dagvaarding van de N.V. ARAL ten einde :
1) te horen zeggen voor recht dat de overeenkomst tussen partijen afgesloten op 2
mei 1988 nietig was op grond van artikel 85, § 2, van het EEG-Verdrag;
2) te horen zeggen voor recht dat de N.V. ARAL de minimummarges welke aan de
pompist/wederverkoper worden gewaarborgd in de opeenvolgende programmaakkoorden met betrekking tot de verkoop van aardolieproducten niet heeft nageleefd;
3) gedaagde te horen veroordelen tot betaling van een bedrag van 1.223.492 F, zijnde
het verschil tussen de reeel toegekende marges en de minimummarges voorzien door
de bedoelde programma-akkoorden, en zulks over de periode van mei 1988 tot en met
augustus 1992, te vermeerderen met de interesten.
Bij vonnis van 24 november 1993 (niet 24 november 1991, zoals verkeerdelijk vermeld in de voorziening, blz. 2) stelde de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen vast
dat de vordering zich nog beperkte tot voormelde punten 2) en 3), welke vordering ontvankelijk doch ongegrond werd verklaard.
Bij verzoekschrift d.d. 7 januari 1994 tekenden eisers hoger beroep aan tegen dit
vonnis.
Bij het thans bestreden arrest van 4 november 1997 verklaarde het Hofvan beroep te Antwerpen dit hoger beroep ongegrond en bevestigde de appelrechters het bestreden vonnis.
II. De voorziening in cassatie.
In het enig middel tot cassatie komen eisers op tegen de beslissing van de appelrechters dat de individuele overeenkomst van 2 mei 1988 die tussen verweerster en
eisers werd gesloten, slechts door een (door eisers mogelijks te bevestigen) relatieve
nietigheid is aangetast in zoverre in de overeenkomst werd afgeweken van de minimale winstmarges die aan de kleinhandelaars werden gewaarborgd krachtens de bij
toepassing van artikel 1, § 3, van de wet van 22 januari 1945 betreffende de economische reglementering en de prijzen, tussen de Belgische Staat en de Belgische
petroleumfederatie gesloten programma-overeenkomst van 31 juli 1987.
Eisers voeren inzonderheid een schending aan van de artikelen 1, § 1 en § 3, van
de wet van 22 januari 1945, alsook van de artikelen 6, 1121, 1122, 1131, 1133, 1134
en 1165 van het Burgerlijk Wetboek. Eisers argumenteren terzake dat de bepalingen van bedoelde programma-overeenkomst de openbare orde raken en dat zij zich als
derde-begunstigden rechtstreeks op de in artikel 3, § 5, van de programmaovereenkomst bepaalde minimummarges konden beroepen. Volgens eisers zou de overeenkomst van 2 mei 1988 voorts absoluut nietig zijn in zoverre ze een afWijking bevat van de programma-overeenkomst. Deze nietigheid zou aldus door eisers niet kunnen
worden gedekt door afstand te doen van hun recht.
Krachtens artikel 1, § 1, van de wet van 22 januari 1945 betreffende de economische reglementering en de prijzen is het verboden op de nation.ale markt, producten, grondstoffen, eet- of koopwaren of dieren te verkopen, te koop aan te bieden, of
te kopen tegen een prijs hoger dan de op grond van de bepalingen van onderhavige
besluitwet vastgestelde maximum-verkoopprijs.
Op grond van § 3 van dat artikel kan de Minister tot wiens bevoegdheid de economische zaken behoren, programma-overeenkomsten afsluiten met individuele of gegroepeerde ondernemingen die, met name op het vlak van de toegepaste prijzen, verplichtingen inhouden.
·
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Inzake de verkoop van aardolieproducten werd een dergelijke programmaovereenkomst gesloten op 31 juli 1987 (van kracht op 1 augustus 1987) tussen de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Minister van Economische Zaken en de Staatssecretaris voor Energie en de Belgische Petroleum Federatie.
Krachtens artikel3, § 5, van deze programma-overeenkomst wordt aan kleinhandelaars een minimummarge gewaarborgd voor de benzines en gasoliewegvoertuigen en motorbrandstofgas, welke marge bij artikel 35 van de technische bijlage bij
de overeenkomst vastgesteld is op "1,53 BF per liter voor de benzines, 1,35 BF per liter voor gasolie diesel en 0,95 BF per liter voor motorbrandstofgas."
De bepalingen van de prijzenwetgeving- waartoe ook de wet van 22 januari 1945
behoort- zijn in beginsel van openbare orde (2). De vas telling van de prijzen heeft
immers betrekking op de essentiele belangen van de Staat en op de economische grondslagen van de maatschappij (3).
De omstandigheid dat de prijzenwet van openbare orde is, blijkt o.m. uit het gegeven dat verscheidene bepalingen ervan strafrechtelijk worden gesanctioneerd (4).
Zulks impliceert evenwel niet dat elke bepaling van een bij toepassing van artikel 1, § 3, van de wet van 22 januari 1945 gesloten programma-overeenkomst, de openbare orde zou aanbelangen. Dat zal enkel het geval zijn in zoverre de voorschriften
van de wet van 22 januari 1945 zelf in het geding zijn, zoals de vaststelling van de maximumprijzen en het verbod om goederen hoven de vastgestelde maximumprijs of hoven de "normale prijs" te verkopen (cfr. in de zaak waarin het reeds geciteerd arrest van Uw Hofvan 20 december 1974 werd gewezen, betrof de betwisting een
beweerde verkoop hoven de "normale prijs").
Wanneer een beding in een programma-overeenkomst geen uitstaans heeft met de
voorschriften van de wet van 22 januari 1945 zelf, raakt dit beding als zodanig- d.w.z.
louter omdat het werd opgenomen in een programma-overeenkomst - de essentiele belangen van de Staat en de economische grondslagen van de maatschappij niet,
en is het dienvolgens niet van openbare orde.
In deze context valt het overigens niet in te zien hoe het hanteren van te lage winstmarges ten overstaan van de kleinhandelaar "de normale bevoorrading van hetland
in aardolieproducten" (cfr. aanhefvan de betrokken programma-overeenkomst) in het
gedrang zou kunnen brengen in gevallen waarin, zoals ten deze, de vastgestelde maximumprijzen worden nageleefd. De verdeling van de onderlinge winstmarges op de verkoop van olieproducten tegen vastgestelde prijzen tussen de kleinhandelaar en zijn
leverancier, heeft immers geen invloed op de prijszetting naar de eindconsument toe
welke gereglementeerd wordt in de prijzenwetgeving.
De wet van 22 januari 1945 schrijft overigens geenszins voor dat bepaalde minimummarges zouden moeten gegarandeerd worden aan de kleinhandelaars. Een en ander heeft voor gevolg dat het niet-respecteren van de in een programma-overeenkomst
vastgelegde minimummarges niet strafrechtelijk wordt gesanctioneerd nu artikel 1,
§ 3, van de wet van 22 januari 1945 in een specifieke sanctie voorziet van louter contractuele aard.
Het voorgaande impliceert dat een kleinhandelaar bij het aangaan van een individuele overeenkomst ermee kan instemmen dat van de bepalingen van de programmaovereenkomst wordt afgeweken, doch slechts in zoverre de dwingende voorschriften
van de wet van 22 januari 1945 inzake de vaststelling van de maximumprijzen en het
verbod om goederen hoven die prijzen te verkopen, niet worden miskend. Zo zal de kleinhandelaar ermee kunnen instemmen dat in de individuele overeenkomst die hij met
(2) Cass., 20 dec. 1974,A.C., 1975,474.
(3) Cass., 9 dec. 1948, Pas., 1948, I, 699; B. MAEs, Cassatiemiddelen naar Belgisch recht, Gent,
Mys en Breesch, 1993, p. 134, nr. 161; W. VAN GERVEN, Algemeen deel, in Beginselen van Belgisch privaatrecht, Brussel, Story, 1987, pp. 75-76.
(4) Cfr. J. STINCK, "Prijsreglementering", in Comm. Straf., Antwerpen, Kluwer, Aft. 17 okt. 1993,
p. 5, nrs. 1 e.v.
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zijn leverancier van petroleumproducten aangaat, wordt afgeweken van de in de
programma-overeenkomst voorziene minimummarges, in welk geval de relatiefnietige overeenkomst wordt gedekt (5).
Te dezen oordelen de appelrechters "dat (eisers), die aan (de) overeenkomst (van 2
mei 1988) uitvoering gaven, de relatief nietige rechtshandeling in hoofde van (verweerster) hebben bevestigd zodat de uitvoering van dergelijke overeenkomst onaangetast blijft" (bestreden arrest, p. 5; vergelijk met Brussel, 29 april1992, T.B.H., 1993,
249, waar het hof van beroep - in tegenstelling tot de onderhavige zaak - oordeelt dat het niet bewezen was dat de betrokken kleinhandelaar akkoord was gegaan met een afwijking op de door de programma-overeenkomst voorziene minimummarges).
Ret middel dat ervan uitgaat dat de contracten gesloten tussen verweerster en de
kleinhandelaars noodzakelijk aangetast zijn door absolute nietigheid omdat zij aan
die kleinhandelaars een geringere winstmarge toekennen dan de minimummarge gewaarborgd in de programma-overeenkomst, faalt dan ook naar recht.
Besluit : verwerping.
ARREST

(A.R. C.99.0119.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 4 november 1997 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 6, 1121, 1122, 1131, 1133, 1134 en 1165 van het Burgerlijk Wetboek, 1, § 1 en in het bijzonder § 3, van de wet van 22 januari 1945 betreffende de economische reglementering en de prijzen (opschrift zoals gewijzigd bij
artikel 3, § 1, van de wet van 30 juli 1971, B.S., 31 augustus 1971, § 3, zoals toegevoegd bij artikel5 van de Besluitwet van 14 mei 1946, B.S., 16 mei 1946 en vervangen bij artikel1, b) van de wet van 23 december 1969),
doordat het bestreden arrest, na overwogen te hebben dat
"( ... ) (eisers) terecht verwijzen naar de programma-overeenkomst betreffende de regeling van de verkoopprijzen van de aardolieproducten van 31 juli 1987, overeengekomen tussen de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Minister van Economische Zaken en de Staatssecretaris voor Energie enerzijds en de Belgische Petroleum
Federatie anderzijds;
dat elke onderneming van ra:ffinadeurs, invoerders en/ofverdelers van aardolieproducten beslist of zij tot deze overeenkomst toetreedt; dat (verweerster) als verdeler van aardolieproducten tot deze programma-overeenkomst met publiekrechtelijk karakter is toegetreden en onder artikel3, § 5, van gezegde overeenkomst zich ten aanzien
van de Belgische Staat verbonden heeft te waarborgen de minimummarge van de kleinhandelaar wederverkoper en kleinhandelaar-geranten zoals bedoeld in artikel2 van
het koninklijk besluit van 29 juni 1981 tot inwilliging van een verzoekschrift betreffende de contracten gesloten tussen de leveranciers en kleinhandelaars in brandstoffen en smeermiddelen in de verkooppunten en ingediend bij toepassing van het
koninklijk besluit nr. 62 van 13 januari 1935 waarbij toelating wordt verleend tot
het instellen van een economische reglementering van de voortbrenging en de
verdeling;
dat (de eisers) tot voormelde kleinhandelaars behoren;
(5) Zie X. DIEUX, "Le contrat : instrument et objet de dirigisme", in Les obligations contractuelles, 1984, pp. 262 e.v.; W. VAN GERVEN, o.c., pp. 75-76; P.A. FoRIERS, "Les contrats commerciaux- Chronique de jurisprudence 1970-1984", T.B.H., 1987, p. 2, nr. 39; R. KRUITHOF, Deverticale prijsbinding van merkartikelen, Brussel, Interuniversitair Centrum voor Rechtsvergelijking,
1973, pp. 177-178, nr. 167; C. GAMBIER, "Les contrats de programme", in Miscellanea W.J. Ganshof van der Meersch, Brussel, Bruylant, 1972, p. 446.
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dat (de eisers) als derde-begunstigden de naleving van de door (verweerster) onderschreven verbintenissen kunnen eisen" (pp. 3-4 arrest),
het bestreden vonnis bevestigde en dienvolgens eisers' vordering tot betaling door
verweerster van een bedrag van 1.071. 772 BEF, te verhogen met de wettelijke interest (vanaf 1 januari 1989 op een bedrag van 137.415 BEF; vanaf 1 januari 1990 op
een bedrag van 496.168 BEF; vanaf 1 januari 1992 op een bedrag van 342.405 BEF)
en met de gerechtelijke interesten vanaf de datum van de dagvaarding (4 november 1992) tot op de datum van volledige betaling, ongegrond verklaarde op grond van
volgende overwegingen :
"(. .. ) dat de overeenkomst van 2 mei 1988 de contractuele rechten en plichten van
partijen bepaalt,
dat (de eisers) een exemplaar van deze overeenkomst ontvingen en nooit hebben geprotesteerd tegen het onderdeel van artikel 15 dat onder de handtekening van partijen aan artikel15 werd toegevoegd,
dat artikel 15, zoals bedongen hoven als onder de handtekening van partijen, door
partijen was gekend, door partijen werd onderschreven en beide partijen bindt;
(. .. ) dat de afsluiting en de uitvoering van gezegde overeenkomst van 2 mei 1988 tot
gevolg hebben dat de door het programma-akkoord gewaarborgde minimummarges
in het gedrang kwamen;
Dat (de eisers) als begunstigden van de verbintenis vanwege de leverancier om een
minimummarge te geven, gerechtigd waren het a:furijkend akkoord met de programmaovereenkomst aan te richten (lees : aan te vechten) doch nalieten dit te doen;
Dat zij ook na het afsluiten van de overeenkomst van 2 mei 1988 nalieten deze nietigheid in te roepen en aan de overeenkomst uitvoering gaven; dat (de eisers) stellen dat zij niet de minste inspraak hadden in de prijzen en de prijskortingen en verplicht waren te verkopen aan de prijzen die (verweerster) oplegde;
Dat dit gegeven niet wegneemt dat, telkens (de eisers) door (verweerster) werden
verzocht om de wijziging van de pompkorting te noteren, zij zich op de gewaarborgde minimummarges konden beroepen en de contractuele bepalingen, in strijd met
het programma-akkoord, doen buiten werking stellen; dat artikel15 van 'de overeenkomst van 2 mei 1988 zelfs toeliet de pompkorting in samenspraak tussen beide partijen te bepalen;
Dat (de eisers) die aan die overeenkomst uitvoering gaven de relatiefnietige rechtshandeling in hoofde van (verweerster) hebben bevestigd zodat de uitvoering van dergelijke overeenkomst onaangetast blijft,
(dat de vordering van (de eisers) terecht als ongegrond werd afgewezen)" (pp. 4-5
arrest),
terwijl, het krachtens artikel 1, § 1, van de wet van 22 januari 1945 betreffende de
economische reglementering en de prijzen verboden is op de nationale markt, producten, grondstoffen, eet- of koopwaren of dieren te verkopen, te koop aan te hieden, ofte kopen tegen een prijs hoger dan de op grond van de bepalingen van onderhavige besluitwet vastgestelde maximumverkoopprijs; de Minister tot wiens
bevoegdheid de economische zaken behoren, krachtens artikel1, § 3, van diezelfde wet,
programma-overeenkomsten kan afsluiten met individuele of gegroepeerde ondernemingen die, met name op het vlak van de toegepaste prijzen, verplichtingen inhouden;
Inzake de verkoop van aardolieproducten een dergelijke programmaovereenkomst
"(bij) toepassing van de wet op de economische reglementering en de prijzen, zoals deze
voortvloeit uit de wet van 30 juli 1971 houdende wijziging van de besluitwet van 22
januari 1945 (. .. )" (aanhefbijgevoegd stuk 1) werd gesloten op 31 juli 1987 (van kracht
op 1 augustus 1987) tussen de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de minister van
Economische Zaken en de Staatssecretaris voor Energie enerzijds en de Belgische Petroleum Federatie anderzijds;
de bepalingen van de wet van 30 juli 1971 betreffende de economische reglementering en de prijzen, inhoudende wijziging van de besluitwet van 22 januari 1945 betreffende het beteugelen van elke inbreuk op de reglementering inzake bevoorrading van het land, de openbare orde raken;
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krachtens artikel 3, § 5, van deze programma-overeenkomst "(met) de toepassing
van de bepalingen van de technische bijlage wordt beoogd, (... ) aan de in de artikels
35 en 36 van de in de technische bijlage bedoelde kleinhandelaars een marge te waarborgen voor de benzines en gasoliewegvoertuigen en motorbrandstofgas"; deze
minimummarge bij genoemd artikel 35 van deze technische bijlage vastgesteld is op
"1,53 BEF per liter voor de benzines, 1,35 BEF per liter voor gasolie diesel en 0,95 BEF
per liter voor motorbrandstofgas";
het bestreden arrest vaststelt dat verweerster "als verdeler van aardolieproducten tot deze programma-overeenkomst met publiekrechtelijk karakter is toegetreden en zich onder artikel3,§ 5, van gezegde overeenkomst verbonden heeft te waarborgen de minimummarge van de kleinhandelaar ( ... )" (p. 3), dat "(de eisers) tot
voormelde kleinhandelaars behoren" en "als derde-begunstigden de naleving van de
door (verweerster) onderschreven verbintenissen kunnen eisen" (p. 4);
de vordering van de eisers ertoe strekte vanwege verweerster de betaling te bekomen van het verschil tussen de krachtens deze programma-overeenkomst te waarborgen minimum-marges en de (te lage) reeds ontvangen marges op grond dat het "(gelet) op het publiekrechtelijk karakter van de programma-akkoorden, (... ) de leverancier
die toetreedt tot een programma-akkoord niet (is) toegelaten een contractuele verbintenis in het leven te roepen waardoor diens gewaarborgde minimummarge in het
gedrang wordt gebracht, en dat "(elk) afwijkend akkoord waardoor de minimummarge niet wordt gerespecteerd, ( ... ) dan ook (is) aangetast door absolute nietigheid, omdat dergelijk akkoord een ongeoorloofde vrijstelling impliceert van een verbintenis in hoofde van de toetreder tot een programma-akkoord om de minimummarges
te eerbiedigen" (p. 6 beroepsconclusie eisers);
het bestreden arrest dit middel verwerpt op grond van de vaststelling dat partijen op 2 mei 1988 een van de programma-overeenkomst af\vijkende overeenkomst
hadden gesloten, waarbij meer bepaald bij artikel15 werd afgesproken de pompkorting tussen partijen volgens welbepaalde tussenkomsten van verweerster en de eisers te verdelen; het arrest daarbij uitdrukkelijk vaststelt dat "de afsluiting en de uitvoering van gezegde overeenkomst van 2 mei 198 tot gevolg hebben dat de door het
programma-akkoord gewaarborgde minimummarges in het gedrang kwamen" (p. 4)
doch niettemin de vordering van de eisers als ongegrond af\vijzen omdat zij zowel bij
de ondertekening ("dat de eisers een exemplaar van deze overeenkomst ontvingen en
nooit hebben geprotesteerd tegen het onderdeel van artikel 15 dat onder de handtekening van partijen aan artikel15 werd toegevoegd, dat artikel15, zoals bedongen hoven als onder de handtekening van partijen, door partijen was gekend, door partijen werd onderschreven en beide partijen bindt, (... ) dat (de eisers) als begunstigden
van de verbintenis vanwege de leverancier om een minimummarge te geven, gerechtigd waren het afwijkend akkoord met de programma-overeenkomst aan te (vechten) doch nalieten dit te doen" - p. 4) als na het afsluiten van de overeenkomst van
2 mei 1988 "nalieten deze nietigheid in te roepen en aan de overeenkomst uitvoering gaven", (derwijze dat) "(eisers) die aan die overeenkomst uitvoering gaven de relatief nietige rechtshandeling in hoofde van gei:ntimeerde hebben bevestigd zodat de
uitvoering van dergelijke overeenkomst onaangetast blijft" (p. 5);
het arrest zodoende het openbare-orde karakter van de programma-overeenkomst
en bijgevolg, de absolute nietigheid van iedere daarmee strijdig'e overeenkomst, miskent, derhalve schending inhoudt van de artikelen 6, 1131 en 1133 van het Burgerlijk Wetboek krachtens dewelke een overeenkomst die indruist tegen de openbare orde
volstrekt nietig is en geen rechtsgevolgen kan hebben;
het arrest bovendien nalaat aan de programma-overeenkomst, en meer bepaald aan
artikel 3, § 5, van deze overeenkomst strekkende tot toekenning van die minimummarges en waarop de eisers zich volgens het arrest jegens verweerster als derdebegunstigden mochten beroepen, het gevolg te verlenen dat deze bepaling wettelijk heeft
tussen de partijen en voor de eisers als derden-begunstigden,

zodat het arrest, door aan te nemen dat een met een programma-overeenkomst strijdige overeenkomst slechts aangetast was door een relatieve nietigheid, die gedekt was
door het akkoord van de eisers met deze overeenkomst en de uitvoering die eraan gegeven was, en door vervolgens de eisers af te wijzen van hun vordering strekkende tot
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het bekomen van de krachtens de programma-overeenkomst gewaarborgde minimummarges, het openbare-orde karakter van de in toepassing van de wetgeving inzake prijsreglementering gesloten progra:inma-overeenkomsten miskent (schending van artikel 1, § 1, en in het bijzonder 1, § 3, van de wet van 22 januari 1945 betreffende de
economische reglementering en de prijzen alsook van de artikelen 6, 1131 en 1133 Burgerlijk Wetboek); en tevens, door, na (terecht) vastgesteld te hebben dat de eisers als
derde-begunstigden van de door verweerster jegens de Belgische Staat aangegane verbintenis tot het waarborgen van de bij programma-overeenkomst gewaarborgde
minimummarges zich op het voordeel van deze verbintenis konden beroepen, eisers' vordering alsnog af te wijzen op grond van de hiervoor aangegeven overweging, aan de bedoelde programma-overeenkomst, en meer bepaald artikel 3, § 5, ervan, niet de gevolgen heeft verleend die zij
(a) wettig tussen partijen heeft en mitsdien de verbindende kracht ervan geschonden heeft (schending van artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek), en die zij
(b) voor de eisers jegens verweerster heeft, met name een rechtstreekse vordering strekkende tot nakoming van de verbintenis tot betaling van de minimummarges (schending van de artikelen 1121, 1122 en 1165 Burgerlijk Wetboek) :
Overwegende dat de eisers het cassatieberoep richten tegen de N.V. Castrol, voorheen de N.V. Aral, en aldus de opvolging van de N.V. Aral niet meer
betwisten;
Overwegende dat het, krachtens artikel 1, § 1, van de wet van 22 januari 1945 betreffende de economische reglementering en de prijzen, verboden is op de nationale markt, producten, grondstoffen, eet- of koopwaren of dieren te verkopen, te koop aan te bieden, of te kopen tegen een prijs
hoger dan de op grond van de bepalingen van deze wet vastgestelde
maximumverkoopprijs;
Dat, krachtens artikel 1, § 3, van die wet de Minister tot wiens bevoegdheid de economische zaken behoren programma-overeenkomsten kan sluiten met individuele of gegroepee:i"de ondememingen die, met name op het vlak
van de toegepaste prijzen, verplichtingen inhouden;
Dat de bepalingen van de wet die tot strekking hebben de economische orde
te handhaven en aan de Minister hiertoe de nodige juridische instrumenten aan te reiken, waaronder het sluiten van programma-overeenkomsten,
in beginsel de openbare orde raken;
Dat dit evenwel niet inhoudt dat elke miskenning door een ondertekenende onderneming van haar verplichtingen de volstrekte nietigheid impli. ceert van de contracten die zij met derden sluit met miskenning van de opgelegde voorwaarden; dat in het geval de miskenning zonder invloed blijft
op de maximumverkoopprijzen van de producten maar enkel gevolgen heeft
voor de winstmarge van bepaalde kleinhandelaars wier bescherming mede
wordt beoogd door de programma-overeenkomst, de overeenkomsten die aan
deze kleinhandelaars een geringere winstmarge waarborgen dan in de
programma-overeenkomst bepaald, niet noodzakelijk volstrekt nietig zijn;
Dat artikel 1, § 3, van de genoemde wet in een specifieke sanctie voorziet en de kleinhandelaars daarenboven ofwel de toepassing van de
programma-overeenkomst kunnen vorderen ofwel beslissen afstand te doen
van hun recht;
Overwegende dat het middel dat betoogt dat de contracten gesloten tussen verweerster en de kleinhandelaars noodzakelijk volstrekt nietig zijn omdat zij aan die kleinhandelaars een geringere winstmarge toekennen dan die
welke bepaald was in de programma-overeenkomst, faalt naar recht;
1
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Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de eisers in de
kosten.
6 december 2001 - 1e kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete, voorzitter- Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal-Advocaten: mrs.
De Gryse en Biitzler.

Nr. 677
1e

KAMER-

6 december 2001

KOOP- VERBORGEN GEBREK VAN DE VERKOCHTE ZAAK- BEGRIP.

Gebreken van de verkochte zaak :tijn verborgen in de zin van artikel1641 van het Burgerlijk Wetboek als ze alleen zichtbaar worden na de levering en bij de bewerking door
de koper van de goederen (1). (Artt. 1641 en 1642 B.W.)
(JOS VANNESTE N.V T. TISSUS BOUSSAC N.V: E.A.)
ARREST

(A.R. C.99.0223.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 5 november 1998 gewezen door het Hof van Beroep te Gent;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 149 van de Grondwet, 1615, i641 en 1642 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het hof van beroep de vordering van Boussac, de vordering van LemaitreDemeestere /Fallot en de vordering in vrijwaring van de curatele van het faillissement van Textiles Nouveaux ten aanzien van eiseres gegrond verklaart en haar veroordeelt in de gedingkosten gevallen aan de zijde van Boussac, Lemaitre-Demeestere
en Fallot, en Textiles Nouveaux, o.m. op volgende gronden: "Wat specifiek Boussac betreft weze nog opgemerkt dat Vanneste deze partij ten onrechte verwijt het door haar
bewerkte linnen toch nog te hebben doorgeleverd aan haar klant Rodier. Zoals hoger reeds aangetoond werd het gebrek slechts merkbaar na de (gedeeltelijke) hewerking door Boussac, wiens poging het linnen alsnog aan haar klant aan te bieden (en
aldus de schade mogelijk te beperken), haar niet ten kwade kan worden geduid. Hoe
dan ook was alle schade toen reeds ontstaan, zodat de levering aan Rodier op zich geen
verdere schade heeft veroorzaakt" (nr. 3, in fine);
" ... 4.1.1. De schade in hoofde van Lemaitre-Demeestere bestaat uit de aan Boussac gerichte en onbetaald gebleven facturen (1.322.787,22 FF) en de door haar nietgeleverde en op haar kosten gebleekte ecru-stof (27.147,74 FF), hetzij samen
1.349.934,96 FF, meer de interest van 27 oktober 1989.
(1) Zie Cass., 6 april1916, Pas., 1917, I, 77; Cass., 15 okt. 1951, Pas., 1952, I, 77; Cass., 30 juni
1955, A. C., 1955, 892; Cass., 20 feb. 1976, A. C., 1976, 728; Cass., 24 nov. 1989, A.R. 6491, A. C.,
1989-90, nr. 196.
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.. .4.1.3. In de onderlinge verhoudingen tussen Lemaitre-Demeestere/Fallot- Textiles Nouveaux en Vanneste, dienen Textiles Nouveaux en Vanneste als voorgaande
verkopers Lemaitre-Demeestere/Fallot volledig te vrijwaren .
... 4.2.1. De vordering op grand van een koopvernietigend gebrek van Boussac is, gelet op de bepalingen van artikel1615 van het Burgerlijk Wetboek, principieel gegrond ten aanzien van Lemaitre-Demeestere/Fallot, Textiles Nouveaux en Vanneste, die in solidum gehouden zijn tot vergoeding van de schade in hoofde van Boussac .
... 4.3. De vordering van Textiles Nouveaux.
Voor zover zulks ingevolge het faillissement van Thxtiles Nouveaux nag van enig praktisch belang is, kan worden vastgesteld dat de vordering in vrijwaring van Textiles Nouveaux ten aanzien van Vanneste, principieei gegrond is, aangezien Vanneste aan de
basis Iigt van de initiEHe fout, die aile verdere schade heeft veroorzaakt", en na inverband met het gebrek het voigende te hebben vastgesteid :
"Tijdens zijn onderzoek heeft de gerechtelijke deskundige bij Boussac proefondervindeiijk kunnen vaststellen dat de zwarte vezeis siechts kunnen worden ontdekt na
het bieken van de stof (p. 28 van het versiag). Er kan derhaive geen twijfei over bestaan dat het gebrek, waarmede het door Vanneste geieverd vias behept was, bij aanvang verborgen was en oak verborgen is gebieven tot aan de bewerking van de stof bij
Boussac" (nr. 2.2),

terwijl, tweede onderdeel, hoewei het recht op vrijwaring dat de eerste koper bezit
tegen zijn verkoper, een toebehoren is van de zaak, in de zin van artikei1615 van het
Burgerlijk Wetboek, die de eerste koper doorverkoopt aan de tweede koper die op zijn
beurt een recht op vrijwaring verwerft tegen de eerste verkoper, deze krachtens artikei 1641 van dat wetboek siechts gehouden is tot vrijwaring voor de verborgen gebreken van de verkochte zaak en krachtens artikei 1642 van hetzeifde wetboek niet
moet instaan voor de gebreken die zichtbaar zijn en die de koper zelf heeft kunnen
waarnemen; eiseres in conclusie had aangevoerd dat de S.A. Tissus Boussac het haar
geieverde Iinnen had aanvaard en bewerkt, waardoor het gewraakt gebrek zichtbaar werd en vervoigens zonder voorbehoud of opmerkingen het bewerkte Iinnen heeft
doorgeieverd aan haar kiant,
zodat het hof van beroep, zonder eiseres conclusie op dit punt tegen te spreken en
door integendeei uitdrukkeiijk vast te stellen dat het gebrek, waarmee het door eiseres geieverd vias behept was, siechts "bij aanvang" verborgen was "tot aan de bewerking van de stof bij Boussac" (nr. 2.2), die, nadat het gebrek "merkbaar" was geworden, poogde het linnen aisnog aan haar klant aan te bieden (nr. 3 in fine), eiseres
veroordeling wegens een verborgen gebrek van de door haar verkochte zaak niet naar
recht verantwoordt (schending van de artikeien 1615, 1641 en 1642 van het Burgerlijk Wetboek) :

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat gebreken ook verborgen zijn als ze aileen zichtbaar worden na de levering en bij de bewerking door de koper van de goederen;
Dat het onderdeel dat uitgaat van een daarmede strijdige stelling, faalt naar
recht;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de
kosten.
6 december 2001-1e kamer- Voorzitter en verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter- Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaai-Aduocaten: mrs.
Biitzier en Wouters.
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1e KAMER- 6 december 2001

1o AUTEURSRECHT- INBREUK OP HET AUTEURSRECHT- BEVOEGDHEID VAN DE VOORZITTER VAN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG- OMVANG.

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG- BURGERLIJKE ZAKEN- BEVOEGDHEID- VOLSTREKTE
BEVOEGDHEID (MATERIELE. PERSOONLIJKE)- AUTEURSRECHT- INBREUK OP HET AUTEURSRECHT- BEVOEGDHEID VAN DE VOORZITTER VAN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG- OMVANG.

1o en 2° Krachtens artikel 87, § 1, van de wet van 30 juni 1994 betreffende het au-

teursrecht en de naburige rechten stelt de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg het bestaan vast van een inbreuk op het auteursrecht of op een naburig recht en
beveelt hij dat daaraan een einde wordt gemaakt. Door de terugname te bevelen van
de inbreukmakende voorwerpen die reeds gedistribueerd zijn, overschrijdt de voorzitter de grenzen van zijn bevoegdheden terzake niet nu hij aldus concreet oordeelt
hoe een einde moet worden gesteld aan de verboden gedraging (1). (Art. 87, § 1,
Auteurswet 1994.)
(BERTELSMANN MUSIC GROUP BELGIUM N.V. T. L ... , PIET ROELEN PRODUCTIONS N.V. )

Conclusie van advocaat-generaal Thijs (uittreksel) :
In het enig middel tot cassatie voert eiseres schending aan van artikel 87, § 1, van
de wet van 30 januari 1994 betre:ffende het auteursrecht en de naburige rechten en
van artikel 149 van de Grondwet.
II.l. In het eerste onderdeel verwijt eiseres het arrest vooreerst artikel87, § 1, van
de Auteurswet te hebben miskend.
Eiseres argumenteert inzonderheid dat de door de Voorzitter van de rechtbank van
eerste aanleg krachtens artikel 87, § 1, van de Auteurswet eventueel te nemen maatregelen beperkt zijn tot het vaststellen van de inbreuk, het bevel om de inbreuk te beeindigen en een eventuele bekendmaking van het vonnis. Bedoelde wetsbepaling zou de
Voorzitter niet toelaten "de terugname" te bevelen van reeds verdeelde inbreukmakende voorwerpen, in casu CD's en MC's.
Artikel 87, § 1, eerste lid, van de Auteurswet luidt als volgt:
"Onverminderd de bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg, stelt de voorzitter van deze rechtbank het bestaan vast van een inbreuk op het auteursrecht of op
een naburig recht en beveelt dat daaraan een einde wordt gemaakt" (eigen onderlijning).
Het laatste lid van deze bepaling bepaalt het volgende :
"De voorzitter kan bevelen dat een einde moet worden gemaakt aan de betwiste handeling en dat het vonnis, op de wijze die hij geschikt acht, geheel of gedeeltelijk wordt
bekendgemaakt op kosten van de verweerder" (eigen onderlijning).
Artikel 87, § 1, van de Auteurswet verleent de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, zetelend zoals in kort geding, derhalve de bevoegdheid "te bevelen dat een
einde moet worden gemaakt aan de betwiste handeling".
De Auteurswet heeft de notie "bevelen dat een einde moet worden gemaakt aan de
betwiste handeling" niet nader gepreciseerd. Het staat de Voorzitter derhalve vrij te
bepalen hoe deze notie in concreto dient te worden ingevuld in het licht van de aard
van de betwiste handelingen waarvan hij de beeindiging wenst te bevelen.
(1) Vgl. Met Cass., 26 jan. 1984, A. C., 1983-84, A.R. 6978, nr. 283, inzake de bevaegdheid van
de vaarzitter van de rechtbank van kaaphandel zetelend zaals in kart geding in het kader van de
stakingsvardering ap grand van artikel 95 van de Handelspraktijkenwet van 14 juli 1991.

2098

HOF VAN CASSATIE

Nr. 678

In tegenstelling tot hetgeen eiseres doet voorkomen, is de bevoegdheid van de Voorzitter er niet toe beperkt een verbod uit te vaardigen, doch kan zijn bevel tot beeindiging desgevallend resulteren in een positieve handeling.
Verweerders merken in hun memorie van antwoord terecht op dat dezelfde problematiek rijst in het kader van de stakingsvordering voor de voorzitter van de rechtbank van koophandel zetelend zoals in kart geding op grand van artikel 95 van de wet
van 14 juli 1991 inzake de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van
de consument, en verwijzen naar de rechtsleer terzake :
"Hoewel artikel 95 (W.H.P.C.) hem die bevoegdheid formeel niet geeft, neemt men
meestal aan dat de voorzitter een positieve daad kan bevelen, wanneer dit neerkomt op een verbod de gewraakte praktijk stop te zetten, b.v. het weghalen van een
met de W.H.P.C. strijdig uithangbord. " (2)
"Deze positieve zijde van het stakingsbevel werd in het verleden reeds vaak toegepast (zie bijv. De Caluwe, A., Delcorde, A. en Leurquin, X., Le droit de la concurrence, Les pratiques du commerce, nr. 781; De Vroede, P., Handboek van het Belgische economisch recht, nr. 976). Een stakingsbevel is ook niet de tegenhanger van
een positieve verplichting. Noodzakelijk zal een positieve verplichting meebrengen dat
de vroegere daad dient gestaakt te worden. De voorzitter dient zich te onthouden van
het opleggen van verplichtingen die door geen van de partijen dienen gevoerd te worden waarbij nagegaan zal worden welke de meest eenvoudige oplossing is om het geschil te beeindigen." (3)
"Pareil ordre de cessation peut en certains cas ne pas etre simplement negatif, mais
aussi contenir l'injonction de faire quelque chose (... ) tell'ajout d 'un prenom a un nom
qui prete a confusion." (vertaling : "Dergelijk stakingsbevel kan in bepaalde gevallen niet louter negatief zijn, doch tevens een verplichting inhouden iets te doen (... ),
zoals het toevoegen van een voornaam aan een familienaam die tot verwarring aanleiding geeft.") (4)
"Dat de stakingsrechter bevoegd is positieve maatregelen (in casu vernietiging van
gegevens) te bevelen wanneer zulks het noodzakelijk corrolarium is van een bevel tot
staking". (5)
De Vroede komt tot het besluit dat de meeste (doch niet alle) stakingsbevelen zowel positief als negatiefkunnen worden geformuleerd, zodat het onderscheid vaak louter formeel is. (6)
In een arrest van 26 januari 1984 oordeelde Uw Hof overigens dat de voorzitter van
de rechtbank van koophandel zetelend zoals in kart geding op grand van artikel 95
van de Handelspraktijkenwet verbodsmaatregelen kan voorschrijven die er slechts toe
strekken "te beletten dat de vastgestelde tekortkomingen voortduren en dat de tekortkomingen die begaan zijn door middel van publiciteit, nog nadelige gevolgen hebben, zelfs nadat de staking ervan is bevolen". In bedoeld arrest overwoog Uw Hofnog
"dat de appelrechter, door (dergelijke maatregelen) te bevelen, de grenzen van zijn bevoegdheden niet heeft overschreden; dat hij, door de draagwijdte ervan te omschrijven, zijn beslissing naar recht verantwoordt". (7)
(2) J. STUYK "De vordering tot staking : samenloopregels en uitvoering van het bevel tot staking", Hanslpraktijken anna 1996, Antwerpen, Kluwer, 1996, p. 260.
(3) J. BILLIET "Positieve aspecten van presidentiele beslissingen", noot onder Vz. Kh. Antwerpen, 26 april 1976, T.B.H., 1982, 612.
(4) A DE CALUWE, A DELCORDE en X. LEURQUIN, Les pratiques du commerce, Brussel, Larcier, losbl.,
nr. 38.4.
(5) Vz. Kh. Brussel, 12juli 1996, D.A.O.R., 1996, nr. 39, 73, 84 met instemmende noot G.L. BAJ..
LON.
(6) P. DE VROEDE en M. FLAMEE, Handboek van het Belgisch economisch recht, Antwerpen, Kluwer, 1988, 888-889 en P. DE VROEDE en G.L. BALLON, Handboek handelspraktijken, Antwerpen, Kluwer, 1986, p. 718-720.
(7) Cass., 26 jan. 1984, A. C., 1984, nr. 283.

Nr. 678

HOF VAN CASSATIE

2099

Deze rechtspraak kan mutatis mutandis ook worden toegepast inzake de bevoegdheid van de Voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg op grond van artikel 87,
§ 1, van de Auteurswet.
Zo oordeelde de Voorzitter van de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel in een vonnis van 26 december 1994 dat verweerster door fotokopieen te maken van universiteitscursussen, waarvan de uitgave door de auteurs was toevertrouwd aan de uitgeverij
van verzoekster, het auteursrecht had geschonden. Op grond van artikel 87 van de
Auteurswet gaf de voorzitter het bevel dat aan de schending van dit recht een eind
moet worden gemaakt, op straffe van een dwangsom, dat de gereproduceerde exemplaren aan verzoekster moeten worden terugbezorgd en dat het vonnis moet worden gepubliceerd. (8)
Waar in casu het bestreden arrest eiseres beveelt alle reeds verdeelde CD's en MC's
binnen de drie maanden na betekening van het arrest terug te nemen, beveelt het een
maatregel die louter bestemd is om een einde te maken aan de auteursrechtelijke inbreuk. Het bevel tot terugname is m.a.w. het noodzakelijk corrolarium van het bevel tot staken van de verdere exploitatie van de inbreukmakende voorwerpen.
Overigens, mocht het bevel tot terugname van met schending van het auteursrechte of de naburige rechten in het verkeer gebrachte voorwerpen niet begrepen zijn
in de bevoegdheid van de voorzitter, zou de stakingsvordering inzake auteursrecht geen
nuttig effect meer kunnen sorteren, hetgeen ook de appelrechters niet blijkt te zijn ontgaan:
"Dat een dergelijk stakingsbevel maar resultaat zal halen wanneer aan (eiseres) tevens de verplichting wordt opgelegd om de niet verkochte CD/MC's "Romantic" en
"Romantic 2" uit de handel te halen en te vernietigen en haar het verbod op te leggen om voormelde CD/MC's verder te produceren en te verkopen" (bestreden arrest,
p. 12 in fine).
Zodoende hebben de appelrechters ten deze de grenzen van hun bevoegdheden geenszins overschreden en hebben zij hun beslissing naar recht verantwoord door de draagwijdte van het bevel tot terugname van de inbreukmakende voorwerpen te omschrijven, inzonderheid door dit bevel tot terugname rechtstreeks te koppelen aan het
stakingsbevel.
Uit de motivering van het arrest blijkt dat het bevel tot terugname louter bedoeld is om het voortduren van de vastgestelde auteursrechtelijke inbreuken te beletten alsmede te voorkomen dat deze inbreuken nadelige gevolgen zouden teweegbrengen, zelfs nadat de staking ervan is bevolen. (9)
Het onderdeel dat ervan uitgaat dat de Voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, die op grond van artikel87, § 1, van de auteurswet een stakingsbevel heeft verleend, niet de bevoegdheid heeft om in het kader van dit bevel de terugname van de
inbreukmakende voorwerpen te bevelen om aldus een einde te kunnen stellen aan de
verboden gedraging, faalt dan ook naar recht.

Besluit: verwerping.
ARREST

(A.R. C.Ol.0094.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 29 november 2000 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel;
Over het eerste middel, gesteld als uolgt :
schending van artikel87, § 1, van de wet van 30 januari 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten en van artikel149 van de gecoiirdineerde Grandwet,
(8) Voorzitter Rb. Brussel, 26 dec. 1994, Ing.·Cons. 1995, 92, met noot A.
(9) Cfr. Cass., 26 jan. 1984, A. C., 1984, nr. 283.
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doordat het bestreden arrest, na krachtens artikel 87, § 1, van de wet van 30 januari 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, lastens eiseres een
inbreuk op (eerste verweerders) "auteursrechten en/ofnaburige rechten" te hebben vastgesteld en de staking, onder verbeurte van een dwangsom, van verdere promotie en
exploitatie van de litigieuze CD's/MC's "Romantic" en "Romantic 2" te hebben bevolen, daarenboven eiseres beveelt alle CD's en MC's die gedistribueerd zijn binnen de
drie maanden na de betekening van het arrest terug te nemen, eveneens onder verbeurte van een dwangsom van 50.000 BEF per inbreuk en per dag vertraging,
terwijl, eerste onderdeel, maatregelen die door de voorzitter van de rechtbank van
eerste aanleg kunnen opgelegd worden in het kader van een vordering tot staking, zoals bepaald in artikel 87, § 1, van de auteurswet van 30 juni 1994, beperkt zijn tot het
vaststellen van de inbreuk, een bevel om daaraan een einde te stellen en de gehele of
gedeeltelijke bekendmaking van het vonnis; bedoelde wetsbepaling, in het kader van
een vordering tot staking, geen andere maatregelen toelaat, meer bepaald niet toelaat dat de voorzitter de "terugname" van reeds verdeelde inbreukmakende voorwerpen (in casu, CD's en MC's) beveelt; de in het arrest vermelde overweging (p. 12 in fine)
dat een "stakingsbevel maar resultaat zal halen wanneer aan (eiseres) tevens de verplichting wordt opgelegd om de niet verkochte CD/MC's 'Romantic' en 'Romantic 2' uit
de handel te halen en te vernietigen" geen wettige rechtvaardiging inhoudt van de bevolen "terugname";
het arrest overigens zelf, met betrekking tot de eveneens gevorderde doch niet toegekende vernietigingsmaatregel, de stelling van eiseres uitdrukkelijk bijtreedt door
te overwegen "dat (eiseres) terecht laat gelden dat enkel een stakingsbevel kan worden opgelegd en geenzins een bevel tot vernietiging van de betrokken langspeeldragers om reden dat een stakingsbevel slechts betrekking kan hebben op toekomstige handelingen van (eiseres)",

zodat het bestreden arrest, door desalniettemin, in strijd met bovenvermelde eigen motivering, afgezien van een stakingsbevel, een maatregel van terugname van reeds
verdeelde goederen op te leggen, artikel87, § 1, van de auteurswet van 30 januari 1994
schendt daar de door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg krachtens deze
bepaling eventueel te nemen maatregelen beperkt zijn tot het vaststellen van de inbreuk, het bevel om de inbreuk te beei:ndigen en een eventuele bekendmaking van het
vonnis; het arrest, gezien de voormelde tegenstrijdigheid, evenmin regelmatig gemotiveerd is, derhalve schending inhoudt van artikel149 van de gecoi:irdineerde Grandwet;

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, krachtens artikel 87, § 1, van de wet van 30 juni 1994
betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, onverminderd de bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg, de voorzitter van deze rechtbank het bestaan vaststelt van een inbreuk op het auteursrecht of op een naburig recht en beveelt dat daaraan een einde wordt gemaakt;
Overwegende dat het bestreden arrest, na lastens eiseres een "inbreuk op
het auteursrecht en/of naburige rechten" van eerste verweerder te hebben
vastgesteld en de staking, onder verbeurte van een dwangsom, van verdere promotie, productie en exploitatie van de litigieuze CD's en MC's te hebben bevolen, daarenboven eiseres beveelt alle CD's en MC's die gedistribueerd zijn, binnen drie maanden na de betekening van het arrest terug te
nemen;
Dat uit de redenen van het arrest volgt dat het bevel de C,D's en MC's die
gedistribueerd zijn, terug te nemen, enkel tot strekking heeft te beletten dat
de vastgestelde inbreuk op eerste verweerders auteursrechten of naburige
rechten voortduurt en dat de inbreuk die werd begaan door middel van het
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maken en op de markt brengen van de litigieuze CD's en MC's door eiseres, geen nadelige gevolgen meer heeft, zelfs nadat de staking ervan is bevolen;
Dat derhalve de appelrechters door de terugname te bevelen van de litigieuze CD's en MC's die gedistribueerd zijn, geen maatregel opleggen die verboden is door artikel 87, § 1, van de wet van 30 juni 1994 maar concreet oordelen hoe een einde moet worden gesteld aan de verboden gedraging;
Dat het onderdeel in zoverre niet kan worden aangenomen;
Overwegende voor het overige dat het niet tegenstrijdig is te oordelen enerzijds dat een stakingsbevel slechts betrekking kan hebben op toekomstige handelingen en anderdeels te bevelen dat reeds verkochte exemplaren zouden
worden teruggenomen zodat effectief aan de onregelmatige toestand een einde
:wu worden gesteld;
Dat het onderdeel in zoverre feitelijke grondslag mist;

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

Nr. 679
1e KAMER - 6 december 2001

TAALGEBRUIK- GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935)- IN EERSTE AANLEG- BURGERLIJKE ZAKEN- GERECHT VAN EERSTE AANLEG WAARVAN DE ZETEL IN RET ARRONDISSEMENT BRUSSEL IS GEVESTIGD- AANVRAAG VAN DE VERWEERDER TOT VERANDERING VAN DE
TAAL VAN DE RECHTSPLEGING- ONTVANKELIJKHEID.

Voor een gerecht van eerste aanleg waarvan de zetel in het arrondissement Brussel is
gevestigd, kan iedere verweerder vragen dat de rechtspleging wordt voortgezet in de
andere taal dan voor het opmaken van de akte tot inleiding van het geding werd gebruikt. De ontvankelijkheid van een dergelijk verzoek tot taalwijziging is niet afhankelijk van de woonplaats van de verzoeker (1). (Art. 4, § 1, tweede en derde lid,
wet 15 juni 1935.)
(1) Cass. 29 okt. 1982, A.R. 3714, A. C., 1982-83, nr. 146; Cass., 15 sept. 1983, A.R. 6873, A. C.,
1983-84, nr. 30; Cass., 20 april1989, A.R. 8109, A. C., 1988-89, nr. 475.

2102

HOF VAN CASSATIE

Nr. 679

(FARE S.P.A. T. NEUMAG G.M.B.H.)
ARREST

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

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 8 december 2000 gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 4 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in
gerechtszaken, zoals gewijzigd door de wetten van 26 juni 1947, 9 augustus 1963, 10
oktober 1967, 23 september 1985 en 11 juli 1994,
doordat het bestreden vonnis beslist de schriftelijk door eiseres ingediende vraag
tot wijziging van de taal van de procedure naar het Frans als ontoelaatbaar, minstens ongegrond afte wijzen en zegt dat de rechtspleging in het Nederlands zal verder gezet worden op de gedinginleidende op 4 oktober 2000 betekende dagvaarding,
die opgemaakt werd overeenkomstig het door het bestreden vonnis vermelde artikel 4 van de wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken, op grond van
de motieven :
"(. .. ) dat (eiseres) een vennootschap naar Italiaans recht is met zetel in Italie en blijkbaar zonder exploitatiezetel noch gekozen woonplaats in Belgie; (. .. ) dat de Belgische Wet op het taalgebruik in gerechtszaken (Wet van 15 juni 1935) enkel toepasselijk is op rechtspersonen met zetel in Belgie of fysieke person en met woonplaats
in Belgie; (. .. ) dat de wet van 15 juni 1935 geen extraterritoriale werking heeft",
terwijl het in de aanhef van het middel aangehaalde artikel 4 van de wet van 15 juni
1935 in zijn § 1, alinea 2 en 3, bepaalt : "De akte tot inleiding van het geding wordt
in het Frans gesteld, indien de verweerder woonachtig is in het Frans taalgebied; in
het Nederlands, indien de verweerder woonachtig is in het Nederlands taalgebied; in
het Frans of in het Nederlands, ter keuze van de eiser, indien de verweerder woonachtig is in een gemeente van de Brusselse agglomeratie of geen gekende woonplaats in Belgie heeft. De rechtspleging wordt voortgezet in de taal van de akte tot inleiding van het geding, tenzij de verweerder v66r alle verweer en alle excepties, zelfs
van onbevoegdheid, vraagt dat de rechtspleging in de andere taal wordt voortgezet"; uit die bepaling volgt dat iedere verweerder, onverschillig ofhij in het Nederlands taalgebied dan wel in het Frans taalgebied woonachtig is, ofhij woonachtig is
in de Brusselse agglomeratie dan wel geen gekende woonplaats in Belgie heeft, kan
vragen dat de rechtspleging wordt voortgezet in de andere taal dan voor het opmaken van de akte tot inleiding van het geding werd gebruikt,
zodat het bestreden vonnis, door te beslissen dat aan eiseres,- aan wie de dagvaarding naar keuze van verweerster werd betekend in het Nederlands -, niet kan
worden toegestaan dat overeenkomstig het in de aanhef van het mid del aangehaald artikel 4, § 1, alinea 3, van de wet van 15 juni 1935 de rechtspleging in het Frans
wordt voortgezet, omdat die wet geen extraterritoriale werking heeft maar enkel toepasselijk is op rechtspersonen met zetel in Belgie, genoemd artikel 4 schendt nu ook
eiseres, als verweerster voor de rechter ten gronde, die geen gekende woonplaats heeft
in Belgie, kan vragen dat de rechtspleging wordt voortgezet in het Frans (scherrding van het in aanhefvan het middel aangehaalde artikel4 van de wet van 15 juni
1935, inzonderheid § 1, alinea 2 en 3) :

Overwegende dat, wat betreft het taalgebruik voor een gerecht van eerste aanleg waarvan de zetel in het arrondissement Brussel is gevestigd, artikel 4,. § 1, tweede lid, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken bepaalt dat de akte van inleiding in het Frans wordt
gesteld indien de verweerder woonachtig is in het Franse taalgebied, in het
Nederlands indien de verweerder woonachtig is in het Nederlands taalgebied, in het Frans ofhet Nederlands, naar keuze van de eiser, indien de verweerder woonachtig is in een gemeente van de Brusselse agglomeratie of geen
gekende woonplaats in Belgie heeft;
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Dat het derde lid van vermelde wetsbepaling, bepaalt dat de rechtspleging wordt voortgezet in de taal van de akte tot inleiding van het geding, tenzij de verweerder, voor alle verweer en alle exceptie, zelfs van onbevoegdheid, vraagt dat de rechtspleging in de andere taal wordt voortgezet;
Overwegende dat uit die bepalingen volgt dat de ontvankelijkheid van een
verzoek tot taalwijziging niet afhankelijk is van de woonplaats van de verzoeker;
Dat het vonnis, door te oordelen dat het verzoek tot taalwijziging door eiseres ingesteld, niet kan worden toegelaten op grond dat zij een vennootschap naar Italiaans recht is met zetel in Italii=l, die blijkbaar geen exploitatiezetel noch gekozen woonplaats heeft in Belgie en dat de voormelde wet van
15 juni 1935 enkel toepasselijk is op rechtspersonen met zetel in Belgie of
op fysieke personen met woonplaats in Belgie, voormeld artikel 4 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 de vernietigde beslissing; houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brussel, anders samengesteld.
6 december 2001 - 1e kamer- Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter- Verslaggever : de h. Loriders - Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Wouters.
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KAMER-

6 december 2001

1o WRAKING- TUCHTZAKEN- WETTIGE VERDENKING- BEGRIP.
2° BEROEPSVERENIGINGEN- ORGANISATIE- RECHTER- AMBTSTERMIJN- EINDEGERECHTELIJK WETBOEK- TOEPASSELIJKHEID.

3° MACHTEN- RECHTERLIJKE MACHT- RECHTER- AMBTSTERMIJN- EINDE -

BEROEPSVERENIGINGEN- ORGANISATIE- GERECHTELIJK WETBOEK- TOEPASSELIJKHEID.

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

ken is, in afwachting van de benoeming van hun opvolgers verder de continufteit van
de tuchtrechtspraak uerzorgen, kan in hunnen hoofde geen grand tot een wraking wegens wettige verdenking opleveren (1). (Art. 828, 1°, Ger.W.)

2° De bijzondere bepalingen in het Gerechtelijk Wetboek die verhinderen dat een rechter na zijn ambtstermijn nag verder zijn ambt zou vervullen gaan niet op voor personen die, oak al zijn ze magistraat of ere-magistraat, buiten de rechterlijke macht
optreden in het kader van de organisatie van een beroep.
(1) Zie Cass, 8 juni 2001, A.R. C.Ol.0239.N, nr. 347 (inzake een verzoek tot onttrekking van een
zaak aan een tuchtcollege).
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(C ... T. ORDE VAN ARCHITECTEN)
ARREST

(A.R. C.Ol.0553.N)

HET HOF; - Gelet op de met redenen omklede en ondertekende akte die
op 21 november 2001 neergelegd is ter griffie van de raad van beroep van de
Orde van Architecten, en waarin verzoeker de wraking voordraagt van "aile
leden raadsheren bij het Hof van Beroep" op grand van artikel 828, 1o, van
het Gerechtelijk Wetboek;
Gelet op de verklaringen die de magistraten L.J., L.M. en E.H. op 21 november 2001 hebben afgelegd en betrekking hebben op hun met redenen omklede weigering om zich van de zaak te onthouden;
Gelet op verzoekers conclusie;
Overwegende dat verzoeker zijn verzoek tot wraking vooreerst grondt op
de omstandigheid dat het mandaat van de leden-magistraten van de raad van
beroep verstreken is en dat er nog geen nieuwe leden zijn aangesteld;
Overwegende dat de enkele omstandigheid dat de genoemde leden in afwachting van de benoeming van hun opvolgers de continui:teit van de
tuchtrechtspraak verzorgen, geen aanleiding kan zijn tot een wraking gebaseerd op artikel 828, 1 o, van het Gerechtelijk Wetboek;
Dat de bijzondere bepalingen die in dit verband gelden voor de rechters en
in het Gerechtelijk Wetboek zijn ingeschreven en die verhinderen dat een rechter na zijn ambtstermijn nog verder zijn ambt zou vervullen, niet opgaan voor
personen die ook al zijn ze magistraat of ere-magistraat buiten de rechterlijke macht optreden in het kader van de organisatie van een beroep;
Dat uit de omstandigheid dat bepaalde leden van de raad van beroep hun
ambt verder uitoefenen wanneer hun ambtstermijn verstreken is, noch voor
de rechtstreeks betrokkene noch voor derden de indruk kan wekken van bereidwilligheid, "gebrek aan onafhankelijkheid of aan onpartijdigheid";
Dat het verzoek in zoverre moet worden verworpen;
Overwegende voor het overige dat verzoeker de wraking baseert op het feit
dat de raad van beroep een orgaan zou zijn van de Orde van Architecten en
dat het tuchtonderzoek ambtshalve zou zijn bevolen door de Orde van Architecten; dat volgens verzoeker de raad van beroep aldus rechter en partij zou zijn;
Overwegende dat deze griefbetrekking heeft op de raad van beroep als instelling maar volledig vreemd is aan de wraking bedoeld in de artikelen 828
en volgende van het Gerechtelijk Wetboek;
Dat het verzoek in zoverre niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de wraking; stelt gerechtsdeurwaarder P.S. aan
om het arrest binnen acht en veertig uren aan de partijen te betekenen; veroordeelt verzoeker in de kosten.
6 december 2001 - 1• kamer ~ Voorzitter en uerslaggeuer : de h. Verougstraete, voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal - Aduocaten : mrs. C. Declerck en J. Van Den Broucke.
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Nr. 681
1e KAMER (VOLTALLIGE ZITTING) - 7 december 2001

1o CASSATIEMIDDELEN- ALGEMEEN- REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTENREDENEN WAARDOOR HET HOF ONMOGELIJK ZIJN WETTIGHEIDSTOEZICHT KAN UITOEFENEN
-MIDDEL AFGELEID UIT DE SCHENDING VAN ARTIKEL 149 GW.

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN- ALGEMEEN- REDENEN WAARDOOR HET HOF ONMOGELIJK ZIJN WETTIGHEIDSTOEZICHT KAN UITOEFENEN- SCHENDING VAN
ARTIKEL 149 GW.

1o en 2° Het middel, dat de bestreden beslissing verwijt niet de feitelijke vaststellingen te bevatten op grand waarvan het Hof het wettigheidstoezicht waarmee het belast is, kan uitoefenen, voert geen andere onwettigheid aan dan de schending van art.
149 Gw. (1). (Art. 149 Gw.)
(S ...

T.D ... )

Conclusie van procureur-generaal du Jardin :
De casus positie :
Het bestreden arrest veroordeelt eiser om verweerster een voorlopige uitkering na
echtscheiding te betalen waarvan het bedrag wettelijk, d.w.z. naar luid van art. 301,
§ 4, B.W., niet hoger mag zijn dan een derde van de inkomsten van de tot uitkering
gehouden echtgenoot.
In zijn enige middel voert eiser aan dat de motivering van het arrest het Hofvan
Cassatie niet in staat stelt de wettigheid van het toegekende bedrag na te gaan, wat,
in zijn ogen, een schendig van art. 149 Gw. oplevert.
Daartegen werpt verweerster de volgende grond van niet-ontvankelijkheid op : de
in het eerste onderdeel uiteengezette grief houdt geen verband met de motiveringsverplichting, aangezien er een onwettigheid wordt aangevoerd, zijnde de schending van
art. 301 B.W.
Verweerster steunt op twee arresten van het Hof:
- Cass., 2 maart 1998, A.R. S.97.0118.N,
- Cass., 5 maart 1998 A.R. C.94.0424.N.
Die arresten, waarin wordt geoordeeld dat er een gebrek aan wettigheid en niet een
motiveringsgebrek is aangevoerd, beslissen dat het middel m.b.t. tot die onderstelling niet op de schending van art. 149 Gw. kon zijn gegrond.
Aldus weken die arresten, zonder enige verantwoording, afvan de traditionele rechtspraak van het Hof, waaraan voorzitter em. Albert Meeus in een voortreffelijke noot
en die hij heel terecht bestempelt als "ancienne et constante, (et) approuvee par fine
doctrine unanime" (2). Het opschrift van die noot bevat de essentie van de vraag die
ons hier bezighoudt : "Le moyen suivant lequelles motifs de la decision attaquee mettent la cour dans l'impossibilite d'exercer son controle de legalite est-il recevable s'il
est fonde sur la violation de l'art. 149 de la Constitution?" (ibid., p. 12-20).
De eminente auteur vermeldt nog een ander arrest (ibid., p. 19: Cass.,16 mei 1997,
nr. 231) waarin dezelfde afwijking van de traditionele rechtspraak van het Hofvoorkomt; we lezen er met name "dat het enkele feit dat de redenen van een beslissing de
(1) Zie de verwijzingen naar de rechtspraak van het Hof en naar de rechtsleer in concl. O.M.
dat van oordeel was dat een beslissing, waarvan de redenen het Hof niet in staat stellen zijn
wettigheidstoezicht uit te oefenen, niet voldoet aan de motiveringsverplichting. Een cassatiemiddel dat die grief oppert, behoeft enkel de schending van art. 149 Gw. aan te voeren.
(2) De noot is gepubliceerd onder Cass.,19 okt. 2000, m.b.t. een analoog geval en een zelfde grand
van niet-ontvankelijkheid, in R.C.J.B., 2001, p. 5 e.v., en noten. p. 19 en 20.
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wettigheidscontrole van het Hof onmogelijk zouden maken, geen schending oplevert van artikel 149 van de Grondwet" (p. 573).
M.b.t. de grond van niet-ontvankelijkheid beslist het door voorzitter Meeus besproken arrest van 19 oktober 2000, conform de traditionele rechtspraak van het Hof: "dat
de verplichting om de vonnissen te motiveren weliswaar een vormvereiste is dat losstaat van de waarde van de motivering die de rechter aan zijn beslissing moet geven, maar dat die motivering niettemin naar het vereiste van artikel149 van de Grondwet het Hof in staat moet stellen het aan dat Hof opgedragen wettigheidstoezicht uit
te oefenen".
Vervolgens verantwoordt het Hof de gegrondheid van het cassatieberoep dat ingesteld is op grond van de schending van voornoemd art. 149 door er op te wijzen "dat,
nu het bestreden vonnis het juiste bedrag niet vermeldt van de inkomsten die eiser
volgens het vonnis verdient, het Hof onmogelijk zijn toezicht kan uitoefenen; dat het
bijgevolg niet regelmatig met redenen is omkleed".
Die oplossing zou het Hof ook op de onderhavige voorziening moeten toepassen.
Uit bezorgdheid om de eenheid in de rechtspraak en om de rechtszekerheid, lijkt het
mij aangewezen, zo niet onontbeerlijk, om het Hof thans - indien het dat zou willen - de gelegenheid te bieden om in een voltallige terechtzitting, zijn rechtspraak
te herhalen, niet aileen omdat zij traditioneel is maar vooral omdat zij fundamenteel is.
Die rechtspraak berust op een juiste inschatting van de draagwijdte van de
motiveringsverplichting en van haar belang.
- draagwijdte van de motiveringsverplichting :
In wezen doet een vonnis uitspraak over het geschil dat het moet beslechten, maar
het moet ook het waarom van zijn beslissing toelichten in bewoordingen die de partijen in het geding in staat moeten stellen de wettigheid van de beslissing te beoordelen, en, in voorkomend geval, tegen die beslissing zelf grieven ten gronde aan te voeren.
Rechtspreken is in hoofdzaak gevalsgebonden : de rechter doet geen uitspraak bij
wijze van algemene beschikking. Dat wordt hem door art. 6 Ger.W. verboden. De rechter moet dus de motivering opgeven die eigen is aan de zaak die hij beslecht. De motivering is de uiting van zijn overtuiging; zij omvat : '1'expose des raisons de droit et
de fait que le juge donne en vue de justifier legalement la decision c'est-a-dire le dispositif', om "mettre le justiciable a meme d'evaluer ces chances de recours. La motivation est done un element de transparence de la Justice inherente a tout acte juridictionnel" (Velu, J. en Ergec, R., C.E.D.H., in R.P.D.B., Complement VII, nr. 4 78)
(3).

Daar waar proc.-gen Gesche gewaagt van "enonciations explicatives", een formulering die uitgebreid zou kunnen worden naar ten overvloede gegeven redenen, geeft
proc.-gen. W.J. Ganshofvan der Meersch de voorkeur aan de formule "expose des raisons", die tot wettelijke verantwoording van de beslissing worden gegeven.
De in art. 149 Gw. neergelegde motiveringsverplichting is "een wezenlijke waarborg voor de partijen tegen de willekeur van de rechter en (... ) onafscheidbaar van de
opdracht tot berechting van een geschil" (Cass., 9 okt. 1959 en concl. proc.-gen. Hayoit
de Termicourt, A.C., 1960, 115).
Die verplichting vormt als dusdanig een algemeen rechtsbeginsel.
(3) M.b.t. tot het historisch overzicht van de juridische betekenis van de term "reden" en de
motiveringsverplichting, zie A. Gesche, eerste adv.-gen., plechtige openingsrede 15 sept. 1934 "Des
motifs des jugements et arrets", p. 1 e.v. inzonderheid p.10 en 21; R.PD.B., "Jugements et arrets", p. 348; zie ook proc.-gen. W.J. GANSHOF vAN DER MEERSCH, "L'obligation de motiver les actes de juridiction en droit belge", Rapports belges au Xe Congres international de droit compare,
Bruylant, 1978, p. 458 tot 462; A. MEEUS, "L'interpretation de la decision attaquee dans la procedure en cassation" in "Hommage a Jacques Heenen", Bruylant, 1994, p. 305, 310 tot 312; J.
D'liAENENS, "Preadvies over de vordering van het feitelijk en rechtskundig dispositief in het strafvonnis naar Belgisch recht", Jaarboek IX in Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht
van Belgii! en Nederland, 1963-1964, 248; J. HERBOTS, Cassatie wegens motiveringsgebreken, T.PR.,
1971, p. 1-26.
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De draagwijdte van de verplichting om de arresten en vonnissen met redenen te omkleden (4) kan worden afgeleid uit de gevallen waarin het Hof de schending van art.
149 in aanmerking heeft genomen, zulks in een reeds oude, maar vaste rechtspraak - met uitzondering precies van de voornoemde uitzonderingen.
De gebruikelijke gevallen zijn : ontbrekende motivering, vaagheid, tegenstrijdigheid of dubbelzinnigheid van de redenen, of gebrek aan antwoord op de conclusie (Rigaux, F., La nature du controle de la Cour de Cassation, Bruylant,1966, p. 314, 326330).
De constante in die rechtspraak bestaat hierin dat het Hof, in elk van die gevallen onmogelijk de wettigheid - of de onwettigheid - van de bestreden beslissing kan
nagaan. (5)
Zoals proc.-gen. Lenaerts zei in zijn rede van 2 sept. 1991 : "Wanneer uit de beslissing niet duidelijk blijkt hoe de rechter de betwiste rechtsregel heeft toegepast, kan
het Hof niet oordelen of die toepassing juist is. Derhalve is de motivering niet voldoende nauwkeurig of duidelijk om het Hofin de mogelijkheid te stellen de wettigheid van de beslissing te beoordelen. Dat is uit het oogpunt van cassatie een ernstiger motiveringsgebrek dan hetgeen betrekking heeft op de feitelijke beoordeling van
de zaak." (6)
Als het Hof de wettigheid zou kunnen nagaan, dan zou het, in voorkomend geval,
de beslissing kunnen vernietigen maar dan op grond van een andere onwettigheid dan
die welke uit een schending van art. 149 Gw. voortvloeit.
"Ce sera pn§cisement parce que le juge a motive sa decision que la contravention a
la loi dont elle est entachee pourra etre reconnue et qu'elle sera susceptible de cassation de ce chef' (A. Gesche, 15 sept. 1934, op.cit., p. 21 en 25).
Proc.-gen. Dumon onderzocht de diverse aspecten van het voorwerp van art. 97 (thans
149) Gw. en schreefhet volgende: "Als de rechter niet willekeurig heeft beslist, omdat hij naar de verantwoording van zijn beslissing die zich opdringt heeft gezocht en
meent dat hij deze gevonden heeft, als hij aan de partijen de gelegenheid heeft gegeven in te zien waarom hij een dergelijke beslissing heeft genomen, als hij het toezicht van de appelrechter of van het Hofvan Cassatie (. .. ) mogelijk heeft gemaakt en
als hij geantwoord heeft op de 'conclusie' van de partijen ... dan heeft hij natuurlijk
deze grondwetsbepaling niet geschonden, zelfs indien zijn verantwoording 'verkeerd' is, d.w.z. indien zij strijdig is met een andere rechtsregel (. .. ), zelfs indien de 'inlichting' die de partijen hebben gekregen ofhet antwoord op hun 'conclusie' om dezelfde redenen 'verkeerd' is, zelfs indien het toezicht dat de motivering mogelijk heeft
gemaakt en die dus voldoet aan artikel 97 van de Grondwet, tot cassatie zou kunnen leiden wegens schending van een andere rechtsregel" (7).
- belang van de motiveringsverplichting :
"C'est au magistrat de decider et par sa motivation, de convaincre de !'adequation
de son jugement aux circonstances de droit, de fait et de personnalite des parties" (Pierre
Truche, "Juger, etre juge", Fayard 2001, p. 35).
(4) Zie in dat verband de noot van Paul Leclercq, onder Cass., 11 dec. 1930, (Bull. en Pas., 1931,
p. 11) die als doorslaggevend wordt beschouwd, gelet op de latere rechtspraak van het Hof in die
zin.
(5) Over het ontbreken van motivering waardoor het Hof onmogelijk de beslissing kan toetsen : concl. proc.-gen. L. Cornil, Cass. 11 jan. 1952, Pas. , I, p. 256; zie ook A. MEEDS, "L'interpretation
de la decision attaquee dans la procedure en cassation" in "Hommage a Jacques Heenen", Bruylant,
1994 p. 307; eerste adv.-gen. F. Dumon, plechtige openingsrede, 1 sept. 1978, "De motivering van
de vonnissen en arresten en de be.wijskracht van de akten", p. 10, 21 en 22; R.PD.B., "Jugements et arrets", p. 348 en 349; F. RrGAUX, "La nature du controle de la Cour de cassation", Bruylant,
1966, p. 323.
(6) H. LENAERTS, plechtige openingsrede, 2 sept. 1991 : "Cassatierechtspraak vandaag", Belgisch Staatsblad, 1991, p. 12.
(7) Eerste adv.-gen. F. Dumon, plechtige openingsrede, 1 sept. 1978 "De motivering van de vonnissen en arresten en de bewijskracht van de akten", p. 11.
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Aldus is de motivering de essentie zelf van de rechtsprekende handeling. Zij is de
weg die de rechter volgt om zijn beslissing te verantwoorden.
Zij biedt de partijen de gelegenheid het waarom van de beslissing te kennen. Daarin
verschilt met name de rechtsprekende handeling van de overheidsbeslissing.
Zij is nauw verbonden met het recht van verdediging dat daarin ten voile tot uiting kan komen.
Zij stelt de appE!lrechters in staat de beslissing van de eerste rechter in feite en in
rechte te beoordelen.
Zij biedt, tot slot, het Hofvan Cassatie de gelegenheid die beslissing te toetsen. (Dumon, F. op.cit., p. 6 en 19; Legros R., "Considerations sur les motifs", R.D.P., 1970, 3).
"Pour etre credible, le juge doit convaincre par la transparence de sa procedure, la
comprehension de son raisonnement, la pertinence et l'effectivite de sa solution. Chaque fois qu'il echoue ou qu'il s'ecarte de ces imperatifs, son autorite est percue comme
vaine ou arbitraire" (G. Canivet, "La credibilite du juge", rede van de eerste voorzitter van het Hof van Cassatie van Frankrijk, Rapport 2000, p. 37 en 38).
In tal van arresten heeft het Hof eraan herinnerd dat een vonnis of een arrest in
beginsel pas gemotiveerd is, in de zin van art. 149 Gw., als de rechter duidelijk en op
ondubbelzinnige wijze opgave doet van de redenen - ook al zijn ze verkeerd of onwettig- die hem ertoe aangezet hebben uitspraak te doen zoals hij heeft gedaan. Dat
is de eerste regel die hij in acht moet nemen.
"Le motif doit etre clair, precis et complet sur le point tranche dans le dispositif, ou
il est consisere comme n'existant pas" (W.J. Ganshofvan der Meersch, op.cit., p. 466).
Pas wanneer de reden aldus is uitgedrukt dat het Hof zijn toetsing kan uitoefenen, zal de waarde ervan worden beoordeeld, nu de rechter voldaan heeft aan zijn 'formele' motiveringsverplichting.
Indien, daarentegen, het vonnis of arrest vaag is, zodat onmogelijk kan worden uitgemaakt waarom de rechter die bepaalde beslissing heeft genomen, kan geen waardeoordeel over de beslissing zelf worden uitgesproken, kan de wettigheid ervan niet
worden nagegaan en kan dus geen grief van onwettigheid worden aangevoerd, (behalve precies die van schending van art.149 Gw.).
Er wordt geoordeeld dat een dergelijk vonnis of arrest niet met redenen is omkleed, waarbij het Hof die beoordeling maakt zonder acht te slaan en zonder acht te
kunnen slaan op de waarde van de redenen die aan de beslissing ten grondslag liggen. Hoe zou het Hof immers kunnen zeggen dat een motivering goed of slecht is als
zij ontbreekt, tegenstrijdig of dubbelzinnig is ?
Precies daarom is de motiveringsverplichting ingevoerd en kan zij slechts, valgens de geijkte bewoordingen, opgevat worden als een louter formele verplichting.
- de betekenis van de 'formele' aard van de motiveringsverplichting :
Als ik het goed voor heb, was Paul Leclercq de eerste die in een noot onder Cass.,
11 dec. 1930 (Bull. en Pas., 1931, p. 11) op een bijzonder overtuigende wijze de draagwijdte van de motiveringsverplichting heeft omschreven.
Wellicht zijn er op het vlak van die louter formele aard, wat afwijkende redeneringen ontstaan die bepaalde verweerders ertoe hebben aangezet een grond van nietontvankelijkheid tegen het middel op te werpen, omdat de eiser, zoals hier, hoewel hij
vaststelt dat het bestreden arrest het Hof niet in staat stelt na te gaan of de appelrechter een juiste toepassing heeft gemaakt van een bepaling van het Burgerlijk Wethoek, slechts de schending van art. 149 aanvoert, en het Hof ertoe hebben aangezet
- gelukkig zeldzame - arresten te wijzen die een dergelijke exceptie van nietontvankelijkheid aannemen op grond dat de eiser geen gewag had gemaakt van de onwettigheid die de bestreden beslissing zou aantasten, maar die door het Hof niet kon
worden getoetst.
Die andersluidende rechtspraak - die, weliswaar, volstrekt marginaal blijft - is
misschien toe te schrijven aan een betekenisverschuiving van het adjectief "formeel" dat bei:nvloed zou zijn door het adjectief "formalistisch".
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Zou men niet geoordeeld hebben dat de verwerping van het middel dat slechts de
schending van art. 149 zou aanvoeren, veeleer aanleunt bij een te "formalistische" benadering van de opdracht van het Hof? (8)
Als we die afwijkende rechtspraak willen begrijpen - maar niet rechtvaardigen moeten we wellicht erop wijzen dat het Hof niet hoofdzakelijk ermee gelast is om het
even welke toetsing van de bestreden beslissing uit te voeren. Wanneer, bijvoorbeeld, geen conclusie is neergelegd, kan de motivering beknopt zijn; de partijen kunnen ook een betwisting over bepaalde punten van het geschil uitsluiten.
Ware het niet mogelijk dat het Hof, wegens die enkele beperkingen op de toetsing, in de bedoelde gevallen geoordeeld heeft - volgens ons onterecht - dat het middel dat slechts steunt op een schending van art. 149 Gw. niet ontvankelijk is, wanneer, zoals hier, blijkt dat aan de hand van de tekst van de bestreden beslissing niet
kan worden nagegaan, al was het maar omdat een welbepaalde reden vaag is, of de
vereisten voor de toepassing van de wettelijke regel ter verantwoording van die beslissing, naar behoren waren vastgesteld ?
Er is weliswaar een bepaalde rechtspraak van het Hof volgens welke "de rechter in
burgerlijke zaken niet verplicht is vast te stellen dat alle vereisten voor de toepassing van een wettelijke regel vervuld zijn, wanneer hem geen middel is voorgelegd ten
betoge dat die vereisten of een ervan ontbreken" (zie de door A. Meeils vermelde arresten, op.cit., noot 18). De draagwijdte van die rechtspraak moet evenwel nauwkeurig worden afgebakend. De eminente auteur wijst erop dat wanneer het Hof zegt dat
de rechter, bij ontstentenis van conclusie dienaangaande, niet verplicht is vast te stellen dat aan alle vereisten voor de toepassing van een wettelijke regel voldaan is, "elle
ne decide nullement que le juge n'est pas tenu de verifier la reunion de ces conditions" (ibid. p. 16).
Tevens moet worden beklemtoond dat er een fundamenteel verschil bestaat tussen het "regelmatig" met redenen omkleed vonnis, wanneer een cassatiemiddel daartegen ten onrechte een schending van art. 149 Gw. aanvoert, en het "naar recht" met
redenen omklede vonnis, wanneer een cassatiemiddel daartegen ten onrechte de scherrding van een andere rechtsregel aanvoert.
In zijn "Notes de droit public" (Deel. VII, uitg. 1980-1981, p. 641, 642) stelde professor Velu dat :
"Suivant la jurisprudence de la Cour, I'obligation de motiver est une obligation repondant a une simple regle de forme. Des lors, la circonstance qu'un motif errone en
droit ou en fait ne constitue pas une violation de !'article 97 (thans 149) de la Constitution, ne peut entrainer la cassation pour violation de cette disposition constitutionnelle. Autrement dit, un jugement peut etre 'regulierement motive' (ce qui suppose qu'a ete respectee I' obligation formelle de motiver le jugement) sans etre
'legalement justifie' (ce qui suppose qu'ont ete indiques dans le jugement les elements prevus par la loi comme condition de la legalite interne de l'acte)".
Proc.-gen. Dumon (op.cit., p. 13 tot 15) onderstreepte eveneens dat "de verwarring tussen een regelmatig met redenen omklede beslissing en een naar recht verantwoorde beslissing wellicht te verklaren is door 'de leer van de beslissing die wettelijke grondslag mist', welke leer het Franse Hofvan Cassatie toepast en vastknoopt
aan het vereiste van de motivering, een leer die evenwel niet in aanmerking komt voor
de rechtspraak van ons Hof. Aldus zouden talrijke door ons Hofuitgesproken cassaties, in Frankrijk cassaties wegens 'gebrek aan wettelijke grondslag' zijn. Wanneer echter het Franse Hofvan Cassatie vernietigt wegens gebrek aan wettelijke grondslag,
doet het zulks niet op grond van schending van de regel dat de beslissingen gemotiveerd moeten zijn- zowel in Frankrijk als in Belgie is dit een louter vormvereiste - maar wel van een schending van een andere rechtsregel om de reden dat
.(8) Het adjectief"formeel" betekent: wat conform de regel is, zonder dater rekening moet worden gehouden met de inhoud of de waarde van een motivering.
Het adjectief "formalistisch" heeft een meer pejoratieve connotatie en slaat op hetgeen louter
aan de vorm gehecht is en geen rekening houdt met de inhoud.
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deze onwettelijk van toepassing dan wel van geen toepassing op het geval werd verklaard. Meermaals echter vernietigt het Franse Hof van Cassatie wegens gebrek aan
wettelijke grondslag - een middel over de grond - terwijl ons Hof zulks doet wegens het ontbreken van de vereiste motivering - een middel over de vorm. De Franse
rechtspraak raadplegen kan dus gevaarlijk zijn" (9).
Dat onderscheid tussen "regelmatig" en "naar recht" is wellicht afgestompt waardoor de ontsporingen zijn ontstaan die proc.-gen. Dumon al aan de kaak stelde in zijn
leer alsook in zijn openingsrede van 1 sept. 1978 en die thans door voorzitter em. Meeus
worden gehekeld.
Er kan pas sprake zijn van wettigheid of onwettigheid als zulks door de bestreden beslissing kan worden vastgesteld. Zo niet is er enkel sprake van een scherrding van art. 149 Gw. zonder dat gezegd kan worden dat de rechter de rechtsregel die
aan zijn beslissing ten grondslag ligt al, dan niet heeft geschonden.

Besluit:
In het huidig geval kon eiser, doordat in het bestreden arrest geen vaststellingen
over zijn zogezegde inkomsten voorkwamen, onmogelijk voor het Hof een grief van onwettigheid aanvoeren die steunde op de schending van art. 301 B.W., dat de juridische grondslag vormde van de bestreden beslissing, omdat het niet zeker is dat de bestreden beslissing op dat punt onwettig is.
Om een middel te kunnen verwerpen dat steunt op een andere onwettigheid dan die
welke voortvloeit uit de schending van art. 149 Gw., moet het Hof onvermijdelijk kunnen wijzen op het wettige karakter van de bestreden beslissing, wat het in dit geval onmogelijk kan nagaan.
Enkel een middel dat is afgeleid uit een motiveringsgebrek in de zin van art. 149
Gw. is hier mogelijk. Het betreft hier de traditionele rechtspraak van het Hof.
Ik concludeer dus dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen, en dat het eerste onderdeel, dat i.e. de schending van art. 149 Gw. aanvoert, gegrond is.
ARREST

(uertaling)

(A.R. C.99.0442.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 2 april 1999 gewezen door
het Hof van Beroep te Bergen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 149 van de Grondwet, 43, 1°, 44, eerste en tweede lid,
50, 2°, van het bij koninklijk besluit van 26 februari 1964 gecoiirdineerde Wetboek van
de Inkomstenbelastingen, 49, eerste lid, 50,§ 1, en 53, 1°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992,
doordat het hofvan beroep vaststelt dat het vonnis dat de echtscheiding tussen de
partijen ten nadele van eiser toestaat, op 13 december 1978 is overgeschreven; dat de
door eiser ingestelde vordering tot echtscheiding nog steeds hangende is; dat de beschilling van de eerste rechter die op 24 november 1980 gewezen is in het raam van
de regeling van voorlopige maatregelen tijdens eisers echtscheidingsgeding tegen verweerster, eiser veroordeelt om aan verweerster vanaf 27 mei 1980 het maandelijks pro(9) Zie oak noot proc.-gen. P. Leclercq, onder Cass., 11 dec. 1930, Pas. 1931, I, 11, die onderstreept dat het Belgische Hof van Cassatie geenszins het voorbeeld heeft gevolgd van het Franse
Hofvan Cassatie en dat de arresten waar gezegd wordt dat: '1'arret est casse pour defaut de base
legale" zeldzaam zijn; zie oak eerste adv.-gen. A. Gesche, plechtige openingsrede 15 sept. 1934, p.
22; Proc.-gen. W.J. GANSHOF VAN DER MEERSCH, "L'obligation de motiver les actes de juridiction en
droit belge", Rapports belges au Xe Congres international de droit compare, Bruylant, 1978, p. 465,
467).
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visioneel bedrag van 8.000 BEF te betalen, op grond van artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek; dat de eerste rechter verweersters provisionele uitkering vastgesteld heeft rekening houdend met, onder meer, het feit dat zij moest instaan voor het
onderhoud en de opvoeding van een van de kinderen, V., voor wie eiser haar maandelijks een bijdrage van 6000 BEF stortte; dat de onderhoudsuitkering niet hoger mag
zijn dan een derde van de inkomsten van de schuldenaar; dat het hofvan beroep vervolgens de bestreden beschikking van 24 november 1980 gedeeltelijk wijzigt en eiser veroordeelt om verweerster maandelijks een tot 6000 BEF beperkte provisionele uitkering te betalen vanaf 1 oktober 1980 tot 6 maart 1993, datum waarop
verweerster hertrouwd is, zulks op grond dat, wat eisers inkomsten betreft "voor (het)
jaar 1980, volgens de berekeningnota van de Schatkist, weliswaar wordt aangenomen dat (eiser) 71.464 BEF verlies heeft geleden, maar dat hij een brutowinst van
387.066 BEF en bedrijfslasten van 458.530 BEF aangeeft; dat, aangezien het om een
zelfstandige gaat, aangenomen moet worden dat tal van die lasten overeenstemmen met uitgaven die iedere belastingplichtige moet doen; (. .. ) dat (eiser) in zijn conclusie van 4 maart 1999 toegeeft dat (verweerster), van oktober 1980 tot 6 maart 1993,
datum waarop (verweerster) is hertrouwd, d.w.z. 'gedurende de hele litigieuze periode, ongeveer dezelfde inkomsten als (eiser) had'; dat (eiser) hetgeen het hof al had
onderstreept betreffende de beroepslasten van een zelfstandige uit het oog verliest; (. .. )
dat het niet zonder belang is erop te wijzen dat (eiser) m.b.t. zijn voor het gemeenschappelijk kind verschuldigde bijdrage, ondanks zijn zogenaamde hoge inkomsten,
altijd de bijdrage heeft betaald die hij aan (verweerster) verschuldigd was voor het uit
hun huwelijk geboren kind V. en waarvan het bedrag ten tijde van de betaling ervan, aanzienlijk was; dat uit a1 die door het hof (van beroep) onderzochte gegevens blijkt
dat (verweerster) tijdens de bewuste periode niet over voldoende inkomsten beschikte om dezelfde levensstijl aan te houden als tijdens het gemeenschappelijk leven; dat, met inachtneming van haar financiele mogelijkheden en die (van eiser) sinds
1 oktober 1980, de door (eiser) aan (verweerster) op grond van artikel301 van het Burgerlijk Wetboek verschuldigde provisionele uitkering beperkt moet worden tot 6.000
BEF, waarbij de uitkering niet langer verschuldigd is na 6 maart 1993, datum waarop
(verweerster) hertrouwd is met R.H ... ",
terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn samenvattende aanvullende conclusie aanvoerde dat "de uitkering tot levensonderhoud niet hoger mocht zijn dan een derde van
de netto-inkomsten van de schuldenaar"; het bestreden arrest immers erop wijst "dat
die uitkering niet hoger mag zijn dan een derde van de inkomsten van de schuldenaar"; het arrest het bedrag van de uitkering vaststelt op 6.000 BEF per maand "met
inachtneming van de financiele mogelijkheden (van verweerster) en die (van eiser)"; evenwel niet uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat genoemd bedrag niet
hoger was dan een derde van eisers netto-inkomsten, inzonderheid tijdens het jaar 1980,
het enige jaar waarvoor het arrest eisers inkomsten vermeldt; bijgevolg de redenen
van het arrest het Hof niet in staat stellen de wettigheid ervan na te gaan in het licht
van artikel 301, § 4, van het Burgerlijk Wetboek (schending van artikel149 van de
Grondwet);
tweede onderdeel, ingevolge de bepalingen van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), die van toepassing zijn op de aanslagjaren 1981 tot 1991, en de bepalingen van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, die van toepassing zijn
op de volgende aanslagjaren, het belastbaar nettobedrag van de beroepsinkomsten
waarop personenbelasting kan worden geheven gelijk is aan het brutobedrag van de
beroepsinkomsten "verminderd met de beroepskosten of -lasten waarmee die inkomsten bezwaard zijn" (artikel44, 1°, Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964),
en, in andere bewoordingen, artikel49, eerste lid, Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992)); aftrekbare beroepskosten of -lasten de kosten zijn die de belastingplichtige tijdens het belastbare tijdperk heeft gedaan of gedragen om de belastbare inkomsten te verkrijgen ofte behouden en waarvan hij de echtheid en het bedrag
verantwoordt door middel van bewijsstukken of, ingeval zulks niet mogelijk is, door
aile andere door het gemeen recht toegelaten bewijsmiddelen, met uitzondering van
de eed; de kosten of lasten waarvan het bedrag niet overeenkomstig het vorige lid is
verantwoord, in overleg met de administratis op een vast bedrag mogen worden bepaald; indien geen akkoord wordt bereikt, de administratis die kosten op een redelijk bedrag vaststelt (artikel 44, eerste lid, Wetboek van de Inkomstenbelastingen
(1964); artikelen 49, eerste lid, en 50,§ 1, Wetboek van de Inkomstenbelastingen
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(1992)); niet als beroepskosten worden aangemerkt: uitgaven van persoonlijke aard,
zoals de huurprijs en de huurlasten van onroerende goederen of gedeelten daarvan die tot waning dienen, de onderhoudskosten van het gezin, de kosten van onderwijs of opvoeding en alle andere uitgaven die voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid niet noodzakelijk zijn (artikel 50, 2°, Wetboek van de
lnkomstenbelastingen (1964); artikel 53, 1", Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992); het arrest, in casu, om de beroepsinkomsten van eiser te bepalen, steunt
op de bewering "dat, aangezien het om een zelfstandige gaat, aangenomen moet worden dat tal van die lasten (459.530 BEF aangegeven beroepslasten die door de
berekeningsnota van de Schatkist zijn aangenomen) overeenstemmen met uitgaven die iedere belastingplichtige moet doen"; het arrest, om de bewering van eiser
af te wijzen dat verweerster "ongeveer dezelfde inkomsten als hij had", tegenwerpt dat eiser "hetgeen het hof al had onderstreept betreffende de beroepslasten van
een zelfstandige uit het oog verliest"; het arrest, aangezien het aldus overweegt dat
een "zelfstandige" van zijn belastbare beroepsuitgaven "uitgaven" mag aftrekken "die
iedere belastingplichtige moet doen", d.w.z. uitgaven die niet inherent zijn aan de uitoefening van het beroep, de in het middel aangewezen bepalingen van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen (1964) en van het Wetboek van de Inkomstenbelasting en (1992) schendt :

Over het eerste onderdeel :
Over de door verweerster opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid :
de in dat onderdeel uiteengezette grief houdt geen verband met de verplichting dat de rechter zijn vonnis met redenen moet omkleden, vervat in artikel149 van de Grondwet waarvan aileen de schending wordt aangevoerd:
Overwegende dat het middel, dat het arrest verwijt geen feitelijke vaststellingen te bevatten op grond waarvan het Hof het wettigheidstoezicht waarmee het belast is, kan uitoefenen, geen andere onwettigheid dan de schending van artikel 149 van de Grondwet aanvoert;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Over het onderdeel zelf :
Overwegende dat het arrest eerst eraan herinnert "dat de (in artikel301
van het Burgerlijk Wetboek bepaalde) uitkering niet hoger mag zijn dan een
derde van de inkomsten van de schuldenaar", en vervolgens de redenen vermeldt, die ten dele in het middel zijn weergegeven, op grond waarvan het,
vanaf 1 oktober 1980 tot 6 maart 1993, het bedrag van de uitkering die eiser ingevolge voornoemde wetsbepaling aan verweerster verschuldigd is op
zesduizend BEF per maand vaststelt;
Dat het arrest evenwel nalaat het bedrag van de netto-inkomsten te vermelden die het eiser toeschrijft; dat het aldus het Hof niet in staat stelt het
wettigheidstoezicht waarmee het belast is, uit te oefenen en derhalve zijn beslissing niet regelmatig met redenen omkleedt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest; houdt
de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over;
verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
7 december 2001 - 1e kamer (voltallige zitting) - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. Mathieu- Gedeeltelijk gelijkluidende conclusie
van de h. du Jardin, procureur-generaal- Advocaten : mrs. Kirkpatrick en Simont.

HOF VAN CASSATIE

Nr. 682

2113

Nr. 682
1e

KAMER -

7 december 2001

1° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- HERSTELPLICHT- ZAKEN- GEBREK VAN DE ZAAK EN FOUT VAN DE GETROFFENE - BESLISSING DIE DE GETROFFENE ALLEEN AANSPRAKELIJK VOOR DE SCHADE VERKLAART- OORZAKELIJK VERBAND- VEREISTE VASTSTELLINGEN.

2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- OORZAAK- ALLERLEI- GEBREK VAN DE ZAAK EN FOUT VAN DE GETROFFENE - BESLISSING DIE DE GETROFFENE ALLEEN AANSPRAKELIJK VOOR DE SCHADE VERKLAART- OORZAKELIJK VERBAND - VEREISTE
VASTSTELLINGEN.

1o en 2° Niet naar recht verantwoord is de beslissing van de rechter die, na het bestaan van het gebrek van een zaak te hebben vastgesteld, de bewaarder ervan van
elke aansprakelijkheid ontslaat en de getroffene alleen aansprakelijk voor de schade
verklaart, zonder vast te stellen dat de schade, oak zonder het gebrek waarmee de zaak
was behept, zou ontstaan zijn zoals zij zich heeft voorgedaan (1). (Art. 1384, eerste lid, B.W.)
(L ... E.A. T. WAALS GEWEST)
ARREST

(vertaling)

(A.R. C.99.0505.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 16 februari 1999 gewezen door het Hof van Beroep te Luik;
Over het middel : schending van artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wethoek,
doordat, het arrest eerst oordeelt dat "de reden voor het slippen, die (eiser) vlak
na de feiten heeft aangevoerd, namelijk aquaplaning, zeker lijkt", dat ''het water dat,
wegens de voornoemde in het verslag van deskundige R. weergegeven redenen, op
de rijbaan was blijven liggen, als een gebrek van die rijbaan moet worden aangemerkt" en dat "de aquaplaning niet aileen het gevolg is van louter de aanwezigheid van water, maar ook van de wisselwerking tussen een bepaalde hoeveelheid water en een hoge, niet aan de omstandigheden aangepaste snelheid" en vervolgens
afwijzend beschikt op de door eiser tegen verweerder ingestelde vordering tot vrijwaring en op de rechtsvorderingen van de eisers tegen verweerder tot vergoeding van
hun eigen schade, zulks op grond "dat in casu (eisers) schade louter en aileen het gevolg is van de onaangepaste snelheid waartegen hij reed; dat de schade, niettegenstaande het gebrek van de rijbaan, zich immers niet zou hebben voorgedaan indien de bestuurder niet de fout had begaan zijn snelheid niet aan te passen aan het
bestaan van het aangekondigde gevaar; dat bijgevolg, het op (verweerder) rustende vermoeden van fout is weerlegd",
terwijl, de rechter die het bestaan van het gebrek van een zaak vaststelt, de bewaarder ervan niet van elke aansprakelijkheid kan ontslaan en de getro:ffene aileen aansprakelijk voor de schade verklaren, zonder vast te stellen dat de schade, ook
zonder het gebrek waarmee de zaak was behept, zou ontstaan zijn zoals zij zich heeft
voorgedaan; het arrest, dat oordeelt dat de aquaplaning het slippen van eiser heeft ver(1) Cass., 30 nov. 1984, A.R. 4327, nr. 207.
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oorzaakt, dat die slippartij het gevolg is van de wisselwerking van een bepaalde hoeveelheid water en een niet aan de omstandigheden aangepaste snelheid, artikel 1384,
eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek schendt, wanneer het beslist dat het vermoeden van fout dat rust op verweerder, de bewaarder van een zaak die behept is met gebrek, zijnde de aanwezigheid van stilstaand water op de rijbaan, weerlegd werd op
grond dat de schade, zonder eisers fout, zich niet zou hebben voorgedaan; het arrest zodoende immers niet vaststelt dat het ongeval, zonder het gebrek van de rijbaan, zich zou hebben voorgedaan zoals het in concreto is gebeurd :
Overwegende dat het arrest eerst vaststelt "dat de rijbaan op het tijdstip van het litigieuze ongeval en zulks sinds ten minste twee jaar, een afwijking vertoonde (. .. ) in zoverre er bij regenweer op bepaalde plaatsen water bleef liggen in plaats van, zoals het hoort, weg te vloeien" en op grond van
de in het middel weergegeven reden, afwijzend beschikt op de door eiser tegen verweerder ingestelde vordering tot vrijwaring alsook op de rechtsvorderingen van de eisers tegen die verweerder waarin zij vergoeding van hun
eigen schade vorderen;
Overwegende dat het arrest, dat het ontbreken van een oorzakelijk verband tussen het gebrek van de rijbaan en de schade louter en aileen afleidt uit de door eiser begane fout zonder vast te stellen dat die schade, zoals zij zich heeft voorgedaan, ook zonder het gebrek van de zaak zou zijn
ontstaan, artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek schendt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het afwijzend beschikt op de door eiser tegen verweerder ingestelde vordering tot vrijwaring alsook op de rechtsvorderingen van de eisers tegen die verweerder.
waarin zij vergoeding van hun eigen schade vorderen, en in zoverre het uitspraak doet over de kosten van 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 uitspraak daaromtrent aan de
feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hofvan Beroep te Bergen.
7 december 2001 - 1e kamer- Voorzitter : de h. Parmentier, waarnemend voorzitter- Verslaggever : de h. Mathieu - Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal - Aduocaten : mrs. Draps en De Bruyn.
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1o Het middel gericht tegen een arrest dat uitspraak doet over een tekortkoming van

een partij aan haar contractuele verplichtingen is niet ontvankelijk als het, zonder
een extracontractuele {out aan te voeren, als geschonden wetsbepalingen de artt. 1382
en 1383 B. W: vermeldt (1). (Art. 1080 Ger.W.)
2° Een beslissing is op dubbelzinnige redenen gegrond wanneer zij voor verschillende uitleggingen vatbaar is en, in een of meer uitleggingen, onwettig is, terwijl dit
in ten minste een van de in aanmerking genomen uitleggingen niet het geval is (2).
(Art. 149 Gw.)
(P... T.V. .. )

ARREST

(vertaling)

(A.R. C.99.0506.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 oktober 1998 gewe, zen door het Hof van Beroep te Brussel;
Over het middel : schending van de artikelen 1382 van het Burgerlijk Wetboek en
149 van de Grondwet,
doordat het arrest eerst vaststelt: "dat (verweersters) beroepsfout is (. .. ) bewezen; dat derhalve uitgemaakt moet worden (of) die fout ten grondslag ligt aan de door
(eiser) aangevoerde schade; (. .. ) dat (. .. ) het verlies van (eisers) kans om voor de rechtbank het vermoeden van toerekenbaarheid van de scheiding te weerleggen, geraamd moet worden teneinde uit te maken of hij redelijkerwijs kon verwachten dat
hij geen uitkering tot levensonderhoud na echtscheiding zou moeten betalen"; dat
het arrest vervolgens afwijzend beschikt op eisers aansprakelijkheidsvordering, zulks
op grond van alle redenen die geacht worden hier integraal weergegeven te zijn en
inzonderheid: "dat (eiser) van oordeel is dat hij zeker (. .. ) (erin) zou slagen (het vermoeden van toerekenbaarheid van de echtscheiding te weerleggen) aangezien zijn
ex-echtgenote, tijdens het echtelijk leven, dubbelzinnige zo niet schuldige relaties onderhield met een derde (meer bepaald, een geestelijke) en dat hij die kon bewijzen
door getuigenverhoren die hij bij de vrederechter, en in boger beroep tegen diens beslissing, voor de rechtbank van eerste aanleg, had gevraagd; dat niets minder zeker is; dat immers vastgesteld kan worden dat deze problematiek, al sinds de feitelijke scheiding van de echtgenoten in december 1980, werd voorgelegd aan de
vrederechter die, op grond van artikel 223 van het Burgerlijk Wetboek, de noodzakelijke dringende en voorlopige maatregelen dient op te leggen na (eisers) vertrek
uit de echtelijke woning; dat die magistraat daaromtrent met name bet volgende heeft
gesteld : 'dat (eiser) met zijn beslissing om zijn echtgenote te verlaten en zijn voornemen om niet bij haar terug te keren, aangeeft dat de scheiding aan hem te wijten is; dat (eiser), als hij dat door de omstandigheden ingegeven vermoeden wil weerleggen, feiten zou moeten aanvoeren die hem vrijuit doen gaan, of althans feiten moet
aanvoeren met een zekere graad van waarschijnlijkheid die niet door de gegevens
van het dossier worden tegengesproken; dat (eiser) in de huidige stand van zaken
aangemerkt moet worden als de echtgenoot die verantwoordelijk is voor de door hem
opgelegde scheiding; ... de echtgenoot die de echtelijke woning verlaat, hoe dan ook
daarvoor een geloofwaardige oorzaak moet kunnen geven; dat zulks in casu niet het
geval is'; dat overigens erop moet worden gewezen dat (eiser), die zich tot de kerkelijke gezagsdragers had gewend om zijn grieven te uiten m.b.t. tot de geestelijke die hij ervan verdacht met zijn echtgenote een beledigende relatie te onderhouden, op 20 maart 1990, na een gesprek met die gezagsdragers, het volgende
(1) Cass., 29 maart 2001, A.R. C.99.0407.F, nr. 184.
(2) Cass., 27 juni 1997, A.R. C.94.0112.N, nr. 306.
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antwoord heeft gekregen : 'Er is geen enkele afdoende reden om tegen M.G. ook maar
enige sanctie te nemen. M.G. vertoont geen laakbare gedragingen die enige tussenkomst zouden kunnen rechtvaardigen'; dat tevens erop gewezen moet worden dat
(eisers) eerste brief aan de kerkelijke gezagsdragers dateert van 5 januari 1989, dat
is 8 jaar na de scheiding van het paar en anderhalf jaar na het vonnis waarin de echtscheiding werd toegestaan (1 december 1987); dat het dus merkwaardig is vast te
stellen dat (eiser) pas nadat de feitelijke scheiding en de echtscheiding al geruime
tijd een feit waren, getracht heeft ze ten laste van zijn ex-echtgenote te leggen; dat
redelijkerwijs kan worden aangenomen dat (eisers) ex-echtgenote zelf grieven kon
aanvoeren tegen de echtgenoot die de echtelijke woning had verlaten waar zij leefde
met de vier gemeenschappelijke kinderen die op het ogenblik van de scheiding 10,
8, 6 en 4 jaar oud waren; dat de kans voor (eiser) om in die omstandigheden het in
artikel 306 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde vermoeden te kunnen weerleggen geenszins zeker, maar integendeel volstrekt onzeker lijkt; dat het verlies van een
kans niet in se voor vergoeding in aanmerking komt; dat zij alleen dan een vergoedbare schade uitmaakt als zij, zonder zeker te zijn, tenminste ernstig blijkt (... );
dat in casu uit de hierboven uiteengezette redenen volgt dat helemaal niet is aangetoond dat er een ernstige, laat staan zekere, kans werkelijk verloren is gegaan; dat
het oorzakelijk verband tussen de begane fout en de aangevoerde schade dus uitgesloten moet worden",

terwijl, eerste onderdeel, het verlies van een kans waarop de getroffene kon rekenen, een schade kan uitmaken die voor vergoeding vatbaar is; in casu de door eiser
geleden schade kon bestaan in het verlies van de kans, die hij kon verwachten, om het
vermoeden van toerekenbaarheid van de echtscheiding te weerleggen, met name door
getuigenverhoren te laten houden tot staving van zijn grieven; de omstandigheden dat
eiser de echtelijke waning heeft verlaten en om die reden verantwoordelijk werd geacht door de vrederechter die op grond van artikel 223 van het Burgerlijk Wetboek dringende en voorlopige maatregelen diende te nemen, of dat de kerkelijke gezagsdragers van oordeel zijn geweest dat er niets laakbaars aan te merken viel op het gedrag
van de heer M.G. van wie eiser staande hield dat hij een beledigende relatie met zijn
ex-echtgenote had gehad, ofnog dat eiser tot achtjaar na de scheiding had gewacht
om de toerekenbaarheid van de echtscheiding aan de orde te brengen, zeker van dien
aard zijn dat de kans om een dergelijke rechtspleging te winnen vermindert maar zeker niet volledig verloren gaat; het verlies van een kans, dat slechts een waarschijnlijkheid en geen objectief te beschouwen feit uitmaakt, in se een vaststaande schade
is wanneer niet wordt vastgesteld dat de kans volledig uitgesloten was, welke schade,
ingevolge artikel1382 van het Burgerlijk Wetboek, recht op schadevergoeding doet ontstaan, aangezien die kans, zonder de fout, niet verloren zou zijn gegaan; het arrest,
wanneer het oordeelt dat "niets minder zeker is" dat eiser "zeker (... ) (erin) zou slagen (het vermoeden van toerekenbaarheid van de echtscheiding te weerleggen)" en "dat
de kans voor (eiser) om in die omstandigheden het in artikel 306 van het Burgerlijk
Wetboek bedoelde vermoeden te kunnen weerleggen geenszins zeker, maar integendeel volstrekt onzeker lijkt; dat het verlies van een kans niet in se voor vergoeding in
aanmerking komt; dat zij alleen dan een vergoedbare schade uitmaakt als zij, zonder zeker te zijn, tenminste ernstig blijkt; dat in casu het arrest vaststelt dat het helemaal niet zeker is dat eiser in zijn rechtsvordering gelijk zou hebben gekregen, maar
niet vaststelt dat elke kans uitgesloten was; het arrest, aangezien het, om die redenen, iedere schadevergoeding uitsluit, bijgevolg artikel1382 van het Burgerlijk Wethoek schendt;
tweede onderdeel, ingeval de overweging dat "uit de hierboven uiteengezette redenen volgt dat helemaal niet is aangetoond dat er een ernstige, laat staan zekere, kans
werkelijk verloren is gegaan"; in die zin moet worden gelezen dat zij voor eiser elke
kans uitsluit om het in artikel 306 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde vermoeden
te weerleggen, het arrest dan in het ongewisse zou laten of het elke schadevergoeding heeft uitgesloten omdat het niet "zeker" was of niet "vaststond" dat eiser in zijn
rechtsvordering gelijk zou hebben gekregen, hetgeen, blijkens het eerste onderdeel,
een onwettige beslissing is, ofwel, integendeel, ofwel omdat iedere kans op succes zeker uitgesloten was; de redengeving van het arrest dus dubbelzinnig is, wat gelijkstaat met een gebrek aan redengeving (schending van artikel149 van de Grandwet):
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Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest beslist "dat helemaal niet is aangetoond dat
er een (ernstige, laat staan zekere) kans werkelijk verloren is gegaan" en eisers vordering verwerpt en zich daarbij uitsluitend baseert op de regels van
de aansprakelijkheid uit overeenkomst;
Overwegende dat het middel niet aanvoert dat het hofvan beroep artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek had moeten toepassen;
Dat het onderdeel de schending van die wetsbepaling aanvoert en dus, zoals verweerster staande houdt, niet ontvankelijk is;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat een beslissing op dubbelzinnige redenen gegrond is wanneer die redenen voor verschillende uitleggingen vatbaar zijn en wanneer zij,
in een of meer van die uitleggingen naar recht verantwoord is, maar niet in
een meer andere uitleggingen;
Overwegende dat het onderdeel de reden waarop het kritiek oefent op
tweeerlei wijze uitlegt en die eerste uitlegging ''blijkens het eerste onderdee!" onwettig acht;
Overwegende dat uit het onderzoek van het eerste onderdeel blijkt dat eiser het bewijs niet levert van de onwettigheid die hij wilde aantonen;
Dat, aangezien het middel de wettigheid van de reden die het dubbelzinnig acht niet op een andere wijze bekritiseert, het aangevoerde gebrek ervan, ongeacht de uitlegging die eraan zou moeten worden gegeven, niet tot
cassatie kan leiden;
Dat het onderdeel geen belang vertoont zodat het, zoals verweerster staande
houdt, niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
7 december 2001 - 1e kamer- Voorzitter : de h. Parmentier, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Mathieu - Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Draps en Mathieu.

Nr. 684

3e KAMER - 10 december 2001

1 o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- SCHADE- ALGEMEENOVERHEID- WERKGEVER- DOOR DERDE VEROORZAAKT ONGEVAL- WETTELIJKE OF REGLEMENTAIRE VERPLICHTINGEN - BETALING WEDDE EN BIJDRAGEN- BETALING ZONDER TEGENPRESTATIE- GEVOLG.

2o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- SCHADE -ALGEMEENSCHADEVERHINDEREND KARAKTER VAN EEN CONTRACTUELE, WETTELIJKE OF REGLEMENTAIRE VERPLICHTING - CRITERIUM.

3o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- SCHADE -ALGEMEENSCHADEVERHINDEREND KARAKTER VAN EEN CONTRACTUELE, WETTELIJKE OF REGLEMENTAIRE VERPLICHTING- CRITERIUM- SECUNDAIRE PLICHT.
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4 o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- SCHADE- ALGEMEENLEERKRACHT- SLACHTOFFER- DOOR DERDE VEROORZAAKT ONGEVAL- TIJDELIJKE ARBEIDSONGESCHIKTHEID- OVERHEID- WERKGEVER- WETTELIJKE OF REGLEMENTAIRE VERPLICHTINGEN- BETALING WEDDE EN BIJDRAGEN- VOORSCHOT- INDEPLAATSSTELLINGSTREKKING VAN WET OF REGLEMENT.

so

INDEPLAATSSTELLING- LEERKRACHT- SLACHTOFFER- DOOR DERDE VEROORZAAKT ONGEVAL- TIJDELIJKE ARBEIDSONGESCHIKTHEID- OVERHEID- WERKGEVER- BETALING WEDDE EN BIJDRAGEN- OMVANG INDEPLAATSSTELLING.

1o De overheid die ingevolge de {out van een derde, krachtens de op haar rustende wet-

telijke of reglementaire verplichtingen de wedde en de op die wedde rustende bijdragen moet doorbetalen zonder arbeidsprestaties te ontvangen, is gerechtigd op schadevergoeding voor zover zij hierdoor schade lijdt (1). (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
2° Het bestaan van een contractuele, wettelijke ofreglementaire verplichting sluit niet

uit dat schade in de zin van art. 1382 B. W. ontstaat, tenzij 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 heeft verbonden of die ze ingevolge de wet of het reglement moet verrichten (2).
(Artt. 1382 en 1383 B.W.)
3° De vaststelling dat een contractuele, wettelijke ofreglementaire verplichting niet se-

cundair is ten opzichte van de vergoedingsplicht van de aansprakelijke, houdt niet
noodzakelijk in dat een uitgave of prestatie verricht op grand van die verplichting
definitief voor rekening moet blijven van diegene die zich ertoe verbonden heeft of die
ze ingevolge de wet of het reglement moet verrichten (3). (Artt. 1382 en 1383 B.W.)

4 o Uit de regel krachtens dewelke het personeelslid, wiens afwezigheid te wijten is aan
een ongeval veroorzaakt door de schuld van een derde, zijn activiteitswedde ontvangt op voorwaarde dat hij de Staat, bij iedere betaling in zijn rechten doet treden tegen hem die het ongeval heeft veroorzaakt, kan worden afgeleid dat het niet de
bedoeling van de wetgever was dat de last van de prestatie definitief voor rekening
van de overheid komt (4). (Art. 1382 en 1383 B.W.; art. 18 K.B. 1S jan. 1974.)

so

De omvang van de indeplaatsstelling van de overheid in de rechten van het getroffen personeelslid, is zonder belang voor de vordering van de overheid op grand van
de artt. 1382 en 1383 B. W. (S). (Artt. 1382 en 1383 B.W.; art. 18 K.B. 1S jan. 1974.)
(VLAAMSE GEMEENSCHAP T. AXA BELGIUM N.V.)
ARREST

(A.R. C.98.0270.N)

HET HOF;- Gelet op het arrest van dit Hofvan 14 juni 1991;
Gelet op het bestreden arrest, op 24 september 1997 op verwijzing gewezen door het Hof van Beroep te Brussel;
Gelet op de beschikking van de eerste voorzitter van 15 november 2001
waarbij de zaak naar de derde kamer wordt verwezen;
(1) Cass., 19 feb. 2001, A.R. C.99.0014.N, nr. 97; Cass, 19 feb.2001, A.R. C.99.0228.N, nr. 99; Cass,
19 feb. 2001, A.R. C.00.0242.N, nr. 100.
(2) Zie noot 1.
(3) Zie noot 1.

(4) Cass., 19 feb. 2001, A.R. C.99.0014.N, nr. 97.
(5) Zie noot 4.
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Over het tweede middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 149 van de gecoordineerde Grondwet en 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest de oorspronkelijke vordering uitgaande van de Belgische Staat ongegrond verklaart en eiseres veroordeelt tot al de kosten waarover nog
niet bij Uw arrest van 14 juni 1991 werd beslist, het meer bepaald de vordering uitgaande van eiseres en in zoverre gestoeld op artikel 1382 van het Burgerlijk Wethoek als ongegrond afwijst, het hoger beroep terzake gegrond, en dit op de volgende
gronden (pp. 5 - 7, in fine pagina 6, laatste alinea, t.e.m. pagina 7):
"IV. Over artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek :
dat artikel 160 van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van
het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, enz., bepaalt : 'Behoudens uitdrukkelijk strijdige bepaling heeft het personeelslid in actieve dienst recht op wedde ... Onder de door Ons bepaalde voorwaarden krijgt hij verIof: ... c) we gens ziekte of gebrekkigheid .. .';
dat in uitvoering van dit artikel 160 in hoofdstuk III van het koninklijk besluit van
15 januari 1974 het verlof wegens ziekte of gebrekkigheid wordt geregeld, b.v. : 30 dagen ziekte- of gebrekkigheidsverlof per twaalf maanden sociale ancienniteit, met uitzondering, o.m., voor een arbeidsongeval waar een verlof zonder tijdsbeperking wordt
toegestaan;
dat dit hoofdstuk III eindigt met de reeds sub III geciteerde bepaling van artikel 18
omtrent de conventionele subrogatie als voorwaarde voor het ontvangen van de
activiteitswedde;
dat uit deze teksten moet afgeleid worden dat een statutair lid van het onderwijzend personeel, zoals terzake, bij ziekte of gebrekkigheid recht heeft op verlof en op
zijn wedde, zij het dat hij die wedde slechts in ontvangst mag nemen mits conventionele subrogatie wat het ontvangen bedrag betreft;
dat de verplichting voor de Staat om in een dergelijk geval de wedde en de daarop
verschuldigde bedrijfsvoorheffing en sociale bijdragen te blijven doorbetalen bijgevolg niet secundair (... ) is ten opzichte van de op de verzekerde van de appellante rustende verplichting om een door zijn toedoen ontstane schade te vergoeden;
dat blijkens de inhoud van de vermelde regels de door (eiseres) gedane uitgaven, met
uitzondering van het gedeelte waarvoor een subrogatie werd verleend, bijgevolg definitief ten hare laste moet blijven (. .. ); dat het hoger beroep hier bijgevolg gegrond is",
terwijl, de vaststelling dat een uitgave of prestatie een contractuele, wettelijke of
reglementaire verplichting als grondslag heeft, niet voldoende is om het oorzakelijk
verband tussen een onrechtmatige daad van een derde en die uitgave of prestatie te
ontkennen;
dat het bestaan van die verplichting wel kan verhinderen dat schade in de zin van
artikel1382 van het Burgerlijk Wetboek ontstaat, wanneer blijkens de inboud of strekking van de overeenkomst, wet of reglement, de te verrichten uitgave of prestatie definitiefvoor rekening moet blijven van degene die zich ertoe verbonden heeft of die ze
ingevolge wet ofreglement moet verrichten, wat ook de feitelijke oorzaak ervan zij;
dat het gegeven dat een uitgave of prestatie definitief voor rekening van deze moet
blijven, niet noodzakelijk volgt uit de vaststelling dat deze contractuele, wettelijke of
reglementaire verplichting niet secundair is t.o.v. deze van de aansprakelijke,
zodat de beslissing dat de door eiseres (als rechtsopvolgster van de Belgische Staat)
gedane uitgaven definitief te haren laste moeten blijven, niet naar recht verantwoord is (schending van alle in de aanhef van het middel aangeduide artikelen en meer
bepaald artikel 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek, met uitzondering van artikel 149
van de gecoordineerde Grondwet), minstens niet naar behoren van recht is gemotiveerd, nu het de vaststelling dat de gedane uitgaven definitief ten laste van eiseres
vallen, afieidt uit het gegeven dat de op eiseres rustende verplichting terzake niet secundair is (schending van artikel 149 van de gecoordineerde Grondwet) :
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Overwegende dat, krachtens de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, degene die door zijn schuld aan een ander schade berokkent,
verplicht is deze integraal te vergoeden, wat impliceert dat de benadeelde teruggeplaatst wordt in de toestand waarin hij zich zou hebben bevonden indien die daad waarover hij zich beklaagt, niet was gesteld;
Dat de overheid die ingevolge de fout van een derde krachtens de op haar
rustende contractuele, wettelijke of reglementaire verplichting de wedde en
de op die wedde rustende bijdragen en bedrijfsvoorheffing moet betalen zonder arbeidsprestaties te ontvangen, gerechtigd is op schadevergoeding voor
zover zij hierdoor schade lijdt;
Dat immers het bestaan van een contractuele, wettelijke of reglementaire verplichting niet uitsluit dat schade, in de zin van artikel 1382 van het
Burgerlijk Wetboek ontstaat, tenzij 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 heeft verbonden of die ze ingevolge de wet of het reglement moet verrichten;
Dat de vasts telling dat een contractuele wettelijke of reglementaire verplichting niet secundair is ten opzichte van de vergoedingsplicht van de aansprakelijke, niet noodzakelijk inhoudt dat een uitgave of prestatie verricht op grond van die verplichting definitiefvoor rekening moet blijven van
diegene die zich ertoe verbonden heeft of die ze ingevolge de wet of het reglement moet verrichten;
Overwegende dat uit de in artikel 18 van het koninklijk besluit van 15 januari 1974 bepaalde subrogatie kan worden afgeleid dat het niet de bedoeling van de wetgever was dat de last van de prestatie definitief voor rekening van de overheid komt; dat de omvang van de subrogatie te dezen geen
belang vertoont;
Overwegende dat het arrest op grond van de samenhang tussen artikel160
van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 en artikel18 van het koninklijk besluit van 15 januari 197 4 oordeelt dat de schade in zoverre subrogatie mogelijk is, niet definitief ten laste van eiseres blijft;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat, in zoverre geen subrogatie mogelijk is, de schade definitieften laste van eiseres is, mede op grond dat "de
verplichting voor de Staat om in een dergelijk geval de wedde en de daarop
verschuldigde bedrijfsvoorheffing en sociale bijdragen te blijven doorbetalen (. .. ) niet secundair is ten opzichte van de op de verzekerde van (verweerster) rustende verplichting om een door zijn toedoen ontstane schade te
vergoeden";
Dat het arrest aldus het begrip schade miskent nude vraag of een gedane uitgave al dan niet definitief ten laste van de overheid blijft, de schade
zelfbetreft, meer bepaald de vergoedbaarheid ervan, en niet kan afgeleid worden uit het secundair karakter van de verplichting;
Dat het arrest mitsdien door de op grond van artikel 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wethoek ingestelde vordering van eiseres af te wijzen met betrekking tot de betaalde bijdragen voor sociale zekerheid en de bedrijfsvoorheffing, deze wetsbepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;
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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 Gent.
10 december 2001 - 3• kamer- Vaarzitter en verslaggever : de h. Boes, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende canclusie van de mevr. De Raeve, advocaat-generaal Advacaten : mrs. Wouters en Biitzler.
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3• KAMER- 10 december 2001
1o GRONDWET- GRONDWET 1994 (ARTT. 1 TOT 99) -ARTIKEL 10- SOCIAAL GESCHIL- GERECHTELIJKE BESLISSING- KENNISGEVING BIJ GERECHTSBRIEF- RECHTSMIDDEL- HOGER BEROEP- 'IERMIJN- MODALITEITEN- BETEKENING GERECHTSDEURWAARDERSEXPLOOT
- VERSCHILLENDE BEHANDELINGEN VAN RECHTSZOEKENDEN - GEEN DISCRIMINATIE.

2° GRONDWET- GRONDWET 1994 (ARTT.

1 TOT 99)- ARTIKEL 11 - SOCIAAL GESCHIL- GERECHTELIJKE BESLISSING- KENNISGEVING BIJ GERECHTSBRIEF- RECHTSMIDDEL- HOGER BEROEP- 'IERMIJN - MODALITEITEN- BETEKENING GERECHTSDEURWAARDERSEXPLOOT
- VERSCHILLENDE BEHANDELINGEN VAN RECHTSZOEKENDEN- GEEN DISCRIMINATIE.

3° HOGER BEROEP- BURGERLIJKE

ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN)- PRINCIPAAL BEROEP. VORM. 'IERMIJN. ONSPLITSBAAR GESCHIL- TERMIJN -AANVANGSPUNT- KENNISGEVING BIJ GERECHTSBRIEF- BETEKENING GERECHTSDEURWAARDERSEXPLOOT- VERSCHILLENDE BEHANDELINGEN VAN RECHTSZOEKENDEN- GEEN DISCRIMlNATIE.

1", 2° en 3° De artikelen 32, 2°, en 46, § 2, van het Gerechtelijk Wetbaek in samenhang gelezen met de artikelen 792, tweede lid, en 1051 van het Gerechtelijk Wetbaek, schenden de artikelen 10 en 11 van de Grandwet niet waar zij een anderscheid maken bij de bepaling van de termijn en bij de madaliteiten van het hager
beraep, tussen de geschillen bedaeld in artikel 792, tweede lid, waarvaar de kennisgeving bij gerechtsbrief de termijn van het hager beraep daet lapen en de geschillen waarvaar de gemeenrechtelijke regel van de betekening bij gerechtsdeurwaarderexplaat taepasselijk is (1). (Artt. 10 en 11 Grondwet, artt. 32, 2°, 46, § 2, 792, tweede
lid, en 1051 Ger.W.)
(G ... T. R.VA.)

ARREST

(A.R. S.99.0118.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 1 maart 1999 gewezen door
het Arbeidshof te Gent,
Gelet op het arrest van het Hof van 21 februari 2000; (2)
(1) Zie Cass, 21 feb. 2000, A.R. S.99.0118.N, nr. 139 en A.H. nr. 96/2001 van 12 juli 2001.
(2) Zie noot 1.
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Gelet op het arrest van het Arbitragehofvan 12 juli 2001; (3)
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 10 en 11 van de gecoordineerde Grondwet, van artikel14.1. van het Verdrag van 19 december 1996 inzake burgerrechten en politieke rechten, goedgekeurd bij wet van 15 mei 1981, van artikel 6 van het Europees Verdrag van
4 november 1950 tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome, goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955, van het
algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging en van de artikelen, 2, 32, 33,
35, 36, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 730, § 2, B, artikel580, 2°, artikel 704, eerste lid, artikel 792, tweede en derde lid, de artikelen 1050 en 1051 van het Gerechtelijk Wethoek,
doordat het bestreden arrest het hoger beroep onontvankelijk verklaart op grond
van o.m. de volgende overwegingen :
"2. Over de ontvankelijkheid van het hoger beroep.
2.1. Ten onrechte stelt eiseres vooreerst dat geen bewijs voorligt dat de gerechtsbrief op 12 juni 1998 haar heeft bereikt, aangezien zij persoonlijk voor ontvangst heeft
ondertekend (st. 24.2., voornoemd). Evenmin kan zij er zich op beroepen dat de gerechtsbrief die haar werd ter kennis gebracht, geen melding zou hebben gemaakt van de te
volgen procedure in geval van hoger beroep ofverzet tegen het tussengekomen vonnis. Het tegendeel blijkt uitdrukkelijk uit de inhoud van de kennisgeving (st. 24, gerechtsdoss. eerste aanleg).
2.2. Eiseres houdt verder voor dat de regel, volgens welke de kennisgeving bij
gerechtsbrief de beroepstermijn doet lopen, het gelijkheidsbeginsel, evenals de rechten van verdediging schendt.
Zij vordert dat het arbeidshof, alvorens recht te doen, volgende prejudiciele vraag
zou stellen aan het Arbitragehof:
Of de kennisgeving bij toepassing van artikel 729, (lees : 792) § 2, Gerechtelijk Wethoek geen schending vormt van de artikelen 10 en 11 Gerechtelijk Wetboek, aangezien in bepaalde gevallen een termijn binnen dewelke een rechtsmiddel moet aangewend worden, begint te lopen vanaf de betekening bij gerechtsdeurwaardersexploot
terwijl in casu de termijn begint te lopen vanaf de kennisgeving bij aangetekende
gerechtsbrief, hetwelk een mindere bescherming inhoudt van de rechten van de zwakkere procespartij, wat een ongeoorloofde discriminatie invoert tussen de bij een procedure betrokken partijen.
2.3. Overeenkomstig artikel 26, § 2, alinea 3, Bijzondere Wet 6 januari 1989 op het
Arbitragehof is het rechtscollege waarvan de beslissing vatbaar is voor voorziening in
cassatie niet gehouden het Arbitragehof te verzoeken om op een opgeworpen vraag uitspraak te doen :
1o wanneer het Arbitragehof reeds uitspraak heeft gedaan op een vraag of een beroep met hetzelfde onderwerp,
2° wanneer het rechtscollege meent dat het antwoord op de prejudiciele vraag niet
onontbeerlijk is om uitspraak te doen,
3° wanneer de wet een regel of een artikel van de Grondwet bedoeld in § 1 klaarblijkelijk niet schendt.
Het arbeidshof dient dus te beoordelen of de door eiseres ingeroepen middelen relevant zijn en enige schijn van gegrondheid vertonen.
2.4. Eiseres stelt vooreerst dat de kennisgeving bij gerechtsbrief minder rechtszekerheid biedt dan de betekening bij gerechtsdeurwaardersexploot. Bij kennisgeving
bij gerechtsbrief zou immers geen zekerheid bestaan dat de betrokkene het vonnis effectief ontvangt.
Zulks is evenwel een loutere theoretische mogelijkheid die zich te dezen niet voordoet. De gerechtsbrief werd immers door eiseres persoonlijk in ontvangst genomen bij
(3) Zie noot 1.
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de aanbieding op 12 juni 1998. Eiseres heeft er dus geen belang bij dit aspect van het
verschil in behandeling in te roepen, aangezien het niet relevant is voor de oplossing van het geschil.
In zover mocht worden gei:nsinueerd dat uit niets blijkt dat de gerechtsbrief de tekst
van het uitgesproken vonnis, en de kennisgeving van de elementen, waarvan sprake
in artikel 792, alinea 3, Gerechtelijk Wetboek, zou hebben bevat, dient er op gewezen te worden dat de bewuste gerechtsbrief een document is, dat uitgaat van een openbaar ambtenaar, in de uitoefening van zijn ambt.
Ook de opmerking dat de beroepstermijn ingeval van kennisgeving bij gerechtsbrief begint te lopen vanaf de verzending van de kennisgeving, terwijl de termijn bij
betekening begint te lopen op het ogenblik dat de gerechtsdeurwaarder het exploot aanbiedt, is te dezen niet relevant voor de oplossing van het geschil. Zelfs indien de beroepstermijn pas zou beginnen lopen vanaf de aanbieding van de gerechtsbrief zou deze termijn te dezen hoe dan ook geeindigd zijn op 12 juli 1998. Ook in die hypothese werd
het verzoekschrift ruim laattijdig neergelegd.
2.5. Eiseres meent verder dat het gelijkheidsbeginsel geschonden wordt doordat de
partij die hoger beroep wenst in te stellen, ingeval van betekening bij gerechtsdeurwaardersexploot in de praktijk meestal over een ruimere tijdspanne beschikt om
te oordelen of hoger beroep moet worden aangetekend, om het nodige opzoekingswerk te verrichten en om het verzoekschrift hoger beroep op te stellen, terwijl ingeval van kennisgeving bij gerechtsbrief de beroepstermijn binnen de acht dagen na de
uitspraak begint te lopen.
Er bestaat, inzake het instellen van hoger beroep onmiskenbaar een verschillende regeling, naargelang het gaat om de gevallen bedoeld in artikel 792 Gerechtelijk Wetboek, en de meeste andere procedures.
De grondwettelijke regel van de gelijkheid der Belgen voor de wet en van de nietdiscriminatie sluit een verschil in behandeling tussen bepaalde categorieen van personen echter niet uit, voor zover dat verschil op een objectief criterium berust en redelijk verantwoord is.
Het bestaan van dergelijke verantwoording moet worden beoordeeld met betrekking tot het doel en de gevolgen van de overwogen maatregel, waarbij het gelijkheidsbeginsel geacht wordt te zijn geschonden wanneer vaststaat dat de aangewende middelen redelijkerwijze niet evenredig zijn met het beoogde doel (Arbitragehof, nr. 21/
89, 13 juli 1989, overweging B.4.5.b, B.S. 21 juli 1989; Arbitragehof, nr. 1/94, 13 januari
1994, overweging B.2.3., B.S. 1 februari 1994; R.v.St., nr. 34.814, 25 april 1990, J.T.
1991, 386, noot Lagasse, D.; Cass., 5 oktober 1990, R.W. 1990-91, 328, met concl. adv.gen. G. D'Hoore).
De toetsing aan de artikelen 10 en 11 Gerechtelijk Wetboek slaat op het objectief
karakter van het onderscheid, het adequaat karakter van de maatregelen ten aanzien van het nagestreefde doel en het bestaan van een redelijke verhouding tussen de
aangewende middelen en het beoogde doel (Arbitragehof, nr. 40/96, 27 juni 1996, overweging B.4., B.S., 9 augustus 1996).
De kennisgeving bij gerechtsbriefwordt krachtens artikel 792, alinea 2, Gerechtelijk Wetboek toegepast voor de zaken opgesomd in artikel 704, alinea 1, Gerechtelijk Wetboek. Het betreft sociaalrechtelijke geschillen die worden ingeleid bij eenvoudig verzoekschrift, waarvoor geen vormvoorwaarden gelden die op straffe van
nietigheid werden voorzien. Hiertoe behoren de zaken, waarvan sprake in artikel580,
2°, Gerechtelijk Wetboek.
De geschillen bedoeld in artikel 704, alinea 1, Gerechtelijk Wetboek hebben het gemeenschappelijk kenmerk dat het in beginsel om zaken gaat waarin de rechtzoekende verhaal instelt tegen een uitvoerbare administratieve beslissing die geniet van
het zgn. 'privilege du prealable', waarbij de eenzijdige beslissing van het administratief orgaan geacht wordt gelijkvormig te zijn met het recht, zonder dat vooraf een beroep moet gedaan worden op de rechter.
Dergelijk verhaal moet op stra:lfe van verval binnen een korte termijn ingesteld worden en zal in beginsel de gevolgen van de bestreden beslissing niet opschorten, tenzij de wet er anders over beslist.
Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat artikel 792, alinea 2 en 3, Gerechtelijk Wetboek werd ingevoerd en artikel1051 Gerechtelijk Wetboek werd gewijzigd
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bij wet van 12 januari 1993 houdende een urgentieprogramma voor een meer soliclaire samenleving. Deze bepalingen werden overgenomen uit het voorontwerp van het
'Wetboek van de Sociale Zekerheid', opgemaakt door de Koninklijke Commissie belast met de codificatie, de harmonisering en de vereenvoudiging van de wetgeving betreffende de sociale zekerheid in het kader van de algemene hervorming van de wetgeving. Deze bepalingen zijn erop gericht de betekening van de vonnissen en arresten
uitgesproken in geschillen betreffende de sociale zekerheid in het algemeen te vereenvoudigen en een vlugge tenuitvoerlegging van de vonnissen en arresten mogelijk te maken (Gedr. St., Kamer, buitengewone zitting 1991-92, nr. 630/1, 13 en 39).
Volgens de Koninklijke Commissie diende daarbij een tweevoudig oogmerk te worden nagestreefd, te weten : enerzijds waarborgen dat de termijnen om rechtsmiddelen aan te wenden automatisch ingaan vanaf de kennisgeving van het vonnis, om zo
de afhandeling van sociale geschillen langs gerechtelijke weg te bespoedigen, en anderzijds de kosten te vermijden die het optreden van een gerechtsdeurwaarder meebrengt (Gedr. St., Senaat, 1993-94, nr. 1914/2, 6).
De zaken, waarvan sprake in artikel 704, alinea 1, Gerechtelijk Wetboek, vertonen derhalve eigen kenmerken, zodat het gemaakte onderscheid in elk geval berust
op een objectief criterium.
Het bespoedigen van de afhandeling van sociale geschillen langs gerechtelijke weg
en het vermijden van gerechtsdeurwaarderskosten zijn overigens doelstellingen die
tot de beoordelingsvrijheid van de wetgever behoren. De door eiseres betwiste bepalingen zijn ook adequaat ten aanzien van dit nagestreefd doel. De kennisgeving bij
gerechtsbrief is inderdaad kosteloos, de procedure verloopt sneller en soepeler en is
precies in het voordeel van de 'zwaksten' die vlugger een eindbeslissing krijgen.
Het verschil in behandeling tussen bepaalde categorieen van personen, dat voortvloeit uit de toepassing van verschillende procedures voor verschillende rechtscolleges in minstens gedeeltelijk verschillende omstandigheden, houdt op zich geen discriminatie in. Van discriminatie zou slechts sprake kunnen zijn mocht het verschil in
behandeling dat voortvloeit uit de toepassing van die procedures gepaard gaan met
een onevenredige beperking van de rechten van de daarbij betrokken partijen
(Arbitragehof, nr. 10/97, 5 maart 1997, overweging B.6, B.S. 15 mei 1997).
Onmiskenbaar biedt de kennisgeving bij gerechtsbrief een informatiewaarborg en
een rechtszekerheid die minstens gelijkwaardig zijn met de betekening bij
gerechtsdeurwaardersexploot. Vooreerst weet een eventuele raadsman op voorhand, minstens hoort hij te weten, tussen welke data de kennisgeving zal geschieden, wat niet het geval is bij betekening. Verder bepaalt artikel 792, alinea 3, Gerechtelijk Wetboek dat de kennisgeving op straffe van nietigheid de rechtsmiddelen
moet vermelden, alsook de termijn binnen welke dit verhaal moet worden ingesteld
evenals de benaming en het adres van de rechtsmacht die bevoegd is om er kennis van
te nemen. Bij betekening bij gerechtsdeurwaardersexploot wordt de leek hierover niet
ingelicht. Het hof ziet in die omstandigheden niet in hoe de rechten van verdediging zouden geschonden worden door een regeling die ertoe strekt de beroepstermijn, die hoe dan ook een maand blijft, automatisch te doen aanvangen kort na de
uitspraak, en overigens op een goedkope marrier.
De kennisgeving van het vonnis bij gerechtsbrief houdt dus geen onevenredige beperking van de rechten van de daarbij betrokken partijen in.
Het arbeidshof is bijgevolg van oordeel dat de regeling voorzien bij artikel 792, alinea's
2 en 3, Gerechtelijk Wetboek, juncto artikel1051 Gerechtelijk Wetboek, van toepassing op de geschillen bedoeld in artikel582, 2°, Gerechtelijk Wetboek, juncto artikel
704, alinea 1, Gerechtelijk Wetboek, het gelijkheidsbeginsel bepaald in de artikelen
10 en 11 van de Gerechtelijk Wetboek manifest niet schendt.
Er is dan ook geen reden om een prejudiciele vraag te stellen aan het Arbitragehof (Arbh. Gent, derde kamer, 30 maart 1998, onder A.R. 362/97, inzake Bvba G.S. t/
Directeur-Generaal van de Studiedienst van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid).
2.6. Het hoger beroep werd ingesteld tegen een vonnis van 4 juni 1998. De kennisgeving ervan gebeurde, krachtens artikel 792, alinea's 2 en 3, Gerechtelijk Wethoek, door afgifte van de gerechtsbrief op 11 juni 1998 ter postkantoor Gent.
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Het verzoekschrift tot hager beroep werd neergelegd ter griffie van het Arbeidshof te Gent, afdeling Gent, op 21 september 1998.
·
Overeenkomstig artikel1051, alinea 1, Gerechtelijk Wetboek bedraagt de termijn
om hager beroep aan te tekenen een maand, te rekenen vanaf de betekening van het
vonnis of de kennisgeving ervan overeenkomstig artikel 792, alinea's 2 en 3, Gerechtelijk Wetboek.
Het betreft een vervaltermijn, zodat een eventueel verzuim of nietigheid zo nodig
ambtshalve dient opgeworpen te worden.
Onder kennisgeving dient, overeenkomstig artikel32, 2°, Gerechtelijk Wetboek verstaan te worden, de toezending van een akte van rechtspleging in origineel of in afschrift. Zij geschiedt langs de post of, in de gevallen die de wet bepaalt, in de vormen die deze voorschrijft.
Als datum van kennisgeving geldt dus de datum waarop de beslissing aan de betrokkene werd toegezonden, zijnde de datum van de afgifte ter post, niet de datum van
aanbieding of van ontvangst (Cass. 9 december 1996, T.S.R. 1997, 175, noot Van Limberghen, G.; Cass., 24 januari 1974, Pas. 1974, I, 557; Cass., 24 december 1982, A. C.,
1982-83, 572; Cass., 6 juni 1991, J.T. 1992, 393; Arbrb. Gent 28 april1981, R.W. 198182, 2631; Fettweis, A., Manuel de procedure civile, 1985, 207, nr. 247; Lindemans, D.,
Gerechtelijk recht, artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en
rechtsleer, onder artikel 32/2-3).
Weliswaar heeft deze zienswijze in de praktijk tot gevolg dat de betrokkene niet steeds
beschikt over een maand nadat hij 'kennis gekregen' heeft van het vonnis om hager
beroep te kunnen aantekenen (de aanbieding door de postdiensten gebeurt immers
meestal niet op de dag van de afgifte ter post). Gelet echter op de uitdrukkelijke en
ondubbelzinnige wettekst ('te rekenen van de kennisgeving' en niet 'te rekenen vanaf
de kennisname') kan terzake geen twijfel bestaan. Overigens weegt het nadeel voor
de betrokken partij, aldus over (minstens) een dag minder te beschikken om hager beroep in te stellen, niet op tegen de onzekerheid die anders inzake het vertrekpunt van
de vervaltermijn zou bestaan (Braekmans, H., 'Zes jaar kennisgeving bij gerechtsbrief', R.W. 1974-75, 777-778).
Nu de termijn voor het instellen van het hager beroep liep vanaf 12 juni 1998 (daags
na de afgifte ter post van een afschrift van het vonnis a quo door de griffiie om te eindigen op 11 juli 1998, is het hager beroep, ingesteld bij verzoekschrift neergelegd ter
griffie op 21 september 1998, dan ook laattijdig en bijgevolg niet ontvankelijk.
Voor zoveel als nodig kan er (nogmaals) op gewezen worden dat eenzelfde conclusie zich opdringt, indien men de datum van kennisname als uitgangspunt voor de berekening van de beroepstermijn zou rekenen - quod non -. Immers de gerechtsbrief met kennisgeving van het vonnis a quo bereikte eiseres uiterlijk op 12 juni 1998
(zie st. 24.2, gerechtsdoss. eerste a:anleg). In die - het weze herhaald - niet toepasselijke hypothese, was de beroepstermijn verstreken op 12 juli 1998, zodat het beroep ingesteld op 21 september 1998 hoe dan ook laattijdig is."
terwijl de beginselen van het respect van de rechten van de verdediging en het correct behandelen van de zaak gewaarborgd door artikel 6 E.V.R.M. de rechtzoekende
het recht verlenen over voldoende tijd en faciliteiten te beschikken met het oog op de
voorbereiding van zijn verdediging, recht waarop het constitutioneel principe van gelijkheid en discriminatie van toepassing is; dit recht slechts effectief is gewaarborgd wanneer de rechtzoekende met zekerheid is gei:nformeerd, hetgeen gebeurt door
het overmaken van een akte gewaarborgd door de vervulling van pleegvormen in authentieke vorm, snel (tijdig en binnen een redelijke termijn, met tussenkomst van een
competente en gekwalificeerde agent) en precies (door het waarborgen van een minimum formalisme door de ministeriele ambtenaar en met het respect van de nodige identificatie en vermeldingen: tijd, onderwerp, voorwerp, geadieerde rechter),
en terwijl de verschillende behandeling van rechtzoekenden naargelang de wijze van
informatie, nl. bij gerechtsdeurwaardersexploot ofbij gerechtsbrief, discriminerend is
in de mate de kennisgeving niet de waarborg biedt van informatie die gelijk is aan deze
verstrekt door de betekening via gerechtsdeurwaarder,
het bestreden arrest dat oordeelt dat het hager beroep laattijdig werd ingesteld en
eiseres bijgevolg van haar recht op hager beroep was vervallen op grand van de overweging dat de kennisgeving via gerechtsbrief gebeurde op 12 juni 1998, terwijl deze
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overhandiging van de beslissing van de arbeidsrechtbank te Gent niet omkaderd was
met de gebruikelijke informatie die via een gerechtsdeurwaardersexploot zou verstrekt zijn en aanneemt dat de beroepstermijn vanaf de kennisgeving begon te
lopen,
en terwijl blijkt dat de in het middel aangehaalde artikelen van het Gerechtelijk Wethoek de artikelen 10 en 11 van de gecoiirdineerde Grondwet schenden in zoverre zij
de beroepstermijn doen lopen vanaf de kennisgeving ervan en niet vanaf de betekening van deze uitspraak door een gerechtsdeurwaarder, dergelijke ongelijke behandeling onevenredig is met de nagestreefde doeleinden,
het bestreden arrest niet wettig kon beslissen dat de ongelijke behandeling van
procespartijen, wanneer van een beslissing wordt kennis gegeven via gerechtsbrief,
dan wel, via gerechtsdeurwaardersexploot, de artikelen 10 en 11 van de gecoiirdineerde Grondwet niet schenden,

zodat het bestreden arrest dat tot de niet-ontvankelijkheid van het hoger beroep besluit, niet naar recht is verantwoord (schending van alle in het middel ingeroepen bepalingen):

Overwegende dat het Arbitragehof op de door het Hof in zijn arrest van
21 februari 2000 gestelde prejudiciele vraag in zijn arrest van 12 juli 2001
voor recht heeft gezegd dat de artikelen 32, 2°, en 46,§ 2, van het Gerechtelijk Wetboek, in samenhang gelezen met de artikelen 792, tweede lid, en
1051 van het Gerechtelijk Wetboek, de artikelen 10 en 11 van de Grandwet niet schenden;
Overwegende dat het bestreden arrest dat beslist dat het door eiseres ingesteld hoger beroep wegens laattijdigheid niet ontvankelijk is, zijn beslissing die gegrond is op de artikelen 792, tweede lid, en 1051 van het Ge. rechtelijk Wetboek, naar recht verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; gelet op artikel1017, tweede lid,
van het Gerechtelijk Wetboek, verwijst verweerder in de kosten.
10 december 2001 - 3e kamer- Voorzitter : de h. Boes, afdelingsvoorzitter- Thrslaggever : mevr. Bourgeois - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Gerard.
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1o AFWEZIGHEID- AFWEZIGVERKLARING-

OVERLIJDEN- GELIJKSTELLING- WEZEN·

BIJSLAG.

2° GEZINSBIJSLAG- WERKNEMERS- WEZENBIJSLAG- TOEKENNING- AANVANGS·
PUNT- AFWEZIGVERKLARING.

1o De afwezigverklaring overeenkomstig de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek wordt

voor de toepassing van de wezenbijslag gelijkgesteld met het overlijden van de ouder.
(Artt. 115-119 B.W.; artt. 56bis en 58 Kinderbijlsag Werknemers.)
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2° De afwezigverklaring doet het recht op wezenbijslag ontstaan; de wezenbijslag wordt

toegekend vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de afwezigverklaring, tenzij wanneer die afwezigverklaring zich voordoet op de eerste dag van de maand, dan
vangt de toekenning aan vanaf deze eerste dag. (Artt. 56bis en 58 Kinderbijslagwet Werknemers.)
(RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID
VAN DE PROVINCIALE EN PLAATSELIJKE OVERHEIDSDIENSTEN
T. D ... - T.A.V. RIJKSDIENST VOOR KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS)
ARREST

(A.R. S.Ol.0018.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 16 november 2000 gewezen door het Arbeidshof te Brussel;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 48, vijfde lid, 50bis, 56bis, § 1, en 58, deze laatste bepaling zoals van kracht v66r de aanvulling bij artikel 30 van de wet van 22 februari
1998, van de bij koninklijk besluit van 19 december 1939 samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, en, voor zoveel als nodig, 115, 116, 117,
118 en 119 van liet Burgerlijk Wetboek,
doordat het arbeidshof eiser in het bestreden arrest veroordeelt tot het betalen aan
verweerster van de wezenbijslag vanaf 1 juni 1989, vermeerderd met de gerechtelijke interesten vanaf 14 februari 1997;
Het arbeidshof deze beslissing op volgende gronden stoelt :
"Artikel 56bis, § 1, van het koninklijk besluit van 19 december 1939 bepaalt dat rechthebbende is op kinderbijslag tegen de bedragen bepaald in artikel 50bis de wees, indien op het ogenblik van het overlijden van een van de ouders, de vader of de moeder in de loop van de 12 maanden die onmiddellijk het overlijden voorafgaan de
voorwaarden heeft vervuld om aanspraak te maken op ten minste zes maandelijkse
forfaitaire bijslagen.
Artikel 58 van voormeld koninklijk besluit bepaalt dat voor de toepassing van dit
artikel 56bis de afwezigheidsverklaring overeenkomstig de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek gelijkgesteld wordt met het overlijden.
De verklaring van afwezigheid kan ten vroegste vijf jaar na de verdwijning door de
-rechtbank worden uitgesproken.
De rechtbank van eerste aanleg te Brussel heeft bij vonnis dd. 16 april 1996 de afwezigheid van C. uitgesproken met de vaststelling dat hij het echtelijk dak heeft verlaten op 19 mei 1989 en sedertdien nooit meer is teruggekeerd of enig bericht heeft
achtergelaten.
Dit vonnis werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 31 oktober 1996, zodat vanaf 1 november 1996 de afwezigheidsverklaring met het overlijden wordt gelijkgesteld en het recht op wezenbijslag kan worden vastgesteld.
Zoals (verweerster) terecht stelt is de datum van het vertrek van C. op 19 mei 1989
waarnaar in het vonnis dd. 16 april1996 uitdrukkelijk wordt verwezen met vermelding dat C. nooit meer is teruggekeerd, de datum waarop de wezenbijslag voor de twee
kinderen is ontstaan, zodat vanaf 1 juni 1989 de wezenbijslag dient te worden uitgekeerd.
De bevoegdheid van (eiser) wordt niet betwist.
(Eiser) wordt veroordeeld tot de betaling van de wezenbijslag aan (verweerster) vanaf
1 juni 1989 en voorlopig begroot op 100.000 BEF vermeerderd met de gerechtelijke interesten met ingang van 14 februari 1997",
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terwijl wanneer een persoon "afwezig" is omdat hij opgehouden heeft te verschijnen daar waar hij zijn woonplaats of zijn verblijfplaats had, en men sinds vier jaren van hem geen tijding heeft ontvangen, de belanghebbende partijen zich overeenkomstig artikel 115 van het Burgerlijk Wetboek tot de rechtbank van eerste aanleg
kunnen wenden om de verklaring van afwezigheid te doen uitspreken;
De rechtbank van eerste aanleg, om de afwezigheid vast te stellen, krachtens artikel 116 van het Burgerlijk Wetboek beveelt dat een getuigenverhoor zal worden gehouden in het arrondissement van de woonplaats, en in dat van de verblijfplaats, indien die van elkaar onderscheiden zijn;
Het vonnis van verklaring van a:!Wezigheid overeenkomstig artikel 119 van het Burgerlijk Wetboek niet eerder wordt gewezen dan eenjaar na het vonnis waarbij het getuigenverhoor is bevolen;
De Procureur des Konings dit vonnis, overeenkomstig artikel 118 van het Burgerlijk Wetboek, aan de minister van Justitie zendt, die het openbaar maakt,
en terwijl de wees, krachtens artikel 56bis, § 1, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, rechthebbende is op kinderbijslag tegen de bedragen bepaald in artikel 50bis ('wezenbijslag'), indien op het ogenblik van
het overlijden van een van de ouders, de vader of de moeder in de loop van de twaalf
maanden die onmiddellijk het overlijden voorafgaan de voorwaarden heeft vervuld om
aanspraak te maken op ten minste zes maandelijkse forfaitaire bijslagen;
Dit wezengeld, krachtens artikel 48, vijfde lid, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, verschuldigd is vanaf de eerste dag van
de maand die volgt op deze in de loop waarvan de ouder is overleden of, indien de ouder
op de eerste dag van de maand is overleden, vanaf deze eerste dag;
Artikel 58 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders de afwezigverklaring overeenkomstig de bepalingen van het Burgerlijk Wethoek, voor de toepassing van artikel 56bis, gelijkstelt met het overlijden;
Het kind van wie een der ouders afwezig is, derhalve gerechtigd is op wezenbijslag vanaf de eerste dag van de maand die volgt op deze in de loop waarvan de verklaring van afwezigheid door de rechtbank van eerste aanleg is uitgesproken (of in
kracht van gewijsde is getreden) of, indien deze verklaring op de eerste dag van de
maand werd uitgesproken (of in kracht van gewijsde is getreden), vanaf deze eerste
dag, op voorwaarde dat de vader of de moeder in de loop van de twaalf maanden die
onmiddellijk de afwezigverklaring voorafgaan de voorwaarden heeft vervuld om aanspraak te maken op ten minste zes maandelijkse forfaitaire bijslagen;
Dit kind evenwel geen aanspraak kan maken op een wezenbijslag vanafhet ogenblik waarop zijn ouder feitelijk afwezig is, nu artikel 58 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders niet "de afwezigheid", doch wel "de
afwezigverklaring overeenkomstig de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek" met het
overlijden gelijkstelt;
en terwijl het arbeidshof overweegt dat de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel bij vonnis van 16 april 1996 de a:!Wezigheid van de echtgenoot van verweerster heeft
uitgesproken met de vaststelling dat hij het echtelijk dak op 19 mei 1989 heeft verlaten, dat dit vonnis op 31 oktober 1996 in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd, zodat vanaf 1 november 1996 de afwezigverklaring met het overlijden wordt gelijkgesteld;
N a de vaststelling door het arbeidshof dat op 1 november 1996 de afwezigverklaring
met het overlijden gelijkgesteld wordt, de wezenbijslag in toepassing van de hiervoren aangehaalde principes slechts verschuldigd was vanafvoornoemde datum, met
name 1 november 1996, op voorwaarde dat de vader of de moeder in de loop van de
twaalf maanden voorafgaand aan 1 november 1996 de voorwaarden heeft vervuld om
aanspraak te maken op ten minste zes maandelijkse forfaitaire bijslagen;
Het arbeidshof derhalve niet wettig kon beslissen dat vanaf 1 november 1996 het
recht op wezenbijslag kan worden vastgesteld, doch dat de wezenbijslag, nu in het vonnis uitdrukkelijk wordt verwezen naar 19 mei 1989 als datum waarop de echtgenoot van verweerster is vertrokken zonder ooit te zijn teruggekeerd, vanaf 1 juni 1989
dient te worden uitgekeerd,

---.------------------ ===
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zodat het bestreden arrest de in de aanhefvan het middel aangehaalde wetsbepalingen schendt :

Overwegende dat, krachtens artikel 56bis, § 1, Kinderbijslagwet Werknemers, rechthebbende is op kinderbijslag tegen de bedragen bepaald in artikel 50bis, de wees indien op het ogenblik van het overlijden van een van
de ouders, de vader of de moeder in de loop van de twaalf maanden die onmiddellijk het overlijden voorafgaan de voorwaarden heeft vervuld om aanspraak te maken op ten minste zes maandelijkse forfaitaire bijslagen;
Dat, krachtens artikel 48, vijfde lid, van dezelfde wet, het overlijden dat
het toekennen van het bij artikel 50bis bepaalde bedrag impliceert, aanleiding geeft tot het toekennen van dat bedrag vanaf de eerste dag van de maand
die volgt op deze in de loop waarvan het zich heeft voorgedaan, tenzij wanneer het overlijden zich voordoet op de eerste dag van de maand, dan vangt
de toekenning aan vanaf deze eerste dag;
Dat, krachtens artikel 58 van dezelfde wet, zoals te dezen toepasselijk, voor
de toepassing van onder meer het vermelde artikel 56bis, de afwezigverklaring overeenkomstig de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek wordt
gelijkgesteld met het overlijden;
Overwegende dat uit deze bepaling volgt dat :
1. de afwezigverklaring overeenkomstig de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek gelijkgesteld wordt met het overlijden van de bedoelde ouder;

2. de afwezigverklaring het recht op de wezenbijslag, bedoeld in artikel 50bis
Kinderbijslagwet Werknemers, doet ontstaan;
3. de wezenbijslag toegekend wordt vanaf de eerste dag van de maand die
volgt op de afWezigverklaring, tenzij wanneer die afWezigverklaring zich voordoet op de eerste dag van de maand, dan vangt de toekenning aan vanaf deze
eerste dag;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat als datum voor het ontstaan van
het recht op wezenbijslag voor de kinderen van verweerster, de datum van
vertrek van de vader die vermeld is in het vonnis van verklaring van afwezigheid moet worden in aanmerking genomen en dat de toekenning dient
te geschieden vanaf de eerste dag van de daaropvolgende maand;
Dat het arrest aldus de voormelde bepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre dit het
hager beroep ontvankelijk verklaart; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; verklaart het arrest bindend voor de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij; gelet op artikel1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wethoek, veroordeelt eiser in de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar het
Arbeidshof te Antwerpen.
10 december 2001 - 3e kamer- Voorzitter : de h. Boes, afdelingsvoorzitter- verslaggever : de h. Dhaeyer - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Geinger en van Eeckhoutte.
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3e KAMER - 10 december 2001

1 o AMBTENAAR- AMBTENAAR (GEMEENTEN EN PROVINCIES) -

VASTBENOEMD PERSONEELSLID - BIJDRAGEPLICHTIG SECTOR GEZONDHEIDSZORGEN. VERPLICHTE VERZEKERING TEGEN ZIEKTE EN INVALIDITEIT- BETALINGEN- TOELAGEN EN VERGOEDINGEN -AARD- OMVAN G.

2° AMBTENAAR- AMBTENAAR (GEMEENTEN EN PROVINCIES)- VASTBENOEMD PERSONEELSLID - BIJDRAGEPLICHTIG SECTOR GEZONDHEIDSZORGEN. VERPLICHTE VERZEKERING TEGEN ZIEKTE EN INVALIDITEIT- BETALINGEN- TOELAGEN EN VERGOEDINGEN- EINDEJAARSTOELAGE - SOCIALE ZEKERHEID - BIJDRAGEREGELING- BEREKENINGSBASIS- VRIJSTELLING.

3° SOCIALE ZEKERHEID- ALLERLEI- OPENBARE SECTOR- BIJDRAGEREGELING- VRIJSTELLING BEREKENINGSBASIS PERSONEELSLID BIJDRAGEPLICHTIG SECTOR
GEZONDHEIDSZORGEN. VERPLICHTE VERZEKERING TEGEN ZIEKTE EN INVALIDITEIT- BETALINGEN- TOELAGEN EN VERGOEDINGEN- EINDEJAARSTOELAGE.

4 ° SOCIALE ZEKERHEID -

ALLERLEI - OPENBARE SECTOR - BIJDRAGEREGELING BEREKENINGSBASIS- VRIJSTELLING- OM HET EVEN WELKE TOELAGE OF VERGOEDING- BEGRIP- DRAAGWIJDTE.

1o Aan personen die in de open bare sector tewerkgesteld en die uitsluitend bijdrage-

plichtig zijn voor de regeling inzake de verplichte verzekering tegen ziekte en invaliditeit, sector geneeskundige verzorging, kunnen toelagen en vergoedingen worden
toegekend wegens het verrichten van prestaties die niet als normaal kunnen beschouwd worden en om lasten te dragen die niet als normaal en aan de functie onafscheidelijk verbonden kunnen worden beschouwd; toelagen en vergoedingen kunnen oak verstrekt worden in het raam van een algemeen sociaal beleid (1). (Art. 30
K.B. van 28 nov. 1969.)

2° De eindejaarstoelage, bestaande uit een forfaitair gedeelte en een veranderlijk gedeelte, is een toelage of vergoeding, alhoewel deze niet aan extra-prestaties of lasten beantwoordt, en is derhalve uitgesloten uit de berekeningsbasis van de bijdragen voor de personeelsleden die in de openbare sector zijn tewerkgesteld en die enkel
bijdrageplichtig zijn voor de regeling inzake de verplichte verzekering tegen ziekte en
invaliditeit, sector geneeskundige verzorging (2). (Art. 30 K.B. :van 28 nov. 1969.)
3° en 4° De termen "om het even welke toelage ofvergoeding" in de zin van art. 30 K.B.
van 28 november 1969 omvatten alle bedragen die regelmatig aan het personeel worden toegekend bovenop de wedde en die geen wezenlijk bestanddeel van de wedde uitmaken (3). (Art. 30 K.B. van 28 nov. 1969.)
(1) Artikel 30 K.B. van 28 nov. 1969 werd met ingang van 1 jan. 1991 vervangen bij artikel1
K.B. van 19 november 1990, B.S. 30 nov. 1990. In de huidige versie stelt artikel 30, § 1, K.B. van
28 nov. 1969 dat voor de berekening van de bijdragen mede rekening gehouden wordt met om het
even welke toelage, premies en vergoedingen waarop de belanghebbenden gerechtigd zijn. Artikel 30, § 2, K.B. van 28 nov. 1969 duidt evenwel de categorieen aan van vergoedingen en toelagen die uitgesloten zijn voor de berekening van de bijdragen.
(2) Zie noot 1.
(3) Zie noot 1.
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(INTERELECTRA C.V PROVINCIAAL INTERCOMMUNALE ELECTRICITEITSMAATSCHAPPIJ VAN LIMBURG
T. RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID
VAN DE PROVINCIALE EN PLAATSELIJKE OVERHEIDSDIENSTEN)
ARREST

(A.R. S.Ol.0036.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 20 oktober 2000 op verwijzing gewezen door het Arbeidshof te Gent;
Gelet op het arrest van dit Hof van 16 maart 1998;
· Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 2, § 1, enig lid, 1o en 2°, en 14 van de wet van 27 juni
1969 tot berziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatscbappelijke zekerbeid der arbeiders, 2, § 1, tweede lid, 1o en 2°, en 23, eerste en tweede
lid van de wet van 29 juni 1981 boudende algemene beginselen van de sociale zekerbeid voor werknemers, 9, § 1, eerste en tweede lid, en 30 van bet koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot berziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatscbappelijke zekerbeid
der arbeiders (artikel 9 zoals van kracbt v66r zijn wijziging bij koninklijk besluit van
15 februari 1991 en artikel 30 v66r zijn vervanging bij koninklijk besluit van 19 november 1990, dat uitwerking beeft vanaf 1 januari 1991), 23, 24, 25, 28, 1082, 1095,
1110 van bet Gerecbtelijk Wetboek, 1319, 1320 en 1322 van bet Burgerlijk Wethoek, en van bet algemeen recbtsbeginselluidens betwelk de vernietiging van een beslissing door Uw Hof, beperkt blijft tot de draagwijdte van bet middel ingevolge betwelk ze werd uitgesproken en de saisine van de recbter waarnaar de zaak verwezen
wordt bepaald wordt in bet licbt van de cassatie en bet middel waarop deze vernietiging werd uitgesproken,
doordat bet arbeidsbof eiseres' vordering las tens verweerder tot terugbetaling van
de ambtsbalve ingebouden sociale-zekerbeidsbijdragen op de aan vast benoemde personeelsleden uitgekeerde bijzondere toelagen en jaarvergoedingen, voor de periode v66r
1 januari 1991 afwijst en eiseres tot de kosten veroordeelt, op volgende gronden :
"Kracbtens artikel 30 van bet koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot berziening van de besluitwet van 28 december
1944 betreffende de maatscbappelijke zekerbeid der arbeiders zoals van toepassing
tot 1 januari 1991, wordt er wat betreft de werknemers voor wie de toepassing van de
wet zicb beperkt tot de regeling inzake verplicbte verzekering tegen ziekte en invaliditeit, sector van de geneeskundige verzorging (zoals in casu), voor de berekening van
de bijdragen, geen rekening gebouden met baard- of standplaatsvergoedingen en met
gelijk welke andere toelagen en vergoedingen waarop de belangbebbenden gerecbtigd zijn.
3.5. Er is slecbts ruimte voor interpretatie zo de termen van de wet niet duidelijk
zijn ( ... ).
De zinsnede "om bet even welke andere toelage en vergoeding waarop de belangbebbende gerecbtigd is", is niet vaag of onduidelijk maar wel zeer ruim gesteld.
Bij gebreke aan een specifieke omscbrijving van de betekenis van de woorden 'toelage' en 'vergoeding' in bet koninklijk besluit van 28 november 1969, dient te worden aangenomen dat de regelgever de normale betekenis van die woorden beeft bedoeld.
Een toelage is een bedrag dat regelmatig bij bet salaris of de uitkering wordt gegeven op grond van persoonlijke en feitelijke omstandigbeden ( ... ); bet is een bedrag dat regelmatig hoven bet normale salaris wordt uitgekeerd als tegemoetkoming aan bijzondere eisen of omstandigbeden die aan een betrekking verbonden zijn

...

( ).
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Een vergoeding is de betaling in geld of in natura wegens geleden schade, verlies
of nadeel of we gens bewezen of te bewijzen diensten (. .. ); het is een bedrag in geld wegens gebrachte offers in tijd of geld voor bewezen diensten of geleden nadeel (. .. ).
Dat betekent dat een betaling aan de werknemer slechts als toelage in de betekenis van artikel 30 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 kan worden aangenomen indien die betaling mitsdien minstens wegens welbepaalde specifieke omstandigheden wordt uitbetaald en slechts als vergoeding in de betekenis van artikel
30 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 indien die betaling gebeurt ter
vergoeding van een welbepaalde schade, nadeel, prestatie of inspanning.
Met deze omschrijvingen wordt er geen voorwaarde toegevoegd aan artikel 30 van
het koninklijk besluit van 28 november 1969 omdat ze precies de betekenis omvatten van de begrippen toelage en vergoeding, in de meest ruime zin.
3.6. Aangezien de uitsluitingen van artikel 30 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 een uitzondering vormen op de algemene regel van de bijdrageplicht dient
de C.V. Interelectra te bewijzen dat zij voldoet aan de voorwaarden van artikel 30 van
het koninklijk besluit van 28 november 1969, dat het dus om toelagen en vergoedingen gaat, overeenkomstig de voornoemde normale betekenis, wat zij niet doet.
De C.V. Interelectra bewijst niet op grond waarvan de personeelsleden gerechtigd
zijn op de bedoelde betalingen, namelijk wat de 'toelagen' betreft, op grond van welke
specifieke omstandigheden van welke aard ook, en wat de 'vergoeding' betreft, voor welk
welbepaald nadeel, schade, verlies of inspanning van welke aard ook.
Uit de gegevens van het dossier blijkt veeleer dat enige reden van bestaan van een
'toelage' of 'vergoeding' ontbreekt, zodat de bewuste betalingen weliswaar aan te nemen zijn als loon, maar niet als toelagen of vergoeding.
Een betaling aan een werknemer wordt geen 'toelag~' of 'vergoeding' omdat ze aldus wordt genoemd door de werkgever, maar wel omdat het effectieftoelagen ofvergoedingen zijn.
Het arbeidshof komt tot het besluit dat de oorspronkelijke vordering, en ook het hoger beroep, zoals beperkt verzonden naar dit arbeidshof, ongegrond dient verklaard
te worden," (arrest p. 5, derde alinea, en pp. 6 en 7),
terwijl er geen betwisting bestond tussen partijen dat voor eiseres krachtens de artikelen 2, § 1, eerste en tweede lid, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de
besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, en artikel 2, § 1, tweede lid, 1 o en 2°, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, een tot de
regeling inzake verplichte verzekering tegen ziekte en invaliditeit, sector van de geneeskundige verzorging beperkte bijdrageplicht bestond voor de vast benoemde personeelsleden overeenkomstig artikel 9, § 1, eerste en tweede lid, van het koninklijk
besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de genoemde wet van 27 juni 1969;
Evenmin betwist werd dat de berekeningsgrondslag der bijdragen voor de periode voorafgaand aan 1 januari 1991, krachtens de artikelen 14 van de genoemde wet
van 27 juni 1969 en 23 van de genoemde wet van 29 juni 1981 omschreven werd in
artikel 30 van het genoemde koninklijk besluit van 28 november 1969, zoals van kracht
v66r 1 januari 1991, dat wil zeggen v66r zijn wijziging bij koninklijk besluit van 19
november 1990, luidens hetwelk "wat betreft de werknemers voor wie de toepassing van de wet zich beperkt tot de regeling inzake verplichte verzekering tegen ziekte
en invaliditeit, sector van de geneeskundige verzorging, er, voor de berekening van de
bijdragen, geen rekening gehouden (wordt) met de haard- en standplaatsvergoedingen
en met gelijk welke andere toelagen en vergoedingen, waarop de belanghebbenden gerechtigd zijn";

tweede onderdeel, de wetgever aldus door het toenmalig artikel30 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 uitdrukkelijk van de berekeningsgrondslag der bijdragen heeft uitgesloten "de haard- en standplaatsvergoedingen en(. .. ) gelijk welke
andere toelage en vergoedingen waarop de belanghebbenden gerechtigd zijn";
De wetgever aldus geenszins heeft bepaald dat een toelage in de zin van deze wetsbepaling slechts kan worden aangenomen indien die betaling minstens wegens welbepaalde specifieke omstandigheden wordt uitbetaald, en slechts als vergoeding kan
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worden beschouwd indien die betaling gebeurt ter vergoeding van een welbepaalde
schade, nadeel, prestatie of inspanning;
Het arbeidshof aldus voorwaarden toevoegt aan deze wettelijke bepaling die gewaagt van "gelijk welke andere toelagen en vergoedingen";
Eiseres, zoals door het arbeidshofvastgesteld, aan haar vastbenoemde personeelsleden een bijzondere toelage uitkeerde (jaarlijks vastgesteld voor elk personeelslid) en
een jaarvergoeding (vastgesteld in functie van het verdiende loon van het vorig jaar);
Deze voordelen derhalve dienen opgevat te worden als een toelage of vergoeding bedoeld bij artikel 30 van het genoemde koninklijk besluit van 28 november 1969, zoals van kracht v66r 1 januari 1991, en dienvolgens vrijgesteld waren van socialezekerheidsbijdragen voor de verplichte verzekering tegen ziekte en invaliditeit, sector geneeskundige verzorging,

zodat het arbeidshof, door eiseres niettemin uit dien hoofde bijdragegeplichtig te beschouwen, de artikelen 2, § 1, enig lid, 1o en 2°, en 14 van de wet van 27 juni 1969 tot
herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, 2, § 1, tweede lid, 1o en 2°, en 23, eerste en tweede lid,
van de wet van 29 juni 1981 houdende algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, 9, § 1, eerste en tweede lid, en 30 van het koninklijk besluit
van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van
de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der
arbeiders (artikel 9 zoals van kracht v66r zijn wijziging bij koninklijk besluit van 15
februari 1991 en artikel 30 v66r zijn vervanging bij koninklijk besluit van 19 november 1990, dat uitwerking heeft vanaf 1 januari 1991), schendt :

Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat, krachtens artikel 30 van het koninklijk besluit van 28
november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van
de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, zoals van toepassing v66r 1 januari 1991, de werknemers voor wie de toepassing van de wet zich beperkt tot de regeling inzake verplichte verzekering tegen ziekte en invaliditeit, sector van de
geneeskundige verzorging, er voor de berekening van de bijdragen, geen rekening wordt gehouden met de haard- of standplaatsvergoedingen en met gelijk welke andere toelagen en vergoedingen waarop de belanghebbenden gerechtigd zijn;
Overwegende dat aan de personen die in de openbare sector tewerkgesteld zijn toelagen en vergoedingen kunnen worden toegekend wegens het
verrichten van prestaties die niet als normaal kunnen worden beschouwd en
om lasten te dragen die niet als normaal en aan de functie onafscheidelijk
verbonden, kunnen worden beschouwd; dat toelagen en vergoedingen ook verstrekt worden in het raam van een algemeen sociaal beleid;
Dat de eindejaarstoelage, bestaande uit een forfaitair gedeelte en een veranderlijk gedeelte, zulke toelage of vergoeding is, als bedoeld in artikel 30
van het koninklijk besluit van 28 november 1969, zoals te dezen van toepassing, alhoewel deze niet aan extra-prestaties of lasten beantwoordt;
Overwegende dat de termen "om het even welke toelage ofvergoeding'' in
dit artikel 30 zeer ruim geformuleerd zijn en alle bedragen omvatten die regelmatig aan het personeel worden toegekend bovenop de wedde en die geen
wezenlijk bestanddeel van de wedde uitmaken;
Overwegende dat het bestreden arrest vaststelt dat de vastbenoemde werknemers van eiseres voor de bedoelde periode van het vierde kwartaal1987
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tot en met het vierde kwartaal 1990 naast hun normale bezoldiging een bijzondere toelage en een jaarvergoeding ontvingen en dat "de bijzondere toelage (... ) een vast jaarlijks bedrag (omvat) voor elke vastbenoemde werknemer en de jaarvergoeding aan elke vastbenoemde werknemer uitgekeerd
wordt in functie van het verdiende loon tijdens het vorige jaar";
Overwegende dat het arrest oordeelt dat artikel 30 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 te dezen niet van toepassing is en eiseres de betaling verschuldigd is van sociale-zekerheidsbijdragen op de bedoelde toe. lagen en vergoedingen omdat eiseres niet bewijst "op grond waarvan de
personeelsleden gerechtigd zijn op de bedoelde betalingen, namelijk wat de
'toelagen' betreft, op grond van welke specifieke omstandigheden van welke
aard ook, en wat de 'vergoedingen' betreft, voor welke welbepaald nadeel,
schade, verlies of inspanning van welke aard ook";
Overwegende dat het arrest aldus voor de toepasselijkheid van artikel 30
van het koninklijk besluit van 28 november 1969, zoals van toepassing voor
1 januari 1991, voorwaarden stelt die deze bepaling niet inhoudt, mitsdien deze wettelijke bepaling schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op·de kant van het vernietigde arrest; houdt
de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over;
verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
10 december 2001 - se kamer- Voorzitter : de h. Boes, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Wauters - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Butzler en Houtekier.

Nr. 688
Se KAMER- 10 december 2001

1o SOCIALE ZEKERHEID- WERKNEMERS -

UITSLUITINGEN- OVEREENKOMST VOOR TEWERKSTELLING VAN STUDENTEN- MAANDEN JULI, AUGUSTUS EN SEPTEMBER- TIJDELIJKE ARBEID EN UITZENDARBEID- OPEENVOLGENDE OVEREENKOMSTEN- DUUR VAN DE TEWERKSTELLING- NOTIE - BEREKENING- GEVOLG.

2° ARBEIDSOVEREENKOMST -

ALLERLEI- OVEREENKOMST VOOR TEWERKSTELLING
VAN STUDENTEN- MAANDEN JULI, AUGUSTUS EN SEPTEMBER- TIJDELIJKE ARBEID EN
UITZENDARBEID - OPEENVOLGENDE OVEREENKOMSTEN- DUUR VAN DE TEWERKSTELLING
- NOTIE - BEREKENING- SOCIALE ZEKERHEID- UITSLUITING.

So ARBEJD- TIJDELIJKE ARBEID- STUDENTENARBEID- MAANDEN JULI, AUGUSTUS EN SEPTEMBER- OVEREENKOMST VOOR TEWERKSTELLING VAN STUDENTEN- TIJDELIJKE ARBEID
EN UITZENDARBEID- OPEENVOLGENDE OVEREENKOMSTEN- DUUR VAN DE TEWERKSTELLING- NOTIE- BEREKENING- SOCIALE ZEKERHEID- UITSLUITING.

1o, 2° en so Wanneer in het kader van tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers verschillende overeenkomsten van bepaalde duur voor tewerkstelling van studenten worden aangegaan, blijft de vrijstelling van de toepassing van de sociale zekerheid behouden voor
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zaver de sam van de kalenderdagen waarap de student in de maanden juli, augustus en september krachtens deze avereenkamsten tewerkgesteld werd, niet grater is
dan 31; de amstandigheid dat apeenvalgende avereenkamsten vaar bepaalde duur werden geslaten, aanvang nemend ap maandag en eindigend ap vrijdag, telkens anderbraken gedurende de zaterdag en zandag daet hieraan geen afbreuk (1). (Art. 17bis
K.B. van 28 nov. 1969; Wet tijdelijke arbeid en uitzendarbeid.)
(R.S.Z. T. KONVERT INTERIM N.V.)
ARREST

(A.R. S.01.0105.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 november 2000 gewezen door het Arbeidshof te Gent, afdeling Brugge;
Over het middel, gesteld als valgt :
schending van de artikelen 17bis, inzonderheid het eerste lid, na zijn vervanging bij
koninklijk besluit van 24 juni 1991 en v66r zijn wijziging bij koninklijk besluit van 8
augustus 1997, 24, 1o, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december
1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, 1, § l, eerste lid, 2, 51,
in het bijzonder 4°, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van
28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, 2, § 1, in
het bijzonder 4°, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van
de sociale zekerheid voor werknemers, 3 van de wet van 24 juli 1987 betreffende de
tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten
behoeve van gebruikers en 32, § 1, van de Arbeidswet van 16 maart 1971,
daardat het bestreden arrest, met vernietiging van het vonnis van de eerste rechter, de vordering van verweerster gegrond verklaart en voor recht zegt dat voor de tewerkstelling van de studenten C, V., D. en C. tijdens de zomermaanden van 1996 geen
sociale-zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn en dat de eiser ten onrechte is overgegaan tot ambtshalve regularisatie van bijdragen voor de bedoelde tewerkstellingen,
dienvolgens eiser de terugstorting beveelt van de onverschuldigde som, gelijk aan
177.988 BEF te vermeerderen met de onverschuldigde bijdrageopslagen en interesten, zoals vermeld op het wijzigende bericht nr. 2620164, en de kosten van de procedure in eerste aanleg voor 3/7 ten laste legt van verweerster en voor 4/7 ten laste
van eiser evenals de kosten van de procedure in hoger beroep, op grond dat :
"De argumenten van (eiser) ter staving van het stand punt dat de inactiviteitsdagen tussen de opeenvolgende arbeidsovereenkomsten moeten worden meegerekend op de duur der tewerkstelling van de studenten, zijn niet steekhoudend;
Volgens de bewoordingen van artikel17bis van het Uitvoeringsbesluit van de SocialeZekerheidswet worden de studenten onttrokken aan de Sociale-Zekerheidswet indien de duur van hun 'tewerkstelling' in de beoogde kalendermaanden een maand niet
overschrij dt;
'Tewerkstellen' is 'iemand daadwerkelijk arbeid doen verrichten ingevolge een dienstbetrekking, hetzij in het bedrijfsleven of in overheidsdienst, hetzij op werken ter bestrijding van werkloosheid' (Sociaalrechtelijk Woordenboek, Benelux Economische Unie,
1977, yo Tewerkstelling/Tewerkstellen).
·
Uit de tekst van artikel 17bis (voormeld) blijkt niet dat de dagen, waarop studenten niet verbonden zijn door een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten en
waarop zij niet werken, in rekening moeten worden gebracht bij de bepaling van de
duur van de tewerkstelling;
(1) Art. 17bis, inzonderheid het eerste lid, na zijn vervanging bij K.B. van 24 juni 1991 en v66r
zijn wijziging bij K.B. van 8 aug. 1997, 24, 1°, K.B. van 28 nov. 1969.
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Dat zulks uit de geest van artikel17bis zou blijken is een losse bewering van (eiser) die trouwens evenmin steun vindt in de door hem gegeven interpretatie van artikel17bis ten behoeve van de werkgevers;.
Op de dagen waarop de studenten niet verbonden waren door een overeenkomst voor
tewerkstelling van studenten waren zij niet ter beschikking van de werkgever of de
gebruiker en verrichten zij geen arbeid;
De duur der terbeschikkingstelling, evenmin als de duur der tewerkstelling, overschreed geen 31 dagen;
De vier kwestieuze studenten waren derhalve onttrokken aan de toepassing van de
Sociale-Zekerheidswet;
(Eiser) betoogt nog dat (verweerster) de haar door de wet omwille van de specificiteit van haar activiteit geboden 'uitzonderingstoelating' heeft misbruikt om daarmee een doel te bereiken dat niet door de wetgever is beoogd en zich bovendien, via
misbruik van de haar door de wet toegestane uitzondering, een discriminerend voordeel heeft toegeeigend;
Deze opwerpingen worden afgewezen;
(Eiser) spreekt de bewering van (verweerster) niet tegen, dat het in het kader van
de uitzendarbeid gebruikelijk is werknemers tewerk te stellen door middel van opeenvolgende contracten voor vijf dagen;
De studenten. die interimarbeiders waren, werden dus tewerkgesteld overeenkomstig de gebruiken van de uitzendbureaus;
De overgelegde gegevens wijzen aldus niet uit dat (verweerster) de wettelijke mogelijkheid, geboden door artikel 3 van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tij delijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers heeft misbruikt, noch dat haar oogmerk voor het afsluiten met
studenten van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor vijfwerkdagen ongeoorloofd is;
Een uitzendbureau, zoals (verweerster) kan ingevolge de uitdrukkelijke bepalingen van de wet van 24 juli 1987, met een werknemer (ook met studentenwerknemers)
opeenvolgende arbeidsovereenkomsten sluiten voor de uitvoering van tijdelijke arbeid, zonder dat er verondersteld wordt dat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd werd aangegaan;
Dat niet alle werkgevers even probleemloos over deze mogelijkheid beschikken is
niet discriminerend;
De gevolgen die daaruit voortvloeien inzake het werkingsveld van artikel 17bis van
het uitvoeringsbesluit van de Sociale-Zekerheidswet zijn evenmin discriminerend." (p.
5, punt 1 t.e.m. p. 6, punt 2.2),
terwijl overeenkomstig artikel 17bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969
de studenten die tewerkgesteld zijn in het kader van een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten, bedoeld bij titel VI (thans titel Vll) van de wet van 3 juli 1978
op de arbeidsovereenkomsten, aan de toepassing van de sociale zekerheidswet worden onttrokken, wanneer de tewerkstelling, al dan niet uitgevoerd krachtens een arbeidsovereenkomst, in de loop van de maanden juli, augustus en september valt, haar
duur tijdens deze periode een maand niet overschrijdt en de werknemer niet aan eerstgenoemde wet onderworpen is geweest om reden van een activiteit die tijdens het aan
de zomervakantie voorafgaand school- en academiejaar, werd uitgeoefend bij dezelfde werkgever als degene bij wie de tewerkstelling geschiedt tijdens de zomervakantie;
de tewerkstelling van de vier studenten C., V., D. en C. in casu tijdens de vakantiemaanden juli, augustus, september 1996 plaatsvond en ieder van hen telkens vijf
keer vijf dagen via verweerster ter beschikking werd gesteld van dezelfde gebruiker krachtens opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd welke steeds
aanvingen op maandag en eindigden op vrijdag,
terwijl wanneer een student in de vakantiemaanden krachtens vijf opeenvolgende overeenkomsten voor studenten wordt tewerkgesteld voor telkens vijf dagen,
met name van maandag t.e.m. vrijdag en onderbroken door de weekends, de dagen gelegen tussen die opeenvolgende arbeidsovereenkomsten mede in rekening moeten worden gebracht voor de bepaling van de totale duur van de tewerkstelling die een maand,
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hetzij 31 kalenderdagen, niet mag overschrijden om van de vrijstelling van sociale bijdragen, voorzien in artikel 17bis, te genieten;
de maximale duur van de tewerkstelling in artikel 17bis niet wordt uitgedrukt in
arbeidsdagen, zijnde de dagen waarop werkelijk arbeid.wordt verricht (zie artikel 24,
1°, a; cf. de artikelen 17 en 17ter) maar de tewerkstelling beoogt gedurende een maand
zonder meer;
de notie van "tewerkstelling gedurende een maand" bijgevolg zowel de dagen omvat waarop effectief prestaties worden geleverd als de dagen waarop niet wordt gewerkt, zoals op wettelijke rustdagen;
krachtens artikel 32, § 1, van de Arbeidswet van 16 maart 1971 elke jeugdige werknemer uit hoofde van zijn tewerkstelling naast de zondagsrust recht heeft op een bijkomende rustdag, onmiddellijk volgend of voorafgaand aan de zondag;
om nate gaan of de duur van de tewerkstelling het in artikel17bis bepaalde maximum niet heeft overschreden ingeval van opeenvolgende tijdelijke overeenkomsten voor
studenten van telkens vijfwerkdagen, zoals in casu het geval was, het aantal kalenderdagen gelegen tussen de aanvangsdatum en de einddatum van elke opeenvolgende overeenkomst bijgevolg vermeerderd dient te worden met de twee inactiviteitsdagen die
gelegen zijn tussen elk van deze overeenkomsten nu de studenten uit hoofde van die
tewerkstelling hierop aanspraak kunnen maken;
rekening houdend met de werkdagen gedekt voor de vijf opeenvolgende overeenkomsten van vijf dagen, zijnde 25 dagen, en de acht inactiviteitsdagen die gelegen zijn
tussen deze opeenvolgende overeenkomsten aldus een som wordt bekomen van 33
kalenderdagen, zodat het maximum van 31 kalenderdagen in casu was overschreden voor de tewerkstelling van de vier bedoelde studenten;
de mogelijkheid die artikel 3 van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke
arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, in afwijking van artikel 10 van de Arbeidsovereenkomstenwet, aan verweerster biedt om studenten via opeenvolgende overeenkomsten voor tijdelijke arbeid tewerk te stellen, er niet mag toe leiden dat de notie "maand" in de zin
van artikel17bis wordt uitgehold door de studenten ter beschikking te stellen krachtens opeenvolgende arbeidsovereenkomsten die aanvangen op maandag en eindigen op vrijdag;
deze constructie, waarbij de studenten tijdens de weekends oftijdens de inactiviteitsdagen niet worden verbonden met een arbeidsovereenkomst, waardoor het aantal
arbeidsdagen hoger kan liggen dan wanneer de studenten ononderbroken gedurende een maand zouden zijn tewerkgesteld, ingaat tegen de geest van artikel 17bis,
die ertoe strekt de studentenarbeid strikt te beperken in de tijd;
artikel2, § 1, 4°, van de wet van 27 juni 1969 (zie ook artikel2, § 2, in het bijzonder 4°, van de wet van 29 juni 1981) de mogelijkheid voor de Koning om bepaalde categorieen van werknemers aan de toepassing van de R.S.Z.-wet te onttrekken immers uitdrukkelijk beperkt tot de tewerkstelling die wezenlijk van korte duur is,
zodat het bestreden arrest niet wettig heeft kunnen oordelen dat de inactiviteitsdagen waarop de studenten niet zijn verbonden door een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten en die gelegen zijn tussen de opeenvolgende arbeidsovereenkomsten, niet moeten worden meergerekend om de duur der tewerkstelling van de
studenten te berekenen voor de toepassing van artikel 17bis, en mitsdien zijn beslissing dat de duur der terbeschikkingstelling evenmin als de duur der tewerkstelling
in casu geen 31 dagen had overschreden en de vier studenten in kwestie onttrokken waren aan de toepassing van de Socialezekerheidswet, niet naar recht heeft verantwoord (schending van de artikelen 17bis, inzonderheid het eerste lid, 24, 1°, van
het koninklijk besluit van 28 november 1969, 1, § 1, eerste lid, 2, § 1, in het bijzonder 4°, van de wet van 27 juni 1969, 2, § 1, in het bijzonder 4°, van de wet van 29 juni
1981, 3 van de wet van 24 juli 1987 en 32, § 1, van de Arbeidswet van 16 maart 1971) :

Overwegende dat, krachtens artikel 17bis van het koninklijk besluit van
28 november 1969, zoals te dezen van toepassing, de studenten die tewerkgesteld zijn in het kader van een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten, bedoeld bij titel VI van de wet van 3 juli 1978, hernummerd tot titel VII bij wet van 6 december 1996, aan de toepassing van de R.S.Z.-wet van
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27 juni 1969 worden onttrokken wanneer de tewerkstelling uitgevoerd wordt
in de loop van de maanden juli, augustus en september en haar duur tijdens deze periode niet meer dan een maand overschrijdt, voor zover de werknemer niet aan de voornoemde wet onderworpen is geweest voor een activiteit bij dezelfde werkgever tijdens het aan de zomervakantie voorafgaand
school- of academiejaar;
Overwegende dat hieruit volgt dat, wanneer verschillende bedoelde overeenkomsten van bepaalde duur in het kader van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers worden aangegaan, de
vrijstelling behouden blijft voor zover de sam van de kalenderdagen waarop
de student in de bedoelde maanden krachtens deze overeenkomsten tewerkgesteld werd, niet grater is dan 31; dat voor de toepassing van voormeld artikel 17bis geen afbreuk doet de omstandigheid dat opeenvolgende overeenkomsten voor bepaalde duur werden gesloten, aanvang nemend op maandag
en eindigend op vrijdag, telkens onderbroken gedurende de zaterdag en zondag;
Dat het middel faalt naar recht;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
10 december 2001 - 3e kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Boes, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal -Advocaat : mr. De Bruyn.
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3e KAMER- 10 december 2001

1o CASSATIEBEROEP- BURGERLIJKE ZAKEN- PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD - EISERS EN VERWEERDERS - VORDERING TOT
BINDENDVERKLARING VAN RET ARREST- MIDDEL VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID- VERWEERDERS OP DEZE VORDERING OPGEROEPEN TOT BINDENDVERKLARING VOOR DE FEITENRECHTER
- VERWIJZING NAAR DE BIJZONDERE ROL VAN DE VORDERING TOT BINDENDVERKLARING -ARREST GEWEZEN BUITEN DE TOT BINDENDVERKLARING OPGEROEPEN PARTIJEN OM- ONTVANKELIJKHEID.

2° TUSSENKOMST- BURGERLIJKE ZAKEN- CASSATIEGEDING- VORDERING TOT BINDENDVERKLARING VAN HET ARREST- MID DEL VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID- VERWEERDERS OP
DEZE VORDERING OPGEROEPEN TOT BINDENDVERKLARING VOOR DE FEITENRECHTER- VERWIJZING NAAR DE BIJZONDERE ROL VAN DE VORDERING TOT BINDENDVERKLARING- ARREST GEWEZEN BUITEN DE TOT BINDENDVERKLARING OPGEROEPEN PARTIJEN OM- ONTVANKELIJKHEID.

3° CASSATIEBEROEP- BURGERLIJKE ZAKEN- PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD - EISERS EN VERWEERDERS- VORDERING TOT
BINDENDVERKLARING VAN HET ARREST- MIDDEL VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID- BELANG.

1o en 2° Ontvankelijk is de vordering van eisers in cassatie tot bindendverklaring van
het arrest wanneer eisers er belang bij hebben dat de verweerders op deze eis zich niet
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meer op het bestaan zouden kunnen beroepen van het bestreden arrest indien dit voor
het Hof zou vernietigd worden; dit geldt ook wanneer de verweerders op deze eis reeds
voor de feitenrechter tot bindendverklaring werden opgeroepen, maar die vordering tot bindendverklaring door de feitenrechter werd afgesplitst en naar de bijzondere rol verwezen en het bestreden arrest gewezen is tussen de andere partijen en buiten de tot bindendverklaring opgeroepen partijen om (1). Artt. 15 en 16 Ger.W.)
3° Wanneer het belang van de eisers om de bindendverklaring van het tussen te ko-

men arrest voldoende uit de procedure blijkt, zijn de eisers niet verplicht daar nog
verdere motivering voor te geven (2). (Artt. 15 en 16 Ger.W.)
G ... E.A. T. G. E.A.; LANDSBOND VAN ONAFHANKELIJKE ZIEKENFONDSEN T. G... E.A.)
ARREST

(A.R. S.00.0163.N- S.00.0194.N)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 13 december 1996 en 9
juni 2000 gewezen door het Arbeidshof te Antwerpen;
Gelet op de verzoekschriften tot cassatie, die aan dit arrest zijn gehecht
en daarvan deel uitmaken;
Overwegende dat de voorziening in de zaak S.00.0194.N gericht is tegen
de arresten van 13 december 1996 en van 9 juni 2000; dat de voorziening in
de zaak S.00.0163.N gericht is tegen het arrest van 9 juni 2000;
Dat de voorzieningen dienen te worden gevoegd;
I. Op de voorziening van G. handelend in zijn hoedanigheid van gerechtelijk vereffenaar van het Interprofessioneel Mutualistisch Verbond en van
het Interprofessioneel Mutualistisch Verbond :
A Over de door de tot bindendverklaring opgeroepen partijen sub 2-6, 10,
13-15, 17-20, 23, 27 en 29 opgeworpen middelen van niet-ontvankelijkheid
van de vordering tot bindendverklaring : de eisers vert onen geen belang om
de bindendverklaring van het arrest te vorderen tegenover de daartoe opgeroepen partijen en de eisers dienen aan te geven welk belang de bindendverklaring van het tussen te komen arrest voor hen kan hebben;
Overwegende dat de eisers er belang bij hebben dat de tot bindendverklaring opgeroepen partijen zich niet meer op het bestaan zouden kunnen beroepen van het bestreden arrest indien dit door het Hof zou vernietigd worden;
Dat dit ook geldt wanneer zoals te dezen de voor het Hof tot bindendverklaring opgeroepen partijen reeds voor de feitenrechter tot bindendverklaring werden opgeroepen, maar die vordering tot bindendverklaring door
de feitenrechter werd afgesplitst en naar de bijzondere rol verwezen en het
bestreden arrest is gewezen tussen de andere partijen en buiten de tot
bindendverklaring opgeroepen partijen om;
Dat blijkens het voorgaande het belang van de eisers om de bindendverklaring van het tussen de komen arrest voldoende uit de procedure blijkt
en de eisers niet verplicht zijn daar nog verdere motivering voor te geven;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen;
(1) Zie Cass., 29 okt. 1987, A.R. 7721-7818, A. C., 1987-1988, nr. 124; 15 maart 1995,

A.R. P.94.1403.F, nr. 148; 12 april1995, A.R. P.94.1154.F, nr. 198; 25 nov. 1996, A.R. C.94.0490.N,
nr. 451.
(2) Zie noot 1.
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B. Over de voorziening zelf:
Over het middel :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest van 9 juni 2000 overweegt dat eiser sub 1 in
zijn hoedanigheid van vereffenaar van eiseres sub 2 dient veroordeeld te worden de aan de verweerder sub 1 toekomende bedragen te betalen, indien de
rechtsopvolger van het Algemeen Vlaams Ziekenfonds, zijnde de verweerder sub 2, in gebreke blijft te betalen :
Dat het arrest in zijn beschikkend gedeelte voor recht zegt dat de vergoeding voor de periode van 1 mei 1986 tot en met 30 april1988 verschuldigd is door de eiser sub 1 en, dat bij niet betaling door die eiser, door de verweerder sub 2; dat het dienvolgens de eiser sub 1 veroordeelt tot het betalen
aan de verweerder sub 1 van het bedrag van 566.109 BEF met rente en dat
het, in zoverre de eiser sub 1 niet zou betalen, de verweerder sub 2 veroordeelt om dit bedrag te betalen aan de verweerder sub 1;
Dat die overweging en het beschikkend gedeelte van het arrest aldus tegenstrijdig zijn;
Dat het onderdeel gegrond is;
II. Op de voorziening van De Landsbond van Onafhankelijke Ziekenfondsen:
Over het door de verweerder sub 2 opgeworpen middel van nietontvankelijkheid van de voorziening : de voorziening werd laattijdig
ingesteld:
Overwegende dat artikel 580, 6o, a, van het Gerechtelijk Wetboek be. paalt dat de arbeidsrechtbank kennis neemt van de geschillen betreffende
de rechten en verplichtingen van personen en hun rechtverkrijgenden die een
maatschappelijke verzekering hebben aangegaan krachtens de wet van 23
juni 1894 houdende herziening van de wet 3 april 1851 op de mutualiteitsverenigingen;
Dat die bevoegdheid niet is beperkt tot de wettelijke uitkeringen maar
zich ook uitstrekt tot de geschillen betreffende de rechten en verplichtingen die sommige mutualiteitsverenigingen aanbieden hoven de wettelijke
uitkeringen;
Dat, krachtens artikel 792, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, dat,
krachtens artikel 1042 van dit wetboek, toepasselijk is in hoger beroep, de
griffier in de zaken die zijn vermeld in artikel 704 van dit wetboek, het vonnis ter kennis brengt van de partijen bij gerechtsbrief;
Dat het Gerechtelijk Wetboek in artikel 704 voormeld artikel 580, 6°, vermeldt;
Dat, krachtens artikel 1073 van het Gerechtelijk Wetboek, de termijn om
zich in cas satie te voorzien drie maanden bedraagt te rekenen vanaf de dag
van die kennisgeving van de beslissing;
Dat uit het voorgaande volgt dat het cassatieberoep dat wordt ingesteld
meer dan drie maanden nadat het arrest van het arbeidshof door de griffier bij gerechtsbrief ter kennis is gebracht van de partij, wegens laattijdigheid niet ontvankelijk is;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan,
blijkt dat het arrest van 13 december 1996 op 18 december 1996 en het arrest van 9 juni 2000 op 16 juni 2000 bij gerechtsbrief ter kennis werd gebracht van de eisers;
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Dat de voorziening ter griffie werd neergelegd op 29 december 2000, hetzij meer dan drie maanden na de voormelde kennisgeving van de respectieve arresten;
Dat de voorziening wegens laattijdigheid niet ontvankelijk is;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid gegrond is;
Om die redenen, voegt de zaken S.00.0163.N en S.00.0194.N; verwerpt de
voorziening in de zaak S.00.0194.N; vemietigt het bestreden arrest van 9 juni
2000; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het vernietigde arrest; gelet op artikel1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt de verweerder sub 2 in de zaak S.00.0163.N in de
kosten van de voorziening ten aanzien van G.O.; gelet op artikel1017, tweede
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt eiser in de zaak S.00.0194.N
in de kosten van de voorziening ten aanzien van G.O.; houdt in de zaak
S.00.0163.N de kosten van de eisers en van de verweerder sub 2 aan en laat
de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; veroordeelt eiser in de
zaak S.00.0194.N in de kosten van de voorziening ten aanzien van verweerder sub 2; verklaart dit arrest bindend voor de tot bindendverklaring opgeroepen partijen; veroordeelt de eisers in de zaak S.00.0163.N in de kosten van hun vordering tot bindendverklaring; verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Arbeidshof te Brussel.
10 december 2001- 3e kamer- Voorzitter : de h. Boes, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Wauters - Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin; advocaatgeneraal - Aduocaten : mrs. De Gryse, Geinger en Krickpatrick. .
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1° RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)- EENHEID

DER RECHTSORDE- BESTAAN.

2° STEDENBOUW- SANCTIES- WEDERRECHTELIJK UITGEVOERDE WERKEN- INSTANDHOUDING- DUUR

3° STEDENBOUW- SANCTIES- WEDERRECHTELIJK UITGEVOERDE WERKEN- INSTANDHOUDING- REGULARISATIE - GEVOLG.

4 ° BEVOEGDHEID EN AANLEG- STRAFZAKEN- BEVOEGDHEID- S'l'RAFRECHTER- INCIDENTEEL GESCHIL - ADMINISTRATIEF GESCHIL.

5° STEDENBOUW -

SANCTIES WEIGERING VAN REGULARISATIEVERGUNNING ANNULATIEPROCEDURE BIJ DE RAAD VAN STATE- VERJARING VAN DE STRAFVORDERINGSCHORSING.

6° STEDENBOUW -

SANCTIES WEIGERING VAN REGULARISA'l'IEVERGUNNING
WETTIGHEIDSEXCEP'l'IE WEGENS ONWETTIGE OVERHEIDSBESLISSING- RELEVANTIE.
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1 o Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel van de "eenheid der rechtsorde" (1).

2° en 3° Het onwettig instandhouden van de zonder voorafgaande en schriftelijke vergunning uitgevoerde werken bestaat tot aan het herstel in de vorige staat of de regularisatie volgens een desbetreffende vergunning;de rechter moet met deze ondertussen verleende vergunning rekening houden (2) (3). (Artt. 42, 43 en 68
Stedenbouwdecreet.)
4 o Krachtens artikel 15 V.T.Sv. behoort het, in de regel, aan de. rechter om te beslissen over een administratiefgeschil dat als verweer incidenteel voor hem wordt opgeroepen (4). (Art. 15 V.T.Sv.)
5°

De ve1jaring van de strafvordering ingesteld wegens overtreding van de artihelen 42 en 43 Stedenbouwdecreet wordt niet geschorst door een voor de Raad van State
hangende annulatieprocedure gericht tegen de weigering tot het verlenen van een
regularisatievergunning (5) (6). (Art. 42, 43 en 68 Stedenbouwdecreet.)

6° De relevantie voor de strafrechter van de, hrachtens artikel159 Grondwet, opge-

worpen wettigheidsexceptie wegens het onwettig karakter van de overheidsbeslissing
tot weigering van de regularisatievergunning wordt bepaald door de vraag of de tegen de beklaagde gerichte strafvordering, ingesteld wegens overtreding van de artikelen 42 en 43 Stedenbouwdecreet, op een administratieve beslissing berust waarvan de wettigheid moet worden nagegaan; dit is niet het geval wanneer de
strafvervolging niet stoelt op de weigering van de overheid om een vergunning af te
leveren, maar op de overtreding van het wettelijk verbod zelf(7) (8). (Artt. 159 Gw.;
42 en 68 Stedenbouwdecreet.)
(C ... )

ARREST

(A.R. P.00.0627 .N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 16 maart 2000 door het Hof
van Beroep te Antwerpen gewezen;
Over het tweede middel, gesteld als volgt :
schending van artikelen 6.1, van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, gesloten te Rome op 4 november 1950,
goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955, 149, van de Grondwet, 4, eerste lid, van de
Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering (wet van 17 april 1878), 14,
(1) Cass., 16 juni 1998, A.R. P95.1094.N, nr. 314.
(2) Cass., 7 nov. 1995, A.R. P94.1076.N, nr. 479.
(3) De artikelen 42, 43 en 68 Stedenbouwdecreet werden inmiddels opgeheven bij artikel171,
eerste lid, Decreet Vlaamse Raad van 18 mei 1999, houdende de organisatie van de ruimtelijke
ordening. Voor het Waalse Gewest, zie de artt. 84, § 1, en 154 Waals Wetboek Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw.
(4) Zie noot L
(5) Cass., 4 okt. 1994, A.R. P93.0723.N, nr. 416.
(6) Zie noot 3.
(7) Zie Cass., 7 nov. 1995, A.R. P94.1076.N, nr. 479; 12 mei 1998, A.R. P.96.1457.N, nr. 244; 2
juni 1998, A.R. P96.1587.N, nr. 283.
(8) Zie noot 3.

=---------=--~~=
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14bis, van de bij Koninklijk Besluit van 12 januari 1973 gecoi:irdineerde wetten op de
Raad van State, 42, 43, 68, van het op 22 oktober 1996 gecoi:irdineerd decreet betreffende de ruimtelijke ordening (v66r de wijzigingen ingevoerd bij de decreten van 19
december 1998, 18 mei 1999 en 26 april 2000, en voor de toepassing van het decreet van 18 mei 1999 houdende organisatie van de ruimtelijke orde.ning), en van de
algemene rechtsbeginselen betreffende de eerbied voor de rechten van de verdediging en de eerbied van de rechtsorde,

doordat het bestreden arrest van gedeeltelijke hervorming, na op strafgebied de feiten A, B en C gepreciseerd en geactualiseerd te hebben, eiser schuldig verklaart aan
de hem ten laste gelegde feiten A, B en C (zoals thans gepreciseerd en geactualiseerd), uitgezonderd voor wat betreft de tenlastelegging A.4, en na eiser niet schuldig verklaard te hebben aan feit 4, eiser veroordeelt hoofdens de vermengde feiten A.1,
2, 3, 5a t/m d, 6.a t/m d, 7 en 8, B.1 t/m 7 en C (zoals thans gepreciseerd en geactualiseerd) tot een geldboete van 1.000 fr., door verhoging gebracht op 90.000 fr., vaststelt dat de feiten der tenlasteleggingen A (uitgezonderd A.4), B en C strafbaar zijn
zowel onder de oude als de nieuwe wetgeving, vaststelt dat de feiten gepleegd werden zowel v66r als na 11 augustus 1991, en aan eiser beveelt, inzake de construeties voorzien in de tenlasteleggingen A.5 en B.5, en gebouwd op de percelen sectie A
nr. 139, over te gaan tot sloping der constructies binnen een termijn van een jaar te
rekenen vanaf de datum waarop onderhavig arrest kracht van gewijsde zal hebben gekregen, onder verbeurte van een dwangsom van 5.000 fr. per dag wanneer hieraan geen
gevolg wordt gegeven, en aan eiser beveelt inzake de constructies voorzien in de tenlasteleggingen A.6 en B.6 gebouwd op de percelen sectie A nr. 119a, over te gaan tot
sloping der constructies binnen een termijn van een jaar te rekenen vanaf de datum waarop onderhavig arrest kracht van gewijsde zal hebben gekregen, en aan eiser beveelt inzake de op sectie A perceel 113a verbouwde paardenstallen (tenlastelegging A 7) binnen een termijn van een jaar te rekenen vanaf de datum waarop
onderhavig arrest kracht van gewijsde zal hebben verkregen, over te gaan tot de
aanpassingswerken bestaande uit het bekleden van de gevels uit betonstenen met
baksteenmetselwerk ofwel het aanbrengen van een sierbepleistering uit lichte kleur,
onder verbeurte van een dwangsom van 1.000 fr. per dag wanneer hieraan geen gevolg wordt gegeven, en machtigt telkens de gemachtigde ambtenaar ofhet College van
Burgemeester en Schepenen op kosten van eiser, ingeval het arrest niet ten uitvoer
wordt gelegd, van ambtswege in de uitvoering ervan te voorzien, op volgende granden : dat door het strafdossier en door het onderzoek ter terechtzitting van het (hof
van beroep) gedaan, de schuld van eiser aan de feiten van de tenlasteleggingen, zoals thans aangehouden, uitgezonderd de feiten van de tenlastelegging A4, bewezen is
gebleven; dat het (hofvan beroep), rekening houdende met de actualisering die geen
afbreuk doet aan de feiten zelf, de oordeelkundige redengevingen van de eerste rechter volkomen bijtreedt en tot de zijne maakt, uitgezonderd met de feiten van de tenlastelegging A.4, nu deze redengevingen de "omvattende conclusie" van eiser in grote
mate beantwoordt; dat het (hof van beroep), volledigheidshalve, bovendien het volgende overweegt : dat door menig regelmatige vaststelling en genomen foto, die klaarblijkelijk eiser zijn ontgaan, duidelijk zowel met betrekking tot de afmeting als met
betrekking tot de bouwwijze en materiaalgebruik, de niet als gering te relativeren omvang van de bewezen onwettige bouwwerken moet worden vastgesteld : dat eiser onder de tenlastelegging A uitsluitend wordt vervolgd wegens feiten van instandhouding van onwettige bouwwerken, onder de tenlastelegging B wegens het uitvoeren van
(bouw)werken waarbij inbreuk werd gepleegd op "de voorschriften met betrekking tot
het behoud van monumenten en landschappen"; dat bekomen regularisaties inderdaad een einde stellen aan de onwettige toestand doch geenszins het misdrijf dat de
onwettige toestand deed ontstaan of aanhield, wegneemt; dat een toelating van de overheid tot het exploiteren, uitbaten ofinrichten van een golfterrein geenszins (ipso facto)
een toelating of vergunning inhoudt hetzij (vergunningsplichtige) gebouwen of constructies, of ze al dan niet in verband staan met de golfsport en de uitbating ervan,
op te richten, hetzij onwettig opgerichte bouwwerken in stand te houden of aan te passen aan het uitoefenen van de golfsport of aan de uitbating van het golfterrein; dat
in casu zowel voor het vergroten of aanleggen van vijvers, het bouwen van rust- of
schuilhokken in materialen en met afmetingen zoals vermeld in de tenlasteleggingen en voor het aanzienlijk wijzigen van het relief, vergunningen moeten worden bekomen alvorens voormelde vergunningsplichtige bouwconstructies op te richten; ... dat
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de herstelmaatregelen zoals hierna bepaald ook behoren tot de strafvordering ofschoon zij burgerlijk van aard zijn; dat het opleggen van deze herstelmaatregelen geenszins afhankelijk kan worden gesteld van de vrijblijvende en fluctuerende visies van
ministers, burgemeester of andere leden van de uitvoerende macht; dat het (hofvan
beroep) zich ten dezen houdt aan de wettelijke voorschriften zoals ze vandaag bestaan; ... dat eiser niet zinnens is vrijwillig aan de onwettige toe stand een eind te stellen zodat de hierna bepaalde maatregelen gekoppeld aan een dwangsom moeten worden opgelegd; ... dat er geen grond is om tot onwettigheid van de herstelvordering te
besluiten,

terwijl, eerste onderdeel, de motieven van het bestreden arrest, volgens dewelke de
feiten ten laste van eiser bewezen worden door menig regelmatige vaststelling en genomen feiten, die aan zijn aandacht ontsnapt zijn, vaag en onnauwkeurig zijn; dat zij
inderdaad niet aanduiden welke vaststellingen en feiten bedoeld worden en naar geen
enkel genummerd stuk in het omvangrijk strafdossier verwijzen, zodat het arrest onregelmatig gemotiveerd is (schending van art. 149, van de Grondwet); dat het niet mogelijk is voor eiser om deze onbepaalde vaststellingen en foto's te onderzoeken en het
tegenbewijs van deze beweringen te leveren, zodat de rechten van verdediging van eiser miskend werden en hij geen eerlijk proces gehad heeft (schendingvan art. 6.1, van
het Verdrag van 4 november 1950, en van het algemeen rechtsbeginsel van de eerbied voor de rechten van de verdediging);
tweede onderdeel, het feit dat eiser ten aanzien van de tenlasteleggingen A5 en B5,
A6 en B6, A7 en C7, waarbij de herstelmaatregelen werden uitgesproken, regularisatievergunningen had aangevraagd, waarvan de weigering door de administratie nog het
voorwerp uitmaakte van voor de Raad van State nog hangende gedingen, een wettig beletsel vormde voor de strafrechterlijke veroordeling van eiser voor deze tenlasteleggingen, en in elk geval voor het opleggen van de gevorderde herstelmaatregelen;
dat immers de al dan niet geldigheid van de administratieve weigeringen onontbeerlijk is voor de beoordeling van de grond van de zaak; dat het bestreden arrest over deze
prejudiciele vragen zelf geen o01·deel kon vellen en dat de a:!Wezigheid van de betrokken beslissingen de wettelijke beletselen uitmaken waardoor de berechting van de zaak
wordt verhinderd; dat een eventueel verschil in de administratieve en de strafrechtelijke beslissing een inbreuk zou uitmaken op het beginsel van de eenheid der rechtsorde en het feitelijk niet kan dat de administratieve overheid bevoegd voor het
vergunningsbeleid zou toestaan wat door de strafrechter wordt verboden; dat het feit
dat visies van deze administratieve overheden fluctuerend zijn, daaraan geen afbreuk doen (schending van art. 4, eerste lid, van de wet van 17 april1878, 42, 43, 68,
van het decreet van 22 oktober 1996, 14, 14bis, van het K.B. van 12 januari 1973, en
van het algemeen rechtsbeginsel van de eenheid der rechtsorde); dat door het veroordelen van eiser en het hem opleggen der kwestieuze herstelmaatregelen de rechten van verdediging van eiser werden miskend, die zijn middelen van verweer niet heeft
kunnen uitputten (schending van art. 6.1, van het verdrag van 4 november 1950, en
van het algemeen rechtsbeginsel van de eerbied voor de rechten van de verdediging); dat eiser daardoor evenmin een eerlijk proces heeft gehad en de verlengde duur
van de zaak om tegenstrijdige beslissingen te verhinderen gerechtvaardigd is (scherrding van art. 6.1 van het verdrag van 4 november 1950):

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat bij ontstentenis van desbetreffende conclusie, de rechter niet nader de feitelijke gegevens moet preciseren waarop hij zijn oordeel dat de telastlegging bewezen is, laat steunen;
Dat het voldoende is dat de partijen over die feitelijke gegevens tegenspraak hebben kunnen voeren;
Dat de appelrechters met hun motieven en door de telastleggingen zoals
omschreven in de bewoordingen van de wet bewezen te verklaren, hun beslissing regelmatig met redenen omkleden en naar recht verantwoorden;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft :
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OveiWegende dat geen algemeen rechtsbeginsel van "de eenheid der rechtsorde" bestaat;
Overwegende dat het onwettig instandhouden van de zonder voorafgaande en schriftelijke vergunning uitgevoerde werken bestaat tot aan het
herstel in de vorige staat of de regularisatie volgens een desbetreffende vergunning, en de rechter met de ondertussen verleende vergunningen moet rekening houden;
OveiWegende dat, krachtens artikel 15 Voorafgaande Titel Wetboek van
StrafVordering, het in de regel aan de rechter behoort om te beslissen over
een administratief geschil dat als verweer incidenteel voor hem wordt opgeworpen;
Dat de verjaring van de strafvordering door een hangende annulatieprocedure voor de Raad van State niet wordt geschorst;
Overwegende dat de relevantie van de, krachtens artikel 159 Grondwet,
opgeworpen wettigheidsexceptie wordt bepaald door de vraag of de tegen de
beklaagde gerichte strafvordering op een administratieve beslissing berust waarvan de wettigheid moet worden nagegaan; dat dit niet het geval is
wanneer de strafVervolging niet stoelt op de weigering van de overheid om
een vergunning af te leveren maar op de overtreding van het wettelijk verbod zelf; dat geen tegenstrijdigheid kan ontstaan tussen het arrest van de
Raad van State dat de nietigheid van een weigeringsbeslissing uitspreekt,
en de uitspraak van de strafrechter voor wie, in de context van de te be-·
oordelen telastlegging, de opgeworpen onwettigheid van deze weigering voor
de beslissing over de strafVordering en het hieraan gekoppelde herstel irrelevant is;
Dat het bevelen van dit herstel zonder de afloop van de regularisatieprocedure af te wachten het recht van verdediging noch het recht op een eerlijk proces van de beklaagde miskent;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissingen overeenkomstig de wet is gewezen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
11 december 2001- 2e kamer- Voorzitter: de h. Farrier, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Houtekier.
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2e KAMER - 11 december 2001

HOGER BEROEP- STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER- VRIJSPRAAK- HOGER BEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ- GEVOLG.
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Wanneer enkel de burgerlijke partij hager beroep aantekent tegen de beslissing, waarbij een beklaagde wordt vrijgesproken en de rechter zich onbevoegd verklaart om kennis te nemen van de burgerlijke rechtsvordering, dienen de appelrechters over deze
laatste uitspraak te doen; zulks houclt in clat, oak al heeft de beslissing van vrijspraak bij gebrek aan hager beroep van het openbaar ministerie kracht van gewijscle, de appelrechters moeten nagaan of de als misdrijf gekwalificeercle feiten die
aan de burgerlijke rechtsvorclering ten grondslag liggen, bewezen zijn en aan de burgerlijke partij schade hebben berokkend (1). (Art. 202, 2°, Sv.)

(D .. )

ARREST

(A.R. P.00.0666.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 28 maart 2000 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Dendermonde;

A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de door de
Maalderij Heirbaut B.V.B.A. tegen eiser, beklaagde, ingestelde burgerlijke
rechtsvordering:
Gelet op eisers memorie die aan dit arrest is gehecht en daarvan deel uitmaakt;
Over het middel :
Overwegende dat wanneer enkel de burgerlijke partij hoger beroep aantekent tegen de beslissing waarbij een beklaagde wordt vrijgesproken en de
rechter zich onbevoegd verklaart om kennis te nemen van de burgerlijke
rechtsvordering, de appelrechters over deze laatste uitspraak dienen te doen;
dat zulks inhoudt dat, ook al heeft de beslissing van vrijspraak bij gebrek aan
hoger beroep van het openbaar ministerie kracht van gewijsde, de appelrechters moeten nagaan of de als misdrijf gekwalificeerde feiten die aan de
burgerlijke rechtsvordering ten grondslag liggen, bewezen zijn en aan de burgerlijke partij schade hebben berokkend;
Dat het middel dat aanvoert dat eisers vrijspraak door de eerste rechter
belet dat de burgerlijke rechtsvordering van verweerster door de appelrechters geheel of ten dele gegrond zou worden verklaard, faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
11 december 2001 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Farrier, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Maffei - Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. P. Vercraeye, Antwerpen.
(1) Cass., 20 maart 1996, A.R. P.95.1172.F, nr. 100; 4 maart 1997, A.R. P.96.1473.N, nr. 120.
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2e KAMER - 11 december 2001
1o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- DAAD- MISDRIJF -AANGESTELDE- HANDELING BINNEN RET RAAM VAN DE BEDIENING- BEGRIP.

2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- HERSTELPLICHT- MEESTERS. AANGESTELDEN- ONRECHTMATIGE DAAD VAN DE AANGESTELDE - HANDELING BINNEN HET RAAM VAN DE BEDIENING- BEGRIP.

1o en 2° Voor de toepassing van artikel 1384, derde lid, Burgerlijk Wetboek, dat vereist dat de onrechtmatige daad binnen het raam van de bediening van de aangestelde werd verricht, volstaat het dat deze daad gepleegd werd tijdens de bediening en, zij het onrechtstreeks en occasioneel, daarop betrekking heeft; de enkele
omstandigheid dat de onrechtmatige daad, zij het een misdrijf, opzettelijk of zonder de toestemming van de aansteller werd gepleegd, volstaat niet om te besluiten dat
de dader ervan niet gehandeld heeft binnen de bediening waartoe hij gebezigd werd
(1). (Art. 1384, derde lid, B.W.)
(DE FEDERALE VERZEKERINGEN E.A. T. A... )
ARREST

(A.R. P.00.0688.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 20 maart 2000 door het Hof
van Beroep te Gent gewezen;
I. Op alle voorzieningen, in zoverre zij gericht zijn tegen de beslissingen
op de door de eisers tegen Vlevy N.V. ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen:
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 149 van de gecoordineerde Grondwet, van artikel 1384, alinea 3, van het Burgerlijk Wetboek en van de artikelen 3 en 4 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering,
doordat het aangevochten arrest de vorderingen tot schadevergoeding die de eisers als burgerlijke partijen op grond van artikel 1384, alinea 3, van het Burgerlijk
Wetboek ingesteld hadden tegen de verweerster de N.V. Vlevy als aansteller van de
beklaagde A.A., ongegrond verklaart en de eisers tot de kosten veroordeelt op grond
van onder andere volgende overwegingen: (p. 5, onderaan, e.v.) "4. Het is terecht dat
de eerste rechter in onderhavig geval terecht besloot dat in hoofde van de werkgever, de N.V. Vlevy, met betrekking tot de rechtsvordering van E.S., de toepasselijkheid van de bepalingen van artikel1384, (lid 3 in't bijzonder) moet worden uitgesloten. De ongeoorloofde handeling van de aangestelde valt binnen zijn opdracht of
bediening in de zin van artikel1384, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, zodra de
handeling verricht werd tijdens de duur van de opdracht of bediening en zodra zij daarmee in verband staat, als was het onrechtstreeks oftoevallig. Is die handeling het gevolg van een misbruik van opdracht en bediening, dan is de opdrachtgever niet aansprakelijk op voorwaarde dat de aangestelde gehandeld heeft buiten de bediening
(1) Zie Cass., 26 okt. 1989, A.R. 8502, nr. 123; 0. CLEVENBERGH, "Le commettant est-il responsable du dommage cause par son prepose en cas d'abus de fonctions", TB.B.R., 1991, p. 627; N.
JEGER, "Kritische bedenkingen bij de aansprakelijkheid van de aansteller in geval van misbruik
van functie van de aangestelde : een stand van zaken na de cassatiearresten van 26 oktober 1989,
4 november 1993 en 11 maart 1994", R.W 1996-97, p. 174; L. CoRNELIS, "Plaidoyer pour une responsabilite uniforme en cas d'abus de fonction", R.C.J.B., 1997, p. 336; H. VANDENBERGHE, M. VAN
QUJCKENBORNE, en L. WYNANT, "Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad", TP.R. 1995, p. 1445:
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waartoe hij gebezigd werd, zonder toestemming en voor een doel dat vreemd was aan
zijn opdracht. Bij het toebrengen van opzettelijke verwondingen en slagen aan E.S.,
heeftA.A. (wiens strafrechtelijke verantwoordelijkheid dienomtrent vaststaat) niet gehandeld binnen de bediening waartoe hij gebezigd werd, nu zijn handelingen manifest en zelfs onder geen enkel beding kon kaderen in zijn opdracht en bediening. A.A.
verkreeg m.a.w. evident ook de toestemming van zijn werkgever, de N.V. Vlevy, niet
tot het plegen van diezelfde voormelde feiten, en het spreekt voor zich dat diezelfde
feiten- het weze herhaald- totaal vreemd waren aan zijn opdracht ofbediening (zie
Cass., 26.10.1989, Tijdschrift voor Belgisch Burgerlijk Recht 1991, pag. 623 e.v., met
noot Olivier Clevenbergh, Pas. 1990, I, 241). Trouwens,- mede gelet op voormelde
overwegingen -, is het tach even evident dat de normale uitvoering van gelijk welke
bediening (inhoudende m.a.w. de uitvoering door de werknemer van zijn contractuele verplichtingen opzichtens zijn werkgever), nooit het toedienen van opzettelijke slagen en verwondingen kan wettigen, zoals deze in de gekende omstandigheden door A.A. aan E.S. werden toegebracht. De door (eiser) E.S., in zijn regelmatig ter
terechtzitting van het (hofvan beroep) dd. 21 februari 2000 neergelegde beroepsconclusie ingeroepen 'feitelijkheid', nl. dat de door A.A. opzettelijk toegebrachte slagen kaderen in een 'dispuut' met betrekking tot de te dragen beschermkledij, is in rechte
niet van voldoende aard om het hierboven door het (hofvan beroep) weerhouden besluit te ontkrachten. Stellen dat, zoals (eiser) als burgerlijke partij dit doet, de bepalingen van artikel1384, derde lid, Burgerlijk Wetboek, (-die de aansprakelijkheid van de werkgever regelen -), niet het minste onderscheid maken met betrekking
tot de ernst van de door de aangestelde gepleegde fout, is dan oak gelet op de hierboven door het (hofvan beroep) weerhouden beweegredenen totaal verkeerd. Alle overige door (eiser) in zijn voormelde beroepsconclusie ontwikkelde argumenten zijn irrelevant, temeer het weze herhaald de rechtsvordering van de burgerlijke partij een
delictuele grondslag heeft, m.a.w. gesteund is op een door de aangestelde van de werkgever gepleegd strafrechtelijk misdrijf. De burgerlijke vordering heeft derhalve geen
quasi-delictuele grondslag. Tens lotte voelt het (hof van beroep) zich bij haar voormelde besluitvorming, en ten overvloede, nog gesteund door de feitelijke vaststelling dat ook het openbaar ministerie het in de gekende omstandigheden, gelet op de
aard van het door A.A. gepleegd misdrijf, niet nodig geacht heeft de werkgever in de
strafrechtelijke procedure te betrekken (m.a.w. te dagvaarden); 5. Het is dan oak terecht dat de eerste rechter de rechtsvordering van E.S., voor zoverre gesteld tegen de
N.V. Vlevy als ongegrond heeft afgewezen. (. .. )Met betrekking tot de rechtsvordering van eerste en tweede (eisers). De Federale Verzekeringen, in de respectievelijke hoedanigheden waarin zij handelen voor zoverre gericht tegen de N.V. Vlevy. (. .. )
De subrogatoire vordering van zowel eerste als tweede (eisers), voor zoverre gesteld
tegen de N.V. Vlevy, dient op grand van al dezelfde hierboven door het (hofvan beroep) weerhouden beweegredenen met betrekking tot de rechtsvordering van derde (eiser), E.S., zoals ook door hem tegen de N.V. Vlevy gesteld, als ongegrond te worden
afgewezen. De door eerste en tweede (eisers) opgeworpen argumenten zoals vervat in
hun gezamenlijke, t.t.z. samen met derde (eiser), E.S., ontwikkelde beroepsconclusie,
en zoals regelmatig neergelegd ter terechtzitting van het (hofvan beroep) dd. 21 februari 2000, wettigen geen ander besluit, en werden hierboven bij de beoordeling van
de rechtsvordering van derde (eiser), E.S., door het (hofvan beroep) in rechte beantwoord",

terwijl, eerste onderdeel, de eisers in hun op 21 februari 2000 neergelegde "syntheseconclusie" (stuk nr. 6 van het dossier van het geding in hager beroep)- tot staving
van de stellingen, enerzijds, dat verweerster als aansteller op grand van artikel1384,
alinea 3 B.W. aansprakelijk was, vermits de beklaagde A, aangestelde van verweerster, de fout begaan had "in de bediening" waartoe hij gebezigd werd, en, anderzijds, dat "in de bediening" betekende dat de fout begaan werd tijdens de dienst
en in verband stand met de dienst, oak al was dit verband onrechtstreeks en occasioneel - laten gelden hadden (p. 3, onderaan en 4, bovenaan) dat de slagen toegebracht waren tijdens de dienst, en ze ook iri verband stonden met de dienst, vermits ze het gevolg waren van een discussie over de beschermkledij (werkkledij); het
aangevochten arrest in de voorlaatste alinea op pagina 6 enkel stelt dat eiser S. in zijn
appelconclusie de "feitelijkheid" inriep "dat de door A.A. opzettelijk toegebrachte slagen kaderen in een 'dispuut' met betrekking tot de te dragen beschermkledij"; het arrest dat in alinea 2 op pagina 6 overweegt dat de beklaagde A.A. niet handelde bin-
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nen de bediening waartoe hij gebezigd werd, evenwel noch bevestigt noch ontkent dat
- volgens de appelrechters - de opzettelijk toegebrachte slagen kaderden in een discussie betreffende de werkkledij en het arrest derhalve niet antwoordt op hoger aangeduid middel van de eisers waarmee ingeroepen was dat deze "feitelijkheid" essentieel was voor de toepassing van artikel1384, alinea 3, B.W.;
zodat het aangevochten arrest wegens gebrek aan antwoord op hoger aangeduid middel uit de aangeduide appelconclusie van de eisers niet regelmatig gemotiveerd is, bijgevolg artikel 149 van de gecotirdineerde Grondwet schendt;
terwijl, tweede onderdeel, overeenkomstig artikel 1384, alinea 3, van het Burgerlijk Wetboek, de meesters en zij die anderen aanstellen, aansprakelijk zijn voor de
schade die door hun dienstboden en aangestelden veroorzaakt zijn "in de bediening
waartoe zij hen gebezigd hebben"; het voor de toepassing van dit artikel 1384, alinea 3, voldoende is dat de onrechtmatige daad van de aangestelde, zij het een opzettelijke daad, en zij het een misdrijf, bij de uitoefening van, dus tijdens zijn bediening is verricht en, zij het zelfs onrechtstreeks en occasioneel, daarop betrekking heeft;
het voor de toepassing van dit artikel1384, alinea 3, irrelevant is, ten eerste, dat de
aansteller al of niet de opdracht en/of de toe stemming gaf voor de onrechtmatige daad,
(zij het een opzettelijke daad, zij het een misdrijf), ten tweede, dat de onrechtmatige daad (zij het een opzettelijke daad, zij het een misdrijf) vreemd is aan de opdracht of bediening van de aangestelde, en, ten derde, dat de fout van de aangestelde licht of ernstig is en al of niet een strafrechtelijk misdrijf uitmaakt; aanstellers
in de regel aan hun aangestelden immers nooit de opdracht en/of toestemming geven om een onrechtmatige daad of een misdrijf te begaan;
en terwijl, het aangevochten arrest derhalve niet wettig kon besluiten (p. 6, al. 2)
dat de beklaagde A.A. niet handelde binnen de bediening waartoe hij gebezigd werd,
(p. 5, laatste al.) dat artikel 1384, alinea 3, Burgerlijk Wetboek, in casu niet kon toegepast worden, en (p. 7, nr. 5 en p. 8, nr. 2) dat de vorderingen tot schadevergoeding van de eisers tegen de verweerster Vlevy N.V. ongegrond waren, op grond van
de enkele overwegingen (p. 6 en 7) dat de beklaagde A de toestemming van zijn werkgeefster, de verweerster Vlevy N.V., tot het opzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen evident niet verkregen had, dat het toebrengen van opzettelijke slagen en
verwondingen totaal vreemd was aan de opdracht of bediening van de beklaagde A.,
dat het totaal verkeerd was niet het minste onderscheid te maken met betrekking tot
de ernst van de door de aangestelde gepleegde fout en dat de beklaagde A in casu een
strafrechtelijk misdrijf begaan had;
zodat het aangevochten arrest niet wettelijk verantwoord is en artikel 1384, alinea 3, van het Burgerlijk Wetboek schendt;
terwijl, derde onderdeel, overeenkomstig artikel 1384, alinea 3, van het Burgerlijk Wetboek de meesters en zij die anderen aanstellen, aansprakelijk zijn voor de schade
die door hun dienstboden en aangestelden veroorzaakt zijn "in de bediening waartoe zij hen gebezigd hebben"; het voor de toepassing van dit artikel1384, alinea 3, voldoende is dat de onrechtmatige daad van de aangestelde, zij het een opzettelijke daad,
en zij het een misdrijf, bij de uitoefening van, dus tijdens zijn bediening is verricht en,
zij het zelfs onrechtstreeks en occasioneel, daarop betrekking heeft; wanneer er tussen twee aangestelden tijdens de uitoefening van hun werk een discussie ontstaat over
de te dragen beschermkledij (werkkledij) waarbij de ene aangestelde de andere opzettelijke slagen of verwondingen toebrengt, deze slagen of verwondingen toegebracht werden bij de uitoefening van de bediening en er, zij het onrechtstreeks en occasioneel, betrekking op hebben; de aansteller overeenkomstig artikel1384, alinea 3,
van het Burgerlijk Wetboek, aansprakelijk is voor de schade, veroorzaakt door genoemde opzettelijke slagen ofverwondingen toegebracht in een discussie over de werkkledij door zijn aangestelde in de bediening waartoe hij hem bezigde;
en terwijl het aangevochten arrest bijgevolg niet wettig kon besluiten (p. 6, voorlaatste al.) dat de ingeroepen "feitelijkheid" dat de door de beklaagde A.A. opzettelijk toegebrachte slagen kaderen in een "dispuut" met betrekking tot de te dragen
beschermkledij niet kon doen besluiten tot de toepassing van artikel1384, alinea 3,
van het Burgerlijk Wetboek;
zodat het arrest niet wettelijk verantwoord is en artikel 1384, alinea 3, van het Burgerlijk Wetboek schendt;
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terwijl, vierde onderdeel, overeenkomstig artikel 3 van de Voorafgaande Titel van
het Wetboek van StrafVordering de rechtsvordering tot herstel van de schade, door een
misdrijf veroorzaakt, aan hen behoort die de schade hebben geleden; overeenkomstig artikel 4 van dezelfde Voorafgaande Titel de burgerlijke rechtsvordering terzelfdertijd en voor dezelfde rechters kan worden vervolgd als de strafvordering; overeenkomstig genoemde artikelen 3 en 4 de burgerlijke rechtsvordering tot herstel van de
schade, veroorzaakt door een misdrijf, door de getroffenen voor de strafrechter kan worden ingesteld tegen de beklaagde en tegen degene die voor hem burgerrechtelijk aansprakelijk is in de zin van artikel 1384, alinea 3, van het Burgerlijk Wetboek;
en terwijl het aangevochten arrest vaststelde (p. 7, al. 1) dat de rechtsvorderingen van de eisers gesteund waren op een door de verweerder de beklaagde A., aangestelde van de werkgever, de verweerster Vlevy N.V., gepleegd strafrechtelijk misdrijf, deze rechtsvorderingen, in zoverre ze gericht waren tegen verweerster Vlevy,
derhalve niet zonder miskenning van genoemde artikelen ongegrond kon verklaren;
zodat het aangevochten arrest niet wettelijk verantwoord is en de artikelen 3 en 4
van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van StrafVordering alsook van artikel 1384,
alinea 3, van het Burgerlijk Wetboek schendt :

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat voor de toepassing van artikel 1384, derde lid, Burgerlijk Wetboek, vereist is dat de oilrechtmatige daad binnen het raam van de
bediening van de aangestelde werd verricht; dat het evenwel volstaat dat deze
daad gepleegd werd tijdens de bediening en, zij het onrechtstreeks en occasioneel, daarop betrekking heeft; dat de enkele omstandigheid dat de onrechtmatige daad, zij het een misdrijf, opzettelijk werd gepleegd of gepleegd werd zonder de toestemming van de aansteller, niet volstaat om te
besluiten dat de dader ervan niet gehandeld heeft binnen de bediening waartoe hij gebezigd werd;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat : 1) A.A. bij het toebrengen van
opzettelijke slagen en verwondingen aan E.S., waarvoor zijn strafrechtelijke verantwoordelijkheid vaststaat, niet gehandeld heeft binnen de bediening waartoe hij gebezigd werd daar zijn handelen manifest en zelfs onder geen enkel beding kon kaderen in zijn opdracht en zijn bediening waaraan
het vreemd (is); 2) A.A. evident ook de toestemming van zijn werkgever, Vlevy
N.V., niet tot het plegen van deze feiten verkreeg; 3) het evident is dat de normale uitvoering van gelijk welke bediening nooit het toedienen van opzettelijke slagen en verwondingen kan wettigen;
Dat het arrest evenwel niet vaststelt dat de onrechtmatige daad niet voortvloeit uit een misbruik van bediening;
Dat het arrest met de voormelde redenen de beslissing dat A.A., als aangestelde van Vlevy N.V., niet gehandeld heeft binnen de bediening waartoe hij gebezigd werd enkellaat steunen op de omstandigheid dat de door hem
gepleegde onrechtmatige daad bestaat in het opzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen, zijnde een misdrijf dat niet kadert in zijn opdracht en
waarvoor hij van zijn aansteller geen toestemming heeft gekregen; dat het
arrest aldus de beslissing niet naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de door de eisers tegen Vlevy N.V. ingestelde burgerlijke
rechtsvorderingen; verwerpt de voorzieningen voor het overige; beveelt dat
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van dit arrest melding zal worden gemaakt op de rand van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt de eisers in de helft van de kosten; veroordeelt Vlevy N.V in de overige kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar
het Hof van Beroep te Antwerpen.
11 december 2001 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Dhaeyer, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Maffei - Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Simont.
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KAMER -

11 december 2001

1 o STEDENBOUW- HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. BETALING VAN EEN MEERWAARDE- HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT- MAATREGEL BEVOLEN DOOR DE STRAFRECHTER- AARD.

2° STEDENBOUW- HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. BETALING VAN EEN MEERWAARDE- UITSPRAAK OVER DE SCHULD EN DE STRAF -AFZONDERLIJKE BESLISSING OVER DE
HERSTELVORDERING- WETTIGHEID.

3° STEDENBOUW- HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. BETALING VAN EEN MEERWAARDE - UITSPRAAK OVER DE SCHULD EN DE STRAF - AFZONDERLIJKE BESLISSING OVER DE
HERSTELVORDERING- HOGER BEROEP UITSLUITEND GERICHT TEGEN DE BESLISSING OVER DE
HERSTELVORDERING- DEVOLUTIEVE KRACHT- BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER

1°, 2° en 3° Het door de rechter in toepassing van artikel 68, § 1, a, Stedenbouwdecreet, op vordering van de gemachtigde ambtenaar of van het college van burgemeester en schepenen te bevelen herstel in de vorige staat behoort weliswaar tot de
strafuordering, maar is niettemin een maatregel van burgerlijke aard, zodat niets belet dat over deze vordering wordt geoordeeld bij afzonderlijke beslissing nadat voordien reeds over de schuld en de op te leggen straf werd beslist; bij hoger beroep dat
enkel gericht is tegen de beslissing over de herstelvordering heeft de appelrechter derhalue niet te oordelen over de niet-aangeuochten beslissing van schuldiguerklaring
en bestraffing (1) (2). (Artt. 195 en 211 Sv.; 68, § 1, a, Stedenbouwdecreet.)
(D ... E.A.)

ARREST

(A.R. P.00.0736.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 maart 2000 door het Hof
van Beroep te Gent gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt :
(1) Cass., 12 april1994, A.R. P.93.0325.N, nr. 171.
(2) De strafbepalingen (artt.66-72) van het gecoordineerd decreet Vlaams Parlement 22 okt. 1996
betreffende de ruimtelijke ordening, werden opgeheven bij art.171, lid 1, decreet Vlaams Parlement 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening (B.S. 8 juni 1999) met inwerkingtreding op 1 mei 2000 (art. 204) en zij maken thans de artikelen 146-159 van laatstgenoemd decreet uit.
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schending van de artikelen 195 en 211 van het Wetboek van Strafvordering houdende het verbod in correctionele zaken van een gesplitste uitspraak betreffende de
strafvordering, en van de beginselen inzake de devolutieve werking van het hoger
beroep,
doordat het bestreden arrest, na het verzet tegen het bij verstek gewezen arrest van
24 december 1999 ontvankelijk te hebben verklaard en de bij verstek gewezen beslissing als niet bestaande te hebben beschouwd, en na het bestreden vonnis van 10
maart 1998 te hebben tenietgedaan, aan de eisers in cassatie beveelt op vordering van
de gemachtigde ambtenaar over te gaan tot het herstel van de plaats in de vorige staat
binnen een termijn van 8 maanden vanaf de dag waarop het arrest in kracht van gewijsde zal treden, onder verbeurte van een dwangsom van 2.000 frank per dag vertraging in de nakoming van dit bevel; het bestreden arrest overweegt : "De eerste rechter had reeds in het vonnis van 28 januari 1997 uitspraak gedaan over de schuld en
de straf. Slechts de verdere beslissing over de herstelvordering krachtens artikel 65,
§ 1, van de Stedenbouwwet, thans artikel 68, § 1, van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoordineerd op 22 oktober 1996, had hij aangehouden. Hij had derhalve geen rechtsmacht meer om in het bestreden vonnis, na de vaststelling van de
afwezigheid van een gewijzigde vordering van de gemachtigde ambtenaar krachtens voormelde wetsbepalingen, in het kader van de strafvordering nog bij afzonderlijke uitspraak op basis van artikel 44 van het Strafwetboek en/of artikel 161 van het
Wetboek van Strafvordering ambtshalve het herstel te bevelen. Het bestreden vonnis dient daarom tenietgedaan te worden" (arrest, blz. 6, 2de alinea),
terwijl de correctionele rechtbank, na bij vonnis van 28 januari 1997 uitspraak te
hebben gedaan over de schuld van de eisers aan de hen ten laste gelegde feiten en over
de gevangenisstraf en de geldboete, bij afzonderlijke beslissing van 10 maart 1998 in
het kader van de strafvordering uitspraak deed over de maatregel van het herstel van
de plaats in de vorige toestand; het bestreden arrest uitdrukkelijk oordeelt dat de correctionele rechtbank aldus bij vonnis van 10 maart 1998 met miskenning van het beginsel van de eenheid van de uitspraak betreffende de strafvordering de herstelmaatregel beval; de eisers in cassatie enkel tegen het vonnis van 10 maart 1998 hoger
beroep instelden; de omstandigheid dat enkel tegen dit laatste vonnis en niet tegen
het vonnis van 28 januari 1997 hoger beroep werd aangetekend aan het hofvan beroep, dat vaststelt dat over de herstelmaatregel uitspraak werd gedaan in het kader van de strafvordering, niet de rechtsmacht en opdracht ontneemt om uitspraak
te doen over de strafvordering in haar geheel; het hoger beroep van de eisers tegen
de tweede beslissing aldus noodzakelijkerwijze ook de wettigheid van de eerste beslissing aan de appelrechters onderwierp; het hofvan beroep aldus ook kennis moest
nemen van het vonnis van 28 januari 1997, en zich niet kon beperken tot een onderzoek van het vonnis van 10 maart 1998 (schending van de artikelen 195 en 211 van
het Wetboek van Strafvordering houdende het verbod in correctionele zaken van een
gesplitste uitspraak betreffende de strafvordering, en van de beginselen inzake de devolutieve werking van het hoger beroep) :

Overwegende dat de appelrechters het beroepen vonnis vernietigen,
niet om de reden dat daarin afzonderlijk over de herstelvordering werd beslist, maar omdat de eerste rechter, bij ontstentenis van een gewijzigde vordering van de gemachtigde ambtenaar, zijn rechtsmacht daarover had uitgeput;
Dat het middel in zoverre feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat, voor het overige, het door de rechter in toepassing van
artikel 65, § 1, a, Stedenbouwwet, thans artikel 68, § 1, a, Stedenbouwdecreet op vordering van de gemachtigde ambtenaar of van het college van
burgemeester en schepenen te bevelen herstel in de vorige staat, wel
behoort tot de strafvordering maar niettemin een maatregel van burgerlijke aard is;
Dat niets belet dat over deze vordering wordt geoordeeld bij een afzonderlijke beslissing nadat voordien reeds over de schuld en de op te leggen straf
werd beslist;
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Dat bij hoger beroep aileen tegen de beslissing over de herstelvordering,
de appelrechter niet te oordelen heeft over de niet-aangevochten beslissing van schuldigverklaring en bestraffing;
Dat het middel in zoverre faalt naar recht;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt de eisers in de
kosten.
11 december 2001- 2e kamer- Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter- verslaggever : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. De Gryse.
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2e KAMER - 11 december 2001

1° RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)- STRAFZAKEN- DEBAT OP TEGENSPRAAKALGEMEEN RECHTSBEGINSEL INZAKE HET RECHT VAN VERDEDIGING - BEGRIP.

2° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN- ZUIVERING VAN NIETIGHEID-

DOEL.

3° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN- ZUIVERING VAN NIETIGHEID- NIETIGVERKLAARDE
STUKKEN- DEFINITIEVE VERWIJDERING UIT DE RECHTSPLEGING- GEVOLG.

4° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6 -ARTIKEL 6.1 -RECHT OP EEN EERLIJK PROCES - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING- INZAGE VAN
HET DOSSIER- INGEVOLGE EEN EERDERE ZUIVERING VAN DE PROCEDURE UIT HET DOSSIER
VERWIJDERDE NIETVERKLAARDE STUKKEN- DRAAGWIJDTE.

5° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6 -ARTIKEL 6.1- RECHT OP EEN EERLIJK PROCES- RECHT OP VERDEDIGING- EERDERE AANWENDING DOOR DE INVERDENKINGGESTELDE VAN STUKKEN DIE LATER NIETIG WORDEN VERKLAARD- NAVOLGENDE ZUIVERING VAN NIETIGHEDEN- VERBOD TOT VERDERE AANWENDING
VAN DE NIETIGVERKLAARDE STUKKEN- NAVOLGENDE UITDRUKKELIJKE BEVESTIGING VAN DIT
VERBOD DOOR DE WETGEVER- GEVOLG.

6° ARBITRAGEROF- PREJUDICIELE VRAAG- HOF VAN CASSATIE- ONDERZOEK IN STRAFZAKEN- REGELING VAN DE RECHTSPLEGING- BESCHIKKING TOT GEVANGENNEMING- VERWIJZING NAAR HET HOF VAN AS SIS EN - MEERDERE INVERDENKINGGESTELDEN - VERPLICHTING OM EEN PREJUDICIELE VRAAG TE STELLEN- GRENZEN.

7o PREJUDICIEEL GESCHIL- PREJUDICIELE VRAAG- ARBITRAGEHOF- HOF VAN CASSATIE- ONDERZOEK IN STRAFZAKEN- REGELING VAN DE RECHTSPLEGING- BESCHIKKING
TOT GEVANGENNEMING- VERWIJZING NAAR HET HOF VAN ASSISEN- MEERDERE INVERDENKINGGESTELDEN- VERPLICHTING OM EEN PREJUDICIELE VRAAG TE STELLEN- GRENZEN.

go ONDERZOEK IN STRAFZAKEN- ZUIVERING VAN NIETIGHEDEN- DEFINITIEVE VERWIJDERING EN VERBOD TOT VERDERE AANWENDING VAN DE NIETIGVERKLAARDE STUKKENGEVOLGEN VAN DE ZUIVERING TEN OPZICHTE VAN DE BIJ DEZE PROCEDURE NIET OPGEROEPEN PERSONEN.
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go RECHTEN VAN DE MENS - VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6- ARTIKEL 6.1- RECHT OP EEN EERLIJK PROCES- STRAFZAKEN- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- REGELING VAN DE RECHTSPLEGING- INGEVOLGE EEN EERDERE ZUIVERINGSPROCEDURE NIETIGVERKLAARDE STUKKEN- DEFINITIEVE VERWIJDERING EN VERBOD TOT
AANWENDING VAN DE NIETIGVERKLAARDE STUKKEN- BEOORDELING VAN DE STRAFVORDERING OP GROND VAN ANDERE REGELMATIGE BEWIJSMIDDELEN- GEVOLG.

10° RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - INGEVOLGE EEN EERDERE ZUIVERINGSPROCEDURE NIETIGVERKLAARDE STUKKEN- DEFINITIEVE yERWIJDERING EN VERBOD TOT AANWENDING VAN DE NIETIGVERKLAARDE STUKKEN- BEOORDELING VAN DE STRAFVORDERING
OP GROND VAN ANDERE REGELMATIGE BEWIJSMIDDELEN- GEVOLG.

11° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- REGELING VAN DE RECHTSPLEGING- INGEVOLGE EEN EERDERE ZUIVERINGSPROCEDURE NIETIGVERKLAARDE STUKKEN- DEFINITIEVE VERWIJDERING EN VERBOD TOT AANWENDING VAN DE
NIETIGVERKLAARDE STUKKEN- BEOORDELING VAN DE STRAFVORDERING OP GROND VAN ANDERE REGELMATIGE BEWIJSMIDDELEN - GEVOLG.

12o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- EERDERE ZUIVERING VAN NIETIGHEDEN- REGELING VAN DE RECHTSPLEGING- BEVOEGDHEID
-GEVOLG.

13° ONDERZOEKSGERECHTEN- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- EERDERE ZUIVERING VAN NIETIGHEDEN- REGELING VAN DE RECHTSPLEGING- BEVOEGDHEID
-GEVOLG.

14° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- ZUIVERING VAN NIETIGHEDEN- GEVOLGEN VAN DE NIETIGHEIDSBESLISSINGEN TEN OPZICHTE
VAN DE BIJ DEZE PROCEDURE NIET BETROKKEN PERSONEN.

15° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- ZUIVERING VAN NIETIGHEDEN- MIDDELEN DIE VERBAND HOUDEN MET DE BEWIJSWAARDERING
OF DE OPENBARE ORDE- MOGELIJKHEID TOT HET OPNIEUW OPWEKPEN VAN DERGELIJKE MIDDELEN- BEPERKING.

16° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6 -ARTIKEL 6.1- RECHT OP EEN EERLIJK PROCES- STRAFZAKEN- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- ZUIVERING VAN NIETIGHEDEN - GEVOLGEN VAN DE NIETIGHEIDSBESLISSINGEN
TEN OPZICHTE VAN DE BIJ DEZE PROCEDURE NIET BETROKKEN PERSONEN- VOORWAARDE.

17° INTERNATIONALE VERDRAGEN-

INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN- ARTIKEL 14 -RECHT OP EEN EERLIJK PROCES - STRAFZAKEN- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- ZUIVERING VAN NIETIGHEDEN- GEVOLGEN VAN DE NIETIGHEIDSBESLISSINGEN TEN OPZICHTE VAN DE BIJ DEZE PROCEDURE NIET
BETROKKEN PERSONEN- VOORWAARDE.

18° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- ZUIVERING VAN NIETIGHEDEN- BEOORDELING VAN DE REGELMATIGHEID VAN DE OP DAT OGENBLIK VOORHANDEN ZIJNDE STUKKEN- BEOORDELING VAN DE REGELMATIGHEID OP GROND VAN
DE OP DAT OGENBLIK GEKENDE ELEMENTEN- VERDER VERLOOP VAN DE PROCEDURE - GEVOLG.

19° ONDERZOEKSGERECHTEN- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- ZUIVERING VAN NIETIGHEDEN- BEOORDELING VAN DE REGELMATIGHEID VAN DE OP DAT OGENBLIK VOORHANDEN ZIJNDE STUKKEN- BEOORDELING VAN DE REGELMATIGHEID OP GROND VAN
DE OP DAT OGENBLIK GEKENDE ELEMENTEN- VERDER VERLOOP VAN DE PROCEDURE- BEVOEGDHEID.
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20° RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN- ONDERZOEK IN STRAFZAKEN- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- ZUIVERING VAN NIETIGHEDEN- VERWIJDERING UIT
DE PROCEDURE VAN DE NIETIGVERKLAARDE STUKKEN- VERDERE BEOORDELING OP GROND
VAN DE OVERBLIJVENDE REGELMATIG BEVONDEN EN NIET-NIETIG VERKLAARDE STUKKENNIET BIJ DE ZUIVERINGSPROCEDURE BETROKKEN PARTIJ -AANVOERING VAN ONREGELMATIGHEID - ONMOGELIJKHEID OM DE AANGEVOERDE ONREGELMATIGHEID AAN TE TONEN OP
GROND VAN DE OVERBLIJVENDE REGELMATIGE STUKKEN- GEVOLG.

21° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN- INVERDENKINGGESTELDE -

BEGRIP.

22° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN- INVERDENKINGGESTELDE

-BEVEL TOT MEDEBRENGING- VASTSTELLING VAN HET BESTAAN VAN ERNSTIGE AANWIJZINGEN VAN SCHULDAFWEZIGHEID VAN BETEKENING EN UITVOERING VAN HET BEVEL TOT MEDEBRENGING- GEVOLG.

23° VOORLOPIGE HECHTENIS- BEVEL TOT MEDEBRENGING- VASTSTELLING vAN HET
BESTAAN VAN ERNSTIGE AANWIJZINGEN VAN SCHULD- AFWEZIGHEID VAN BETEKENING EN
UITVOERING VAN HET BEVEL TOT MEDEBRENGING- GEVOLG.

24 o STRAFVORDERING- INSTELLEN VAN DE STRAFVORDERING- ONDERZOEK IN STRAFZAKEN- GERECHTELIJK ONDERZOEK- BEVEL TOT MEDEBRENGING- VASTSTELLING VAN HET
BESTAAN VAN ERNSTIGE AANWIJZINGEN VAN SCHULD -AFWEZIGHEID VAN BETEKENING EN
UITVOERING VAN HET BEVEL TOT MEDEBRENGING- DRAAGWIJDTE.

1o Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel inzake tegenspraak dat verschilt van het
algemeen beginsel van het recht van verdediging (1).

2° De zuivering van de nietigheden door de raadkamer of de kamer van inbeschuldigingstelling, krachtens de artikelen 131, § 1, 136, 136bis en 235bis Wetboek van
Strafvordering, beoogt een dubbel doel : eensdeels, vermijden dat de vonnisrechter
bij de vorming van zijn overtuiging ongewild beirwloed wordt door zijn feitelijke kennis van de inhoud van de nietige stukken, anderdeels, het onderzoeksgerecht toelaten nag op een nuttig tijdstip nietige onderzoeksdaden op een regelmatige wijze over
te doen of te herstellen (2). (Artt. 131, § 1, 136, 136bis en 235bis Sv.)
3° Het definitiefverwijderen uit de rechtspleging van de ingevolge een zuiveringsprocedure met toepassing van de artikelen 131, § 1, 136, 136bis en 235bis Wetboek
van Strafvordering nietig verklaarde stukken komt allen ten goede, daar deze nietige stukken tegen niemand worden ingebracht en elkeen uitsluitend beoordeeld wordt
op grand van geldige stukken; hieruit volgt dat deze nietige stukken steeds definitief uit de procedure dienen verwijderd te worden en door niemand verder aangewend kunnen worden (3) (4). (Artt. 131, § 1, 136, 136bis en 235bis Sv.)
4 o Artikel 6 E. V.R.M. houdt niet in dat de rechter, die kennisneemt van de voorziening van de verdachte, gericht tegen de strafvordering die tegen hem is ingesteld, aan
(1) Cass., 19 dec. 2000, A.R. P.99.0503.F, nr. 45; 16 mei 2001, A.R. P.Ol.0305.F, nr. 288.
(2) Cass., 28 maart 2000, A.R. P.00.0464.N, nr. 208.
(3) Zie Cass., 28 maart 2000, A.R. P.00.0464.N, nr. 208.
(4) Het artikel235bis, § 6, Sv., ingevoegd bij de wet van 12 maart 1998, werd inmiddels aangevuld door artikel8 van de wet van 4 juli 2001 tot wijziging van sommige bepalingen van het Wet,
hoek van Strafvordering en tot wijziging van de wet van 19 feb. 2001 betreffende de proceduregebonden bemiddeling in familiezaken (B.S. 24 juli 2001), in werking getreden op 3 aug. 2001. Uit
het geannoteerde arrest blijkt dat het Hofvan oordeel is dat de tussenkomst van de wetgever van
4 juli 2001, waarbij de inzage in en de verdere aanwending in de strafprocedure van de nietigverklaarde en ter griffie neergelegde stukken verboden wordt, enkel een formele en uitdrukkelijke bevestiging is van een reeds eerder door de rechtspraak erkend gevolg van de zuiveringsprocedure.
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deze, krachtens een internrechtelijke bepaling, geen inzage kan ontzeggen van nietig verklaarde stukken, die tegen hem niet zullen worden gebruikt (5). (Art. 6 E.V.R.M.)
5° De omstandigheid dat een procedurestuk, waarvan de latere aanwending wegens
nietigheid wordt uitgesloten ingevolge een zuiveringsprocedure met toepassing van
de artikelen 131, § 1, 136, 136bis en 235bis Wetboek van Strafvordering, eerder door
de inverdenkinggestelde werd aangewend, noch de omstandigheid dat dit verbod tot
verdere aanwending later door een wetswijziging uitdrukkelijk wordt bevestigd, leveren geen miskenning van het recht van verdediging op (6). (Artt. 6 E.V.R.M.; 131,
§ 1, 136, 136bis en 235bis Sv.)
6° en 7° Wanneer in dezelfde zaak tegen eiser en tegen andere medeverdachten een beschikking tot gevangenneming is verleend en de verwijzing naar het Hof van Assisen is bevolen, kan het Hof geen prejudiciele vraag stellen aan het Arbitragehof, aangezien het noodzakelijk is dat de procedure onverwijld doorgang vindt (7).
8° De omstandigheid dat eiser zelf bij een eerdere zuiveringsprocedure niet werd op-

geroepen doet geen afbreuk aan de regel dat de ingevolge deze zuiveringsprocedure
nietigverklaarde stukken definitief uit de procedure dienen verwijderd te worden en
door niemand verder aangewend kunnen worden (8). (Art. 235bis Sv.)
go, 10° en 11 o De omstandigheid dat, bij de regeling van de rechtspleging, noch de partijen, noch de kamer van inbeschuldigingstelling toegang hebben tot de nietig verklaarde stukken be let niet dat de strafvordering wordt beoordeeld op andere bewijsmiddelen, die niet voortvloeien uit de onwettig bevonden bewijzen en die ermee niet
verstrengeld zijn, die later aan de tegenspraak zullen worden onderworpen voor de
vonnisrechter, die hun bewijswaarde zal beoordelen zonder kennis te hebben van de
onwettig bevonden bewijzen die uit het strafdossier werden verwijderd; de beoordeling van de bezwaren door de kamer van inbeschuldigingstelling, met uitsluiting van
de nietig verklaarde stukken houdt derhalve geen miskenning van het recht van verdediging in en sluit evenmin de mogelijkheid van een eerlijk proces voor het vonnisgerecht uit (9). (Artt. 5 E.V.R.M.; 235bis, § 6, Sv.)

12° en 13° Uit de bepalingen van artikel 235bis, § 5 en § 6, Wetboek van Strafvordering volgt dat de kamer van inbeschuldigingstelling bij de regeling van de rechtspleging gebonden is door de vorige beslissingen tot verwijdering van nietige stukken en zelfniet opnieuw deze nietigheden kan onderzoeken. (Art. 235bis, §§ 5 en 6,
Sv.)

14o Het bindend karakter van eerdere nietigheidsbeslissingen in toepassing van de artikelen 131, § 1, 136, 136bis en 235bis Wetboek van Strafvordering, geldt eveneens
voor diegene die niet bij de zuiveringsprocedure werd betrokken, aangezien die zuivering allen ten goede komt, rekening houdend met de belangen van alle partijen. (Artt.
131, § 1, 136, 136bis en 235bis Sv.)
15° De bepaling van artikel 235bis, § 5, Wetboek van Strafvordering, dat de onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden als bedoeld in artikel 131, § 1 of de granden van niet-ontvankelijkheid of van verval van de strafvordering, waarover reeds
eerder uitspraak werd gedaan, nogmaals als middelen die verband houden met de
bewijswaardering of die de openbare orde aanbelangen, voor de feitenrechter kunnen worden opgeworpen, houdt niet in dat diezelfde middelen reeds bij de regeling
van de rechtspleging overeenkomstig artikel 235bis, § 1, kunnen worden opgeworpen. (Artt. 131, § 1, en 235bis, §§ 1 en 5, Sv.)
(5) Zie Cass., 28 maart 2000, A.R. P.00.0464.N, nr. 208; 19 dec. 2000, A.R. P.00.169l.N, nr. 709.
(6) Zie noot 4.
(7) Zie Cass., 29 sept. 1999, A.R. P.99.1228.F, nr. 494; 28 aug. 2001, A.R. P.Ol.1157.N, nr. 435.
(8) Zie Cass., 28 maart 2000, A.R. P.00.0464.N, nr. 208.
(9) Zie Cass., 14 dec. 1999, A.R. P.99.1585.N, nr. 678.
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16° en 17° De artikelen 6 E. V.R.M. en 14 I. V.B.P.R. verbieden niet dat, krachtens een
regeling van intern recht, een partij die geen dee[ genomen heeft aan een procedure met betrekking tot de zuivering van nietigheden, daarover geen betwisting meer
kan voeren, mits de nietigverklaarde stukken niet tegen haar worden aangewend (10).
(Art. 6 E.V.R.M.; 14 I.V.B.P.R.)
18° en 19° De hamer van inbeschuldigingstelling, die bij een eerdere zuiveringsprocedure de regelmatigheid van alle op dat ogenblik voorhanden zijnde stukken heeft
beoordeeld, kan, in het verder verloop van de procedure of bij de regeling van de rechtspleging, zelf niet meer tot een nieuwe aanvullende beoordeling van de regelmatigheid van deze stukken overgaan op grand van de elementen die bij haar eerdere beslissing gekend waren.(Artt. 131, § 1, 136, 136bis en 235bis Sv.)
20° De omstandigheid dat een aangevoerde onregelmatigheid niet kan worden aangetoond op grand van de na een zuiveringsprocedure in toepassing van de artikelen 131, § 1, 136, 136bis en 235bis Wetboek van Strafvordering uitsluitend regelmatig bevonden en niet-nietigverklaarde stukken, [evert geen miskenning van het recht
van verdediging op; dit geldt evenzeer wanneer degene die de onregelmatigheid opwerpt niet betrokken was bij de zuiveringsprocedure die, uitsluitend ten voordele van
allen, tot deze nietigheid leidde. (Artt. 131, § 1, 136, 136bis en 235bis Sv.)
21" De hoedanigheid van inverdenkinggestelde in de zin van artikel 61bis, eerste lid,
Wetboek van Strafvordering wordt bepaald door de mededeling van de onderzoeksrechter, ter gelegenheid van een verhoor of door kennisgeving, aan de betrokken persoon dat er tegen hem ernstige aanwijzingen van schuld bestaan. (Art. 61bis, eerste lid, Sv.)

22°, 23° en 24° De enkele omstandigheid dat tegen iemand een niet uitgevoerd noch
betekend medebrengingsbevel wordt uitgevaardigd, zelfs al is het gemotiveerd door
het bestaan van ernstige aanwijzingen van schuld, houdt, op zich, niet noodzakelijk in dat tegen die persoon de strafvordering is ingesteld en dat hij, derhalve, krachtens artikel61bis, tweede lid, Wetboek van Strafvordering dezelfde rechten geniet als
de inverdenkinggestelde. (Artt. 61bis, tweede lid, Sv.; 3 Wet Voorlopige Hechtenis.)
(D ... E.A.)

ARREST

(A.R. P.Ol.1535.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 12 oktober 2001 gewezen door het Hofvan Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, waarbij de eisers naar het Hof van Assisen van de provincie Antwerpen worden verwezen en de tegen hen uitgevaardigde beschikking tot
gevangenneming wordt bevestigd;
I. op de voorziening van G.D. :
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing waarbij eiser naar
het hof van assisen wordt verwezen :
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikelen 6.1 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955, 223 en 235bis van het Wetboek van
Strafvordering, zoals aangevuld bij artikel 8 van de wet van 4 juli 2001, en van het
algemeen rechtsbeginsel inzake de eerbiediging van de rechten van de verdediging,
(10) Zie Cass., 28 maart 2000, A.R. P.00.0464.N, nr. 208; 19 dec. 2000, A.R. P.00.169l.N, nr. 709.
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doordat de kamer van inbeschuldigingstelling in het bestreden arrest de op 14 juni
2001 door de Raadkamer bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout bevolen beschikking tot gevangenneming van eiser bevestigt en de onmiddellijke tenuitvoerlegging daarvan beveelt en eiser voorts verwijst naar het Hofvan Assisen van de provincie Antwerpen, op grond van de volgende overwegingen : "( ... ) dat het nietig
verklaren van onder meer de inventarissen bij arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling van 30 september 1999 impliceert dat ook de erop betrekking hebbende overtuigingsstukken nietig werden verklaard; dat deze overtuigingsstukken dan
ook werden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout
en thans niet meer consulteerbaar zijn, noch door de partijen, noch door de leden van
de kamer van inbeschuldigingstelling; dat het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling van 30 september 1999, waarbij de procedure werd gezuiverd, bindend blijft ten aanzien van de kamer van inbeschuldigingstelling zelf, ongeacht haar
samenstelling en hoedanigheid waarin zij optreedt (. .. ); (. .. ) dat in voormeld arrest van
30 september 1999 werd beslist dat de onder eed afgelegde verklaringen van de medeinverdenkinggestelde C.D.S. alsook alle daaruit voortvloeiende onderzoeksverrichtingen
nietig zijn en uit het dossier dienen te worden verwijderd overeenkomstig het artikel 235bis Sv.; (. .. ) dat deze nietigheid ook geldt ten aanzien van hen die bij de procedure van zuivering niet werden betrokken; dat de rechten van de verdediging te dezen niet geschonden zijn omdat de zuivering van de nietigheden door de kamer van
inbeschuldigingstelling met toepassing van artikel 235bis Sv. alle partijen, die bij de
regeling van de rechtspleging naar het vonnisgerecht worden verwezen of zullen worden verwezen, ten goede komt, zelfs al waren ze bij de procedure van zuivering zelf
niet betrokken (... ); (. .. ) dat het de kamer van inbeschuldigingstelling niet toegelaten is inzage te verlenen van de nietig verklaarde stukken, nu het artikel 235bis, §
6, Sv., zoals het aangevuld werd door artikel 8 van de wet van 4 juli 2001, bepaalt dat
de ter griffie neergelegde stukken niet mogen worden ingezien en niet in de strafprocedure mogen worden aangewend; dat voormelde wet van 4 juli 2001 te beschouwen is als een wet betreffende de rechtspleging zodat ze, overeenkomstig artikel 3
Ger.W., onmiddellijk van toepassing is, ook op de stukken die v66r het in werking treden van de wet van 4 juli 2001 nietig werden verklaard en uit het dossier werden verwijderd; dat de nietig verklaarde stukken niet opnieuw aan het strafdossier kunnen worden toegevoegd, hetgeen tevens geldt voor de processen-verbaal met betrekking
tot de confrontaties te Valenciennes; dat zij niet meer tegen de mede-inverdenkinggestelde C.D.S. kunnen worden gebruikt, ook niet om zijn geloofwaardigheid te beoordelen; (. .. ) dat de zuivering van de procedure, zoals die is doorgevoerd bij
genoemd arrest van 30 september 1999, niet de onontvankelijkheid van de strafvordering tot gevolg heeft; (. .. ) dat door de verwijdering van de nietig verklaarde stukken, die door een rechterlijke instantie werd bevolen, het recht op een eerlijk proces, zoals bepaald in artikel 6 E.V.R.M., niet in het gedrang komt" (pp. 7-9 van het
bestreden arrest); en voorts dat uit de gegevens van het strafdossier blijkt dat de inverdenkinggestelde (te dezen eiser) in het kader van de procedure van artikel127 Sv.
over drie voile dagen voor inzage van het strafdossier heeft kunnen beschikken, zodat dienaangaande, voor zover zulks in de huidige stand van de procedure nog ter zake
dienende zou zijn, zijn recht van verdediging niet is geschonden; dat in de huidige stand
van de rechtspleging de inverdenkinggestelden al hun rechten hebben kunnen uitputten en hun verdediging hebben kunnen voeren, zodat zij terzake niet in hun rechten zijn geschonden; (. .. ) dat de in conclusies geformuleerde verzoeken tot het doen uitvoeren van bijkomende onderzoekshandelingen niet noodzakelijk noch nuttig voorkomen
in het kader van de waarheidsvinding; dat er derhalve op grond van het artikel 228
Sv. geen redenen voorhanden zijn om aanvullende onderzoekshandelingen te bevelen; (. .. ) dat er voldoende bezwaren met be trekking tot de ten laste gelegde feiten bestaan ten einde de inverdenkinggesteldenA.B., C.D.S., (eiser) enA.V. te kunnen verwijzen naar het Hofvan Assisen van de provincie Antwerpen" (p. 11 in fine- p. 12 van
het bestreden arrest); en voorts : dat ten aanzien van (eiser) de voldoende bezwaren
blijken uit : de verhoren van de mede-inverdenkinggestelden C.D.S. en A.B., de herkenning van (eiser) door zowelA.B. als C.D.S., alsmede de eigenhandig geschreven bekentenissen van laatstgenoemde; het feitelijk onderzoek van de elementen van het strafdossier, dat aantoont dat (eiser) aan de mede-inverdenkinggestelde C.D.S. het
mondelinge en concrete voorstel zou hebben gedaan om tegen betaling veearts V.N.
om het leven te brengen; de concrete afspraken tussen de inverdenkinggestelden (te
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dezen eiser) en C.D.S- die elkaar kenden vanuit hun verblijfin de gevangenis naar
aanleiding van andere feiten - welke zouden hebben plaatsgevonden kart v66r de ten
laste gelegde feiten op de parking te Ranst, hetgeen wordt bevestigd door medeinverdenkinggestelde A.B.; de verklaringen van de mede-inverdenkinggestelden C.D.S.
en A.B. die gelijklopend zijn en waarvan de geloofwaardigheid niet wordt ongedaan
gemaakt of afgezwakt door de voorgehouden tegenstrijdigheden; de bevestiging door
derden van de genoemde verklaringen, zoals blijkt uit de getuigenissen van L., P. en
M.; de cruciale rol die (eiser) zou hebben vervuld als zijnde de nauw betrokken tussenpersoon tussen enerzijds de mede-inverdenkinggestelde A.V. als de aangeduide opdrachtgever en anderzijds de voorgehouden uitvoerders van de ten laste gelegde moord,
nl. C.D.S. en A.B.; de overeenkomstige verklaringen van deze laatsten waaruit blijkt
dat (eiser) zou hebben geweten dat het ging om een I.V.K.-keurder, een veearts, een
zekere N. of N.; het feit dat (eiser) het mobilofoonnummer van C.D.S. en het codewoord "zieke koe" zou hebben doorgegeven aanA.V. zodat die nadien met C.D.S. contact kon opnemen; de bevestiging van de verklaringen van de mede-inverdenkinggesteldenA.B. en C.D.S. door het terugvinden bij (eiser) van de kwestieuze
gelijkvormigheidsattesten, die zouden zijn overhandigd op de parking te Ranst; (. .. )
dat (ten slotte) de voldoende bezwaren met betrekking tot de kwalificatie van moord
blijken uit het feitenrelaas van A.B., de keuze van het wapen, nl. een Norinco pistool .45, gekend voor zijn uitzonderlijke dodelijke vuurkracht, de schietlessen die A.B.
kreeg kart voor de ten laste gelegde feiten en de verklaring van C.D.S. dat de opdrachtgever erg tevreden (was) met de dood van veearts K.V.N. (p.v. 100. 245100); (. .. )
dat de vastgestelde voldoende bezwaren lastens de inverdenkinggestelden niet worden tegengesproken of worden ongedaan gemaakt door de elementen van de ter terechtzitting neergelegde conclusies" (pp. 14-15 van het bestreden arrest),

terwijl de kamer van inbeschuldigingstelling bij de regeling van de rechtspleging,
hetzij op vordering van een van de partijen of van het openbaar ministerie hetzij ambtshalve, krachtens artikel235bis, § 1, van het Wetboek van Strafvordering de regelmatigheid van de haar voorgelegde procedure dient te onderzoeken; de kamer van inbeschuldigingstelling bovendien, overeenkomstig artikel 235bis, § 6, van het Wetboek
van Strafvordering, bevoegd is om onregelmatigheden vast te stellen m.b.t. een handeling van het onderzoek of de bewijsverkrijging; eiser te dezen voor de kamer van inbeschuldigingstelling a.m. aanvoerde dat de bewijsverkrijging onregelmatig was en dienvolgens de procedure zelf nietig was, nu -ten gevolge van een eerder gewezen arrest
van de kamer van inbeschuldigingstelling d. d. 30 september 1999 - stukken uit het
dossier werden geweerd die volgens eiser zijn onschuld bewezen, meer in het bijzonder de verklaringen die door de mede-inverdenkinggestelde C.D.S. eind mei 1996 in
Frankrijk onder ede werden afgelegd alsook de daaruit voortvloeiende onderzoeksverrichtingen (pp. 7-10 van de namens eiser 'op de terechtzitting van 28 september 2001
voor de kamer van inbeschuldigingstelling neergelegde conclusie, stuk 25 van de processtukken in de verwijzingsprocedure voor de kamer van inbeschuldigingstelling); eiser in dit verband benadrukte dat zich onder de stukken die ingevolge het voormelde arrest van 30 september 1999 uit het dossier werden verwijderd, verklaringen
bevonden- inzonderheid deze die werden opgenomen in de processen-verbaal m.b.t.
de confrontatie te Valenciennes - die de onmiddellijke aanleiding waren van de
omstandigheid dat de onderzoeksrechter bij beschikking van 17 oktober 1996 de ophe:ffing van zijn aanhouding beval (p. 12 in fine - p. 13 van de voormelde conclusie van
eiser); eiser zich overigens reeds v66r de inwerkingtreding van de wet van 12 maart
1998 op deze stukken had beroepen om zijn onschuld aan te tonen; De kamer van inbeschuldigingstelling, die de regelmatigheid van de procedure diende te onderzoeken en tevens bevoegd was om onregelmatigheden vast te stellen m.b.t. een handeling van het onderzoek of de bewijsverkrijging, te dezen niet wettig kon oordelen dat
de verwijdering van de voormelde stukken uit het dossier het recht op een eerlijk proces niet in het gedrang brengt en eveneens niet wettig ervan kon uitgaan dat met deze
stukken geen rekening kan worden gehouden bij de beoordeling van de gebeurlijke verwijzing van eiser naar het hof van assisen, aangezien enerzijds vaststaat dat deze stukken slechts wegens een procedurele onregelmatigheid nietig werden verklaard, nl. de
omstandigheid dat ze door een inverdenkinggestelde onder eed werden afgelegd, en
anderzijds eveneens vaststaat dat eiser zich reeds v66r de invoering van de "zuiveringsprocedure" bij wet van 12 maart 1998 op deze stukken had beroepen om zijn onschuld aan te tonen; hieraan geen afbreuk wordt gedaan door de omstandigheid dat
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nietigverklaarde stukken, overeenkomstig artikel 235bis, § 6 in fine, van het Wethoek van Strafvordering, in beginsel uit het dossier dienen te worden verwijderd en
niet meer in de strafprocedure mogen worden aangewend; deze laatste bepaling immers niet van toepassing is op stukken die door de beklaagde of de inverdenkinggestelde eerder reeds in zijn voordeel werden aangewend en om louter procedurele redenen nietig werden verklaard, wanneer de desbetreffende beklaagde of inverdenkinggestelde zich oak na de zuiveringsprocedure nag op die stukken wenst te beroepen om zijn onschuld aan te tonen; de kamer van inbeschuldigingstelling overigens ten onrechte ervan uitgaat dat artikel 8 van de wet van 4 juli 2001 (B.S., 24 juli
2001), waardoor het aangehaalde artikel 235bis, § 6 werd aangevuld door de voormelde bepaling volgens welke de ter griffie neergelegde stukken niet mogen worden
ingezien en niet in de strafprocedure mogen worden aangewend, te dezen temporeel reeds van toepassing zou zijn, aangezien deze nieuwe bepaling, die eisers recht
van verdediging aantast, pas op 3 augustus 2001 in werking trad, d.w.z. meerdere
jaren na de ten laste gelegde feiten en jaren nadat eiser zich reeds op de gewraakte
stukken had beroepen; het recht op tegenspraak voor de kamer van inbeschuldigingstelling en het recht op een eerlijke behandeling van de zaak voor de kamer van inbeschuldigingstelling in elk geval vereisen dat, wanneer een inverdenkinggestelde zich
op bepaalde stukken beroept om zijn onschuld aan te tonen, de kamer van inbeschuldigingstelling kennis moet kunnen nemen van de inhoud van deze stukken, oak al werden ze nietig verklaard en uit het dossier verwijderd,
zodat de kamer van inbeschuldigingstelling, door het bestaan van voldoende bezwaren in hoofde van eiser vast te stellen en hem dienvolgens naar het hof van assisen te verwijzen, zonder hierbij rekening te willen houden met stukken waarop eiser zich beriep om zijn onschuld aan te tonen, niet wettig oordeelt dat dergelijke
stukken, die ingevolge een zuiveringsprocedure in beginsel weliswaar uit het dossier moeten worden verwijderd, niet meer mogen worden aangewend (schending van
artikel 235bis van het Wetboek van Strafvordering, zoals aangevuld bij artikel 8 van
de wet van 4 juli 2001), hierdoor voorts eisers recht op tegenspraak voor de kamer van
inbeschuldigingstelling miskent (schending van artikel 223 van het Wetboek van Strafvordering) en tevens eisers recht op een eerlijke behandeling van de zaak voor de kamer van inbeschuldigingstelling miskent, (schending van artikel 6.1 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele
Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van 13
mei 1955, en van het algemeen rechtsbeginsel inzake de eerbiediging van de rechten van de verdediging :

Overwegende dater geen algemeen rechtsbeginsel van tegenspraak
bestaat, dat verschilt van het alg~meen rechtsbeginsel van het recht van
verdediging;
Overwegende dat, anders dan het middel aanvoert, uit de stukken waarop
het Hofvermag acht te slaan, niet blijkt dat de in het middel bedoelde stukken slechts wegens een procedurele onregelmatigheid, te weten de omstandigheid dat zij door mede-inverdenkinggestelde C.D.S. onder eed werden afgelegd, werden nietigverklaard en uit het onderzoeksdossier verwijderd; dat
integendeel blijkt dat deze nietigheid werd vastgesteld wegens, onder meer,
de aan de eed onderliggende schending van artikel14, lid 3, g, I.V.B.P.R.,
dat bepaalt dat niemand kan gedwongen worden om tegen zichzelf te getuigen of bekentenissen af te leggen en miskenning van artikel 6, lid 1,
E.V.R.M.;
Overwegende dat de zuivering van de nietigheden door de raadkamer of
de kamer van inbeschuldigingstelling, krachtens de artikelen 131, § 1, 136,
136bis en 235bis Wetboek van StrafVordering, een dubbel doel beoogt : eensdeels, vermijden dat de vonnisrechter bij de vorming van zijn overtuiging ongewild bei:nvloed wordt door zijn feitelijke kennis van de inhoud van de nietige stukken, anderdeels, het onderzoeksgerecht toelaten nog op een nuttig
tijdstip nietige onderzoeksdaden op regelmatige wijze over te doen ofte herstellen;
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Overwegende dat, wanneer in een geschil een partij nietige elementen die
voor haar a decharge zouden zijn, aanwendt, dit steeds geschiedt in strijd met
de belangen van andere partijen; dat onder meer de verklaring die werd verkregen ingevolge een schending van de regel dat een verdachte of een beklaagde niet kan worden gedwongen tegen zichzelf te getuigen of bekentenissen af te leggen, door niemand tegen hem kan worden gebruikt ook niet
om zijn geloofwaardigheid te beoordelen;
Dat het definitiefverwijderen van deze stukken uit de rechtspleging allen
ten goede komt, daar deze nietige stukken tegen niemand worden ingebracht en elkeen uitsluitend beoordeeld wordt op grond van geldige
stukken;
Dat hieruit volgt dat, ongeacht de latere tussenkomst van de wetgever van
4 juli 2001, de ingevolge een zuiveringsprocedure met toepassing van deartikelen 131, § 1, 136, 136bis en 235bis Wetboek van Strafvordering ter griffie neergelegde nietige stukken, steeds definitief uit de procedure dienen verwijderd te worden en door niemand verder aangewend kunnen worden;
Overwegende dat artikel 6 E.VR.M. niet inhoudt dat de rechter die kennisneemt van de voorziening van een verdachte, gericht tegen de strafvordering die tegen hem is ingesteld, aan deze, krachtens een internrechtelijke bepaling, geen inzage kan ontzeggen van nietig verklaarde stukken die tegen
hem niet zullen worden gebruikt;
Overwegende dat de omstandigheid dat een procedurestuk, waarvan de latere aanwending wegens nietigheid wordt uitgesloten ingevolge een
zuiveringsprocedure met toepassing van de artikelen 131, § 1, 136, 136bis
en 235bis Wetboek van Strafvordering, eerder door eiser werd aangewend,
noch de omstandigheid dat dit verbod tot verdere aanwending later door een
wetswijziging uitdrukkelijk wordt bevestigd, geen miskenning van het recht
van verdediging opleveren;
Overwegende, voor het overige, dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, enerzijds, blijkt dat eiser voor de kamer van inbeschuldigingstelling de mogelijkheid werd geboden verweer te voeren omtrent de
tegen hem bestaande aanwijzingen van schuld, anderzijds, niet blijkt dat tegen hem gegevens werden ingebracht waartegen hij geen verweer heeft kunnen voeren;
Dat het arrest aldus de in het middel aangewezen verdrags- en wetsbepalingen niet schendt en het aangewezen algemeen rechtsbeginsel niet
miskent;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat, voor het overige, de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing waarbij de beschikking tot gevangenneming wordt bevestigd :
Overwegende dat de substantii:ile of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de
wet is gewezen;
II. Op de eerste voorziening van A.V. van 26 oktober 2001 te 13,45 uur:
Overwegende dat eiser voorafgaandelijk het Hofverzoekt een prejudiciele vraag te stellen aan het Arbitragehof;
Overwegende dat wanneer in dezelfde zaak tegen eiser en drie medeverdachten een beschikking tot gevangenneming is verleend en de verwijzing
naar het hof van assisen is bevolen, het Hof de prejudiciele vraag niet aan
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het Arbitragehof kan stellen, aangezien het noodzakelijk is dat de procedure onverwijld doorgang vindt;
Overwegende dat de middelen, in zoverre zij kritiek uitoefenen op het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling van 30 september 1999, niet
gericht zijn tegen de bestreden beslissing, mitsdien niet ontvankelijk zijn;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van het algemeen rechtsbeginsel dat de eerbiediging van het recht van
verdediging voorschrijft, de artikelen 6.1 en 14 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en van de Fundamentele Vrijheden, getekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955, de artikelen 14 en 26 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten, getekend te New York
en goedgekeurd bij wet van 15 mei 1981, artikel 149 van de Grondwet en de artikelen 131, 223, 229, 231 en 235 bis van het Wetboek van Strafvordering,
doordat het bestreden arrest eiser het recht ontzegt gebruik te maken van de inhoud van de stukken van het strafdossier behorende tot de kaften 5, 6 en 7 met volgnummers 1204 (1-699) t.e.m. 3307 die eiser wil aanvoeren tot staving van zijn verdediging inzonderheid tot het voeren van de bewijslevering dat er ten aanzien van eiser
geen spoor is ontdekt van een door de wet bepaald misdrijf en dat er geen voldoende aanwijzingen van schuld lastens eiser zouden bestaan (artikel 229, lid 1 van
het Wetboek van Strafvordering) en tot het voeren van de bewijslevering dat er geen
voldoende aanwijzingen van schuld zijn (artikel 231, lid 1 van het Wetboek van Strafvordering) en tot het aanvoeren van middelen van onregelmatigheden, verzuimen en
nietigheden van een handeling van het onderzoek en de bewijsverkrijging en van granden van niet-ontvankelijkheid ofverval van de strafvordering (artikel131 en 235bis
van het Wetboek van Strafvordering) en zulks onder meer onder de volgende overwegingen : "( ... ) dat de rechten van verdediging te de zen niet geschonden zijn omdat de zuivering van de nietigheden door de kamer van inbeschuldigingstelling met
toepassing van artikel 235bis Sv. alle partijen, die bij de regeling van rechtspleging
naar het vonnisgerecht worden verwezen of zullen worden verwezen, ten goede komt,
zelfs al waren ze bij de procedure van zuivering niet betrokken (bestreden arrest, blz.
7, 6e alinea.); ( ... ) dat het de kamer van inbeschuldigingstelling niet toegelaten is inzage te verlenen van de nietig verklaarde stukken, nu het artikel 235bis, § 6, Sv., zoals het aangevuld werd door artikel 8 van de wet van 4 juli 2001 (B.S., 24 juli 2001),
bepaalt dat de ter griffie neergelegde stukken niet meer mogen worden ingezien, en
niet in de strafprocedure mogen worden aangewend (bestreden arrest, blz. 8, 2e alinea); dat voormelde wet van 4 juli 2001 te beschouwen is als een wet betreffende de
rechtspleging zodat ze, overeenkomstig artikel 3 Ger.W., onmiddellijk van toepassing is, ook op de stukken die v66r het in werking treden van de wet van 4 juli 2001
nietig werden verklaard en uit het dossier werden verwijderd (bestreden arrest, blz.
8, 3e alinea); dat de nietig verklaarde stukken niet opnieuw aan het strafdossier kunnen worden toegevoegd ( ... ) (bestreden arrest., blz. 8, 4e alinea); (... ) dat de zuivering van de procedure, zoals die is doorgevoerd bij genoemd arrest van 30 september 1999, niet de onontvankelijkheid van de strafvordering tot gevolg heeft (bestreden
arrest, blz. 8, 6e alinea); (.. .) dat door de verwijdering van de nietig verklaarde stukken, die door een rechterlijke instantie werd bevolen, het recht op een eerlijk proces, zoals bepaald in artikel 6 E.V.R.M., niet in het gedrang komt (bestreden arrest,
blz. 8, in fine); dat aldus bij de verwijzing van de inverdenkinggestelde (eiser) naar het
hof van assisen, de jury niet meer zal we ten dan de verdediging (E.H.R.M., 16 februari 2000, inzake Rowe en Davis t/ Verenigd Koninkrijk) en dat het aan het openbaar ministerie niet toegestaan is de nietig verklaarde stukken te consulteren en aan
te wenden tot staving van de publieke vordering (bestreden arrest, blz. 9, 1e alinea); dat in de huidige stand van de rechtspleging de inverdenkinggestelden al hun
rechten hebben kunnen uitputten en hun verdediging hebben kunnen voeren, zodat
zij ter zake niet in hun rechten zijn geschonden (bestreden arrest, blz. 12, 1e alinea); (... ) dat de vastgestelde voldoende bezwaren lastens de inverdenkinggestelden
niet worden tegengesproken of worden ongedaan gemaakt door de elementen van de
ter terechtzitting neergelegde conclusies" (bestreden arrest, blz. 15, 5e alinea),
terwijl, eerste onderdeel, het bestreden arrest eiser niet het recht kan ontzeggen gebruik te maken, tot staving van zijn verdediging inzonderheid tot het voeren van de
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bewijslevering dat er ten aanzien van eiser geen spoor is ontdekt van een door de wet
bepaald misdrijf en dat er geen voldoende aanwijzingen van schuld lastens eiser zouden bestaan (artikel 229, lid 1 van het Wetboek van Strafvordering) en tot het voeren van de bewijslevering dater geen voldoende aanwijzingen van schuld zijn (artikel231, lid 1 van het Wetboek van Strafvordering) en tot het aanvoeren van middelen
van onregelmatigheden, verzuimen en nietigheden van een handeling van het onderzoek en de bewijsverkrijging en van gronden van niet-ontvankelijkheid ofverval
van de strafvordering (artikel131 en 235bis van het Wetboek van Strafvordering), van
alle stukken van het strafdossier ook van de stukken van de kaften 5, 6 en 7 met volgnummers 1204 (1-699) tot en met 3307);
en terwijl, tweede onderdeel, minstens het bestreden arrest, zo er wettelijke dan wel
rechterlijke beletsels worden aangenomen, die eiser de toegang tot bepaalde (de kaften 5, 6 en 7 met volgnummers 1204 (1-699) t.e.m. 3307) stukken, totstandgekomen
in het gerechtelijk onderzoek naar het feit waarvoor eiser wordt vervolgd en werd verwezen naar het Hof van Assisen te Antwerpen beletten, tot de niet-ontvankelijkheid
van de strafvordering diende te besluiten;
en terwijl, derde onderdeel, eiser dienaangaande in besluiten voorhield dat : "() de
inbeschuldigingstelling lastens hem niet kan worden uitgesproken zonder hem de gelegenheid te geven zijn verweer te voeren met kennis van deze vernietigde stukken
(... ) (eerste conclusie d.d. 24 september 2001 eiser, blz. 3), (tweede conclusie d.d. 28 september 2001 eiser, blz. 3); (... ) er geen wettelijke rechtsgrond bestaat waarop (het hof
van beroep) vermag vast te stellen dat hetgeen bij arrest van 30 september 1999 werd
beslist gelding zou hebben ten aanzien van (eiser) (... ) (tweede conclusie d.d. 28 september 2001 eiser, blz. 3); ( ... ) (eiser) vraagt uitdrukkelijk, op straffe van niet ontvankelijkheid van de strafvordering lastens hem, dat hem voor elke verdere rechtsgang van de procedure inzage en afschrift wordt verleend van de verwijderde en nietig
verklaarde proces-stukken; (... ) deze vraag behelst het in staat stellen van (eiser) aan
de hand van de vernietigde processtukken na te gaan of de procedure lastens hem gevoerd regelmatig is; of de verwijderde processtukken geen elementen a decharge van
(eiser) bevatten (quod certe cfr. supra) of er ten aanzien waarvan (eiser) wordt verdacht geen tegenstrijdigheden aan het licht komen in het samenlezen van het verwijderde dossier met het huidige rechtsdossier. Het hogere behelst niet het aanwenden van stukken tegen een andere beklaagde doch uitsluiten[d] het aanwenden van
deze stukken tot de verdediging van (eiser). Dat deze stukken zouden zijn behept met
een nietigheid of er de vrucht van zijn, speelt terzake geen enkele rol nu ook een nietig stuk kan en moet kunnen dienen tot de bewijslevering van de onschuld, in casu
het niet bestaan van voldoende bezwaren dewelke een verwijzing naar het Hof van Assis en zouden verantwoorden. De verwijdering van stukken is niet ten voordele of ten
bate van iedereen wanneer deze stukken tot het voordeel van (eiser) in de zin van een
weerlegging van een tenlastelegging dienstig kunnen zijn. Ten aanzien van (eiser) kan
niemand dit uitsluiten nu precies de rechtsgang waaraan de publieke vordering hem
onderwerpt, met zich zou medebrengen (en tot op heden medebrengt) dat eiser als enige
procespartij in deze zaak op geen ogenblik kennis heeft gekregen van voormelde stukken die aldus ten aanzien van hem aan geen enkele tegenspraak werd onderworpen. Een nietig verklaard stuk moet aldus nog altijd dienstig kunnen blijven tot de
bewijslevering van het niet-bestaan van voldoende bezwaren lastens (eiser) en tot het
hem bieden van een regelmatigheidscontrole van de procedure waaraan hij wordt onderworpen. Het tegenovergestelde voorhouden schendt op de meest grove wijze de meest
elementaire rechten van verdediging van (eiser), ontzegt het koninkrijk Belgie elke
notie van rechtsstaat en belet de verwijzing van (eiser), waarvan op grond van een nietig document elementen a decharge of bewijzen van onschuld wetshalve worden verduisterd. Het verwijderen van nietigheden kan niet en nooit tot gevolg hebben dat elementen ofbewijzen van onschuld ofhet niet-bestaan van bezwaren aan het verweer
van de verdediging en de tegenspraak van (eiser) worden onthouden. Dan heeft dit de
niet-ontvankelijkheid van de strafvordering hoofdens manifeste en onherroepelijke en
onherstelbare schending van de rechten van verdediging en het recht van eerlijke behandeling van de zaak (artikel6 E.V.R.M. en 14 van het B.U.P.O.) voor gevolg (... ) (eerste conclusie d.d. 24 september 2001 eiser, blz. 122) , (tweede conclusie d.d. 28 september 2001 eiser, blz.1)"; en hogere overwegingen van de bestreden beslissing niet
naar eis van recht deze conclusie van eiser beantwoorden,
zodat de bestreden beslissing hoger aangehaalde wetsbepalingen schendt :
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Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel, in zoverre het aanvoert dat voordien nietig bevonden en uit de rechtspleging verwijderde stukken niettemin opnieuw door de verdachte naar aanleiding van de regeling van de rechtspleging moeten kunnen worden ingezien en aangewend, dezelfde aanvoering
bevat als het enige middel van de eiser D.; dat om de redenen vermeld op het
daarop gegeven antwoord, het onderdeel in zoverre faalt naar recht;
Overwegende, voor het overige, dat de omstandigheid dat eiser zelf bij de
vorige zuiveringsprocedure niet werd opgeroepen, om bovenvermelde redenen, geen afbreuk doet aan de regel dat de ingevolge deze zuiveringsprocedure nietigverklaarde stukken definitiefuit de procedure dienen verwijderd te worden en door niemand verder aangewend kunnen worden;
Dat het onderdeel in zoverre niet kan worden aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de omstandigheid dat bij de regeling van de rechtspleging noch de partijen noch de kamer van inbeschuldigingstelling toegang hebben tot de nietig verklaarde stukken, niet eraan in de weg staat dat de strafvordering wordt beoordeeld op andere bewijsmiddelen die niet voortvloeien
uit de onwettig bevonden bewijzen en die ermee niet verstrengeld zijn; dat
deze andere bewijsmiddelen later aan de tegenspraak zullen onderworpen
worden voor de vonnisrechter die hun bewijswaarde zal beoordelen; dat deze
rechter geen kennis zal hebben van de door de kamer van inbeschuldingstelling onwettig bevonden bewijzen die, met toepassing van artikel235bis,
§ 6, Wetboek van Strafvordering, nietig worden verklaard en uit het strafdossier worden verwijderd;
Dat de beoordeling van de bezwaren door de kamer van inbeschuldigingstelling met uitsluiting van de nietig verklaarde stukken geen miskenning van het recht van verdediging inhoudt noch de mogelijkheid van een
eerlijk proces voor het vonnisgerecht uitsluit;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het bestreden arrest met de motivering die het bevat het
bedoelde verweer verwerpt en beantwoordt;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
Over het tweede middel, gesteld als volgt :
schending van artikel6.1 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens
en van de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955, artikel14 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten, ondertekend te New York en goedgekeurd bij wet van
15 mei 1981, artikel 149 van de Grondwet en de artikelen 131 en 235 bis van het Wethoek van StrafVordering,
doordat het bestreden arrest zich bij de regeling van de rechtspleging van de verwijzing van eiser naar het Hof van Assisen van Antwerpen, gebonden acht door het
arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling van 30 september 1999 en deze gebondenheid a an eiser tegenstelt, onder de volgende overwegingen : "(. .. ) dat het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling van 30 september 1999, waarbij de procedure werd gezuiverd, bindend blijft ten aanzien van de kamer van inbeschuldigingstelling zelf, ongeacht haar samenstelling en hoedanigheid waarin zij optreedt (. .. ); (. .. ) gelet op het bindend karakter van het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling van 30 september 1999 (. .. ) (bestreden arrest, blz. 9, 2e alinea); (. .. )en dat gelet op het bindend karakter (van het arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling van 30 september 1999) (bestreden arrest, blz. 9, 3e alinea);
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(. .. ) gelet op het bindend karakter van het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling van 30 september 1999 (. .. ) (bestreden arrest, blz. 9, in fine)";
en in zoverre het bestreden arrest niet tegenspreekt dat de door eiser in beide conclusies d.d. 24 en 28 september 2001 aangevoerde middelen, middelen zijn die verband houden met een onregelmatigheid, verzuim of nietigheid van een handeling van
het onde;rzoek of de bewijsverkrijging of met een middel dat verband houdt met de nietontvankelijkheid van de strafvordering ofhet verval van de strafvordering of met een
middel dat verband houdt met de bewijswaardering of dat de openbare orde aanbelangt, waardoor de strafvordering niet ontvankelijk is;
en in zoverre het bestreden arrest niet vaststelt dat [het] na ambtshalve onderzoek de haar voorgelegde procedure regelmatig acht;
en in zoverre het bestreden arrest niet tegenspreekt dat de door eiser in beide conclusies d.d. 24 en 28 september 2001 aangevoerde middelen schendingen van rechten bewijzen, beschermd door artikel 6.1 van het Europees Verdrag van de Rechten
van de Mens en van de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955 en artikel 14 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten, ondertekend te New
York en goedgekeurd bij wet van 15 mei 1981, waardoor de strafvordering niet ontvankelijk is,

terwijl, eerste onderdeel, hoger aangehaalde wetsbepalingen de kamer van inbeschuldigingstelling, ambtshalve of op verzoek van eiser, minstens op grond van het alsdan voorliggende gerechtsdossier, het onderzoek van de regelmatigheid van de haar
voorgelegde procedure opdraagt en aldus opdraagt de onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden van een handeling van het onderzoek of met betrekking tot de bewijsverkrijging, gronden van niet-ontvankelijkheid of van verval van de strafvordering te onderzoeken en geen andere rechterlijke uitspraak hier afbreuk kan aan doen;
en terwijl, tweede onderdeel, artikel6.1 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en van de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955 en artikel 14 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten, ondertekend te New
York en goedgekeurd bij wet van 15 mei 1981 en het artikel 235bis, § 5 van het Wethoek van Strafvordering aan eiser hoe dan ook het onvervreemdbare recht toekent,
bij de regeling van de rechtspleging voor de kamer van inbeschuldigingstelling, middelen op te werpen die verband houden met de bewijswaardering of die de openbare orde aanbelangen, middelen die trouwens door eiser zelfs nog na de regeling van
de rechtspleging ter beoordeling kunnen worden voorgelegd aan de feitenrechter, en
eiser dit in conclusie opwierp in zijn eerste en tweede conclusie d.d. 24 en 28 september 2001, blz. 1 en onder punt 1 (tweede conclusie d.d. 28 september 2001 eiser,
vanaf blz. 6 tot en met blz. 139);
en terwijl, derde onderdeel, hogere conclusies van eiser door het bestreden arrest niet
werden beantwoord,
zodat de bestreden beslissing hoger aangehaalde wetsbepalingen schendt :

· Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het tot het wezen van rechtspreken behoort te oordelen dat stukken al dan niet uit het debat worden geweerd en dat met bepaalde gegevens rekening wordt gehouden of niet; dat wanneer daarover in
de loop van de rechtsgang werd beslist, het niet aan een volgende rechter toekomt om bij het verdere verloop van de procedure daarover opnieuw te
beslissen;
Overwegende dat uit de bepalingen van artikel 235bis, § 5 en § 6, Wethoek van Strafvordering volgt dat de kamer van inbeschuldigingstelling bij
de regeling van de rechtspleging gebonden is door de vorige beslissingen tot
verwijdering van nietige stukken en zelfniet opnieuw deze nietigheden kan
onderzoeken;
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Dat het onderdeel in zoverre faalt naar recht;
Overwegende dat de appelrechters door te oordelen, enerzijds, dat de kamer van inbeschuldigingstelling in haar arrest van 30 september 1999 de regelmatigheid van alle op dat ogenblik voorhanden zijnde stukken heeft beoordeeld en dat gelet op het bindend karakter ervan er geen aanleiding toe
bestaat om tot een aanvullende zuivering over te gaan en, anderzijds, dat voor
wat betreft de stukken gevoegd na 18 juli 1999 er evenmin aanleiding toe bestaat tot een aanvullende zuivering over te gaan, te kennen geven de regelmatigheid van de hen voorgelegde procedure onderzocht te hebben;
Dat het onderdeel in zoverre feitelijke grondslag mist;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het bindende karakter van vorige nietigheidsbeslissingen
eveneens geldt voor diegene die niet bij de zuiveringsprocedure werd betrokken; dat immers, zoals uiteengezet, die zuivering allen ten goede komt,
rekening houdend met de belangen van alle partijen;
Overwegende dat, afgezien van de regeling van artikel 235bis, § 5, Wethoek van Strafvordering betreffende de gevolgen van een zogenaamde zuivering ten aanzien van de feitenrechter, artikel 235bis, §§ 5 en 6, Wetboek
van Strafvordering tot gevolg heeft dat vorige beslissingen van de kamer van
inbeschuldigingstelling houdende de vaststelling van de afwezigheid van onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden ook voor de niet bij deze procedures opgeroepen partijen bindend zijn; dat de bepaling van artikel 235bis,
§ 5, Wetboek van Strafvordering dat de onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden als bedoeld in artikel 131, § 1 of de gronden van niet-ontvankelijkheid of van verval van de strafvordering waarover voordien reeds
uitspraak werd gedaan, nogmaals als middelen die verband houden met de
bewijswaardering of die de openbare orde aanbelangen, voor de feitenrechter kunnen worden opgeworpen, niet inhoudt dat diezelfde middelen reeds
bij de regeling van de rechtspleging overeenkomstig artikel 235bis, § 1, kunnen worden opgeworpen;
Overwegende dat de artikelen 6 E.V.R.M. en 14 I.V.B.P.R. niet verbieden dat krachtens een regeling van intern recht, een partij die geen deel heeft
genomen aan een procedure met betrekking tot de zuivering van nietigheden, daarover geen betwisting meer kan voeren, mits de nietigverklaarde stukken niet tegen haar worden aangewend;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat, anders dan het onderdeel aanvoert, het arrest met de
redenen die het vermeldt, eisers verweer verwerpt en beantwoordt;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
Over het derde middel, gesteld als volgt :
schending van het algemeen rechtsbeginsel dat de eerbiediging van het recht van
verdediging voorschrijft, de artikelen 6.1 en 14 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en van de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955, de artikelen 14 en 26 van het
lnternationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten, ondertekend te New
York en goedgekeurd bij wet van 15 mei 1981, artikel 149 van de Grondwet, de artikelen 131 en 235bis van het Wetboek van StrafVordering en de artikelen 1319 tot
en met 1329 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest, rechtdoende op grand van artikel131 en 235bis van
het Wetboek van StrafVordering oordeelt dat het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling van 30 september 1999 alle v66r 18 juni 1999 gevoegde stukken en die
alsdan niet werden vernietigd en verwijderd, regelmatig heeft verklaard, hierdoor alle
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rechtsmacht dienaangaande werd uitgeput en het bestreden arrest aldus niet meer
in de beoordeling van de regelmatigheid van deze overblijvende stukken kan treden
en dit onder de overweging: "( .. .) dat de kamer van inbeschuldigingstelling, in haar
arrest van 30 september 1999 de regelmatigheid van alle op dat ogenblik voorhanden zijnde stukken heeft beoordeeld en dat gelet op het bindend karakter ervan er geen
aanleiding toe bestaat om tot een aanvullende zuivering over te gaan (bestreden arrest, blz. 9, 3e alinea); (... ) dat de rechten van de verdediging te dezen niet geschonden zijn omdat de zuivering van de nietigheden door de kamer van inbeschuldigingstelling met toepassing van artikel 235bis Sv. alle partijen, die bij de regeling van de
rechtspleging naar het vonnisgerecht worden verwezen of zullen worden verwezen, ten
goede komt, zelfs al waren ze bij de procedure van zuivering niet betrokken " (bestreden arrest, blz. 7, 6e alinea),

terwijl, eerste onderdeel, de artikelen 131 en 235 his,§ 5 van het Wetboek van Strafvordering eiser bij de regeling van de rechtspleging in zijn zaak het onvervreemdbare recht toekennen middelen op te werpen die verband houden met onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden van een handeling van het onderzoek en de
bewijsverkrijging en middelen op te werpen die betrekking hebben op gronden van nietontvankelijkheid of van verval van de strafvordering aangaande de stukken van het
strafdossier zoals die in het debat aan de verwijzingsrechter regelmatig werden voorgelegd;
en terwijl, tweede onderdeel, het arrest van 30 september 1999 geen regelmatigheidsverklaring inhoudt van alle op dat ogenblik voorhanden zijnde stukken, doch slechts
vaststelt dat er op het ogenblik van uitspreken van het arrest geen andere nietigheden werden vastgesteld : "( ... ) zegt dater thans buiten voornoemde en vernietigde stukken geen onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden die een invloed hebben op een
handeling van het onderzoek of op de bewijsverkrijging worden vastgesteld, evenmin een grond van niet-ontvankelijkheid of van verval van de strafvordering" (arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling 30 september 1999, blz. 19); aldus de
bewijskracht van het arrest van 30 september 1999 wordt geschonden, minstens aan
dit arrest een inhoud wordt gegeven die noch in feite, noch in rechte met deze akte
in overeenstemming is te brengen;
en terwijl, derde onderdeel, aan eiser niet kan worden tegengesteld dat zijn recht
op de regelmatigheidstoetsing van alle stukken, reeds voorhanden in het strafdossier op 18 juni 1999 zou zijn uitgeput, al deze stukken definitief regelmatig verklaard en dit buiten elke tegenspraak vanwege eiser;
en terwijl, vierde onderdeel, eiser te dezen in zijn tweede conclusie d. d. 28 september 2001liet gelden : eensdeels : "Voorafgaand ten vierde, bij arrest van 30 september 1999 werd, buiten aanwezigheid van (eiser) beslist: 1. tot de nietigverklaring van
de stukken, van de kaften 5, 6 en 7 van het gerechtsdossier (zijnde de stukken 1204
(1-699) tot en met 3307); 2. tot de verwijdering uit het strafdossier van hogere stukken; 3. dater op dat ogenblik (thans) buiten voornoemde en vernietigde stukken, geen
onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden ( ... ) werden vastgesteld (tweede conclusie d.d. 28 september 2001 eiser, blz. 3); ( ... ) dat hoe dan ook (het hofvan beroep)
nog rechtsmacht heeft om :
aanvullend te zuiveren d.w.z. stukken en delen of het geheel van de erop volgende rechtspleging nietig te verklaren, waarvan de nietigheid op grond van de onder eed afgelegde verklaringen of op grond van hierdoor reeds nietig verklaarde stukken nog niet werd vastgesteld bij arrest van 30 september 1999;
te zuiveren d.w.z. stukken, en delen van de erop volgende rechtspleging nietig te verklaren op grond van thans nieuw aangevoerde nietigheidsgronden;
te onderzoeken of de doorgevoerde zuivering, door de manier van zuiveren, mn. door
steeds gehele procesakten nietig te verklaren in plaats van weglatingen van vermeldingen ervan te bevelen zelf geen nietigheid van de gehele rechtspleging oplevert nu
(eiser) aldus beperkt is in huidige regelmatigheidscontrole van het onderzoek en in het
laten vaststellen van (andere) nietigheden waarmede het gezuiverde dossier kon zijn
behept en met een doorwerking op de regelmatigheid van de gehele rechtspleging"
(tweede conclusie d.d. 28 september 2001 eiser, blz. 5);
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en anderdeels: in extenso nietigheidsgronden aanvoerde die nietigheid van stukken met zich mee diende te brengen alsmede de nietigheid van de er op volgende rechtspleging; aldus werd in conclusies onder meer besloten tot de nietigheid van de volgende stukken : - beschikking tot subdelegatie van 20 mei 1996 (stukken 7426 en 7427)
(tweede conclusie d.d. 28 september 2001 eiser, blz. 37 ex.);- alle hieruit voortvloeiende proceshandelingen (tweede conclusie d.d. 28 september 2001 eiser, blz. 43
e.v.); - de beschikkingen van subdelegatie van 28 en 29 mei 1996 (tweede conclusie d.d. 28 september 2001 eiser, blz. 45 e.v.); - alle hieruit voortvloeiende proceshandelingen (tweede conclusie d.d. 28 september 2001 eiser, blz. 49 e.v.);- 0.8. stuk
3724/97 (tweede conclusie d.d. 28 september 2001 eiser, blz. 51 e.v.); nietigheid eigenhandig geschreven verklaring C.D.S. (tweede conclusie d.d. 28 september 2001 eiser, blz. 53 e.v.);- alle hieruit voortvloeiende proceshandelingen (tweede conclusie d.d.
28 september 2001 eiser, blz. 66 e.v., 68 e.v., 77 e.v., 80 e.v. en 87 e.v.); -kantschrift d.d. 3 december 1997 en proces-verbaal met nummer 103 534 d.d. 11 december 1997 (tweede conclusie d.d. 28 september 2001 eiser, blz. 87 e.v.);- alle hieruit
voortvloeiende proceshandelingen (tweede conclusie d.d. 28 september 2001 eiser, blz.
93 e.v.); - stukken die steunen op reeds vernietigde stukken (tweede conclusie d.d.
28 september 2001 eiser, blz. 93 e.v.) meer in het bijzonder beschikking d.d. 6 augustus 1996, arrest kamer van inbeschuldigingstelling d.d. 20 augustus 1996, conclusies voor zitting raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout d. d.
3 september 1996, beschikking raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Turnhout d. d. 3 september 1996, kantschrift onderzoeksrechter d.d. 7 augustus 1996,
beschikking tot huiszoeking van dezelfde datum, proces-verbaal d.d. 25 april 1997, kantschrift onderzoeksrechter d.d. 24 april1997, proces-verbaal d.d. 10 december 1998,
proces-verbaal d. d. 23 augustus 1999, proces-verbaal d.d. 27 augustus 1999, brief d.d.
14 juli 1999 aan onderzoeksrechter Myriam Vrints, proces-verbaal d. d. 11 en 23 augustus 1999, proces-verbaal d.d. 26 juli 1999, proces-verbaal, psychiatrisch verslag d.d.
11 februari 1998, memorie tot staving voorziening in cassatie, bevel tot aanhouding
d.d. 29 mei 1996, proces-verbaal d.d. 14 april1997, proces-verbaal d.d. 14 februari 2000,
proces-verbaal d.d. 27 februari 2000 (stuk 13003), arrest kamer van inbeschuldigingstelling d.d. 14 maart 2000; en het bestreden arrest deze conclusie niet naar eis van
recht beantwoordt,

zodat hoger aangehaalde wetsbepalingen worden geschonden :

Wat het eerste en derde onderdeel betreft :
Overwegende dat de onderdelen, in zoverre zij steunen op de in het vorige middel verworpen stelling dat een vorige zuiveringsbeslissing in het navolgende verloop van de rechtspleging niet bindend zou zijn en eiser hoe dan
ook als inverdenkinggestelde daardoor niet zou gebonden zijn, niet ontvankelijk is;
Overwegende dat, voor het overige, het arrest vaststelt dat de kamer van
inbeschuldigingstelling in haar arrest van 30 september 1999 de regelmatigheid van alle op dat ogenblik voorhanden zijnde stukken heeft beoordeeld;
Dat hieruit volgt dat de kamer van inbeschuldigingstelling thans zelf tot
geen nieuwe beoordeling van de regelmatigheid van deze stukken kan overgaan op grond van de elementen die bij haar eerdere beslissing gekend
waren;
Dat de onderdelen in zoverre niet kunnen worden aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de appelrechters met de in het middel weergegeven redenen, van het arrest van 30 september 1999 een uitlegging geven die met
de bewoordingen ervan niet onverenigbaar is;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
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Wat het vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat de appelrechters met de in het middel weergegeven redenen eisers verweer verwerpen en beantwoorden;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
Over het vierde middel, gesteld als volgt :
schending van het algemeen rechtsbeginsel dat de eerbiediging van het recht van
de verdediging voorschrijft, de artikelen 6.1 en 14 van het Europees Verdrag van de
Rechten van de Mens en van de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4
november 1950 en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955, de artikelen 14 en 26 van
het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten, ondertekend te New York en goedgekeurd bij wet van 15 mei 1981, artikel149 van de Grandwet, de artikelen 131 en 235 his van het Wetboek van StrafVordering en de artikelen 1319 tot en met 1329 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest voor recht zegt dat er geen aanleiding toe bestaat om
tot een aanvullende zuivering over te gaan van stukken van na 18 juli 1999 (lees juni),
dit wil zeggen de stukken die niet onderworpen waren aan de regelmatigheidstoetsing uitgevoerd bij het arrest van 30 september 1999 en zulks omdat de bewering van
eiser, nl. dat deze stukken minstens gesteund zijn op reeds nietig verklaarde stukken niet aannemelijk is (. .. ); "(. .. ) en trouwens niet voor controle vatbaar is nu de kamer van inbeschuldigingstelling zelf geen toegang heeft tot de ter griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout neergelegde en nietig verklaarde stukken (... ) ",
terwijl, eerste onderdeel, artikel 149 van de Grondwet tegenstrijdige overwegingen verbiedt, hetgeen uitsluit het verweer van eiser eensdeels niet aannemelijk te verklaren en anderdeels niet voor controle vatbaar te verklaren;
en terwijl, tweede onderdeel, eiser in de door hem in conclusie opgeworpen middelen nooit heeft verwezen naar stukken die ter griffie werden neergelegd en nietig verklaard doch aileen heeft verwezen naar stukken van het thans voorliggende gerechtsdossier; aldus niet naar recht kan worden overwogen dat hetgeen eiser aanvoert niet
voor controle vatbaar zou zijn; daar waar in zijn conclusies werd geconcludeerd over
de doorwerking van nietige stukken, eiser aan de hand van de stukken die zich thans
nog in het dossier bevinden bewees dat deze stukken waren opgesteld op basis van nietig verklaarde stukken hetgeen door eiser louter en aileen onomstotelijk kon worden vastgesteld door verwijzing naar de inventaris van de nietig verklaarde stukken zodat eiser allerminst diende te verwijzen naar de inhoud van de vernietigde
stukken maar kon volstaan met het vernietigde karakter ervan te bewijzen; dat aldus de bewijskracht van de conclusie van eiser wordt miskend;
en terwijl, derde onderdeel, uit de bewijskracht van volgende akten volgt dat bepaalde stukken uit het gezuiverde gerechtsdossier steunen op gegevens uit de vernietigde stukken en zulks controleerbaar is : - zo het proces-verbaal d.d. 27 augustus 1999 waarin verwezen wordt naar de eigenhandig geschreven verklaring van C.D.S.
door: "(. .. ) tevens verklaarde hij nog een bijkomende inlichting te willen verstrekken i.v.m. het interieur van de groene Mercedes (. .. ). Het stoffen interieur van de auto
behoorde tot een bijzondere reeks bij de constructeur bekend onder de benaming 'Puma"'
(tweede conclusie d.d. 28 september 2001 eiser, blz. 109-110); en eiser in zijn conclusie verder uiteenzette dat op datum van het proces-verbaal het element van het interieur van de wagen nog niet door C.D.S. ter sprake was gebracht dan in zijn verklaringen onder eed afgelegd, doch zoals bewezen door de aanwezige stukken van het
gerechtsdossier (tweede conclusie d.d. 28 september 2001 eiser, blz. 98-111);- zo het
proces-verbaal van 23 augustus 1999 van verhoor van C.D.S. waarin verwezen wordt
naar zijn onder eed afgelegde verklaringen door: "( ... ) dat hij voordien altijd over (eiser) sprak als de man die hij teSt. Niklaas ontmoette (. .. ) terwijl er te dezen geen anterieure verklaring bestaat, zodat deze gegevens noodzakelijk voortspruiten uit onregelmatige en gezuiverde stukken"; en eiser dit in conclusie liet gelden (tweede conclusie
d.d. 28 september 2001 eiser, blz. 108 en 109); zo het proces-verbaal van 23 augustus 1999 waarin de verbalisant relateert : "Op mijn opmerking dat hij maandag voordien nog over (eiser) sprak als de man die hij te Sint Niklaas ontmoette (. .. )"; ter-
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wijl er geen enkel stuk bestaat waarin aldus over eiser zou zijn gesproken zodat deze
gegevens noodzakelijk voortspruiten uit onregelmatige en nietige stukken; en eiser dit
in conclusie liet gelden (tweede conclusie d.d. 28 september 2001 eiser, blz. 109); zo het proces-verbaal van verhoor van eiser d.d. 27 februari 2000 (stuk nr. 13003) en
waarin eiser wordt ondervraagd als volgt : "( ... ) hoe D.S. kon weten dat ik toen met
zo'n Mercedes reed, kan ik mij moeilijk inbe elden (... )"; terwijl uit de bewijskracht van
deze vermelding blijkt dat de ondervragers aan eiser hebben tegengeworpen dat het
gegeven van de groene Mercedes een bijzondere relevantie zou kennen door het tijdstip waarop dit gegeven reeds aan C.D.S. bekend zou zijn namelijk ten tijde van zijn
onder eed afgelegde verklaringen medio 1996, en anderzijds dat C.D.S. reeds op dat
tijdstip, beweerdelijk de man met de groene Mercedes had gei:dentificeerd als eiser;
en eiser in zijn conclusie een en ander uiteenzette (tweede conclusie d.d. 28 september 2001 eiser, blz. 116-1181); zo het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling van 14 maart 2000 waarin wordt overwogen dat C.D.S.: "( ... ) eveneens wist dat
de opdrachtgever met een groene Mercedes reed, hetgeen correct bleek te zijn ( ... )";
en uit de bewijskracht van deze vermelding blijkt dat deze overweging steunt op verklaringen van C.D.S. afgelegd op een ogenblik dat deze de opdrachtgever nog niet kende
en zulkdanige verklaringen zich enkel kunnen identificeren met de verklaringen door
C.D.S. onder eed afgelegd in 1996; en eiser zulks in zijn conclusie uiteenzette (tweede
conclusie d.d. 28 september 2001 eiser, blz. 121-122);

en terwijl, vierde onderdeel, de artikelen 131 en 235bis, § 5 van het Wetboek van
Strafvordering eiser bij de regeling van de rechtspleging in zijn zaak het onvervreemdbare recht toekennen middelen op te werpen die verband houden met onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden van een handeling van het onderzoek en de
bewijsverkrijging en middelen op te werpen die betrekking hebben op gronden van nietontvankelijkheid of van verval van de strafVordering aangaande de stukken van het
strafdossier zoals die in het debat aan de verwijzingsrechter regelmatig werden voorgelegd, en in elk geval minstens aangaande de stukken gevoegd bij het strafdossier
posterieur aan 18 juni 1999, stukken die nog niet ter tafellagen bij de zuiveringsprocedure die aanleiding heeft gegeven tot het arrest van 30 september 1999;
en terwijl, vijfde onderdeel, de rechten van verdediging van eiser vereisen dat hij de
regelmatigheidscontrole van de procedure lastens hem gevoerd kan vorderen en hem
dit niet kan worden ontzegd op grond van een eerdere zuiveringsprocedure waarbij
hij geen partij was en die zelfs tot gevolg zou hebben dat de regelmatigheidstoetsing van stukken posterieur aan een eerdere regelmatigheidstoetsing hem wordt ontzegd omdat de rechter aan wie de wet deze toetsing opdraagt, vaststelt dit niet meer
te kunnen controleren en de bestreden beslissing op die grond het verweer van
eiser verwerpt;
en terwijl, zesde onderdeel, eiser dienaangaande concludeerde, eensdeels : "Dat de
strafVordering lastens concluant niet ontvankelijk is nu zijn rechten van verdediging onherstelbaar werden geschonden ( ... )en in zijn mogelijkheden wordt beperkt de
regelmatigheidstoetsing te doen van vernietigde stukken hetzij op grond van andere nietigheden hetzij op grond van grotere doorwerking van de nietigheden i.v.m.
de door C.D.S. onder eed afgelegde verklaringen. En [eiser]]het debat over zijn inbeschuldigingstelling moet voeren voor [het hofvan beroep] dat rechtsmacht mist aangaande wat er werd beslist bij arrest van 30 september 1999, en het debat aldus wezenlijk beperkt is en minder ruim dan wanneer er geen arrest was tussengekomen op
30 september 1999 in zijn afWezigheid (tweede conclusie d.d. 28 september 2001 elser, blz. 3); (... ) dat hoe dan ook [het hofvan beroep] wel nog rechtsmacht heeft om( ... )
te onderzoeken of de doorgevoerde zuivering, door de marrier van zuiveren, mn. door
steeds gehele procesakten nietig te verklaren in plaats van weglatingen van vermeldingen ervan te bevelen zelf geen nietigheid van de gehele rechtspleging oplevert nu
(eiser) aldus beperkt is in huidige regelmatigheidscontrole van het onderzoek en in het
laten vaststellen van (andere) nietigheden waarmede het gezuiverde dossier kon zijn
behept en met een doorwerking op de regelmatigheid van de gehele rechtspleging (eerste conclusie d.d. 24 september 2001 eiser, blz. 4), (tweede conclusie d.d. 28 september 2001 eiser, blz. 5); en anderdeels: in extenso nietigheidsgronden aanvoerde die nietigheid van stukken met zich mee diende te brengen alsmede de nietigheid van de er
op volgende rechtspleging; aldus werd in conclusies onder meer besloten tot de nietigheid: van stukken die steunen op reeds vernietigde stukken (tweede conclusie d.d.
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28 september 2001 eiser, blz. 93 e.v.) meer in het bijzonder proces-verbaal d.d. 23 augustus 1999, proces-verbaal d. d. 27 augustus 1999, brief d. d. 14 juli 1999 aan onderzoeksrechter Myriam Vrints, proces-verbaal d.d.ll en 23 augustus 1999, procesverbaal d.d. 26 juli 1999, proces-verbaal d.d. 14 februari 2000, proces-verbaal d.d. 27
februari 2000 (stuk 1300.3), arrest kamer van inbeschuldigingstelling d.d. 14 maart
2000; en het bestreden arrest deze conclusie niet naar eis van recht beantwoordt,
zodat hoger aangehaalde wetsbepalingen worden geschonden :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 149 Grondwet, waaruit het aangevoerde
motiveringsgebrek geheel is afgeleid, niet van toepassing is voor de
onderzoeksgerechten;
Dat het onderdeel niet ontvankelijk is;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel, in zoverre het opkomt tegen het onaantastbaar oordeel van de feitenrechter dat de voor hem toegankelijke stukken van het onderzoek niet toelaten de in eisers verklaringen vervatte beweringen te controleren, niet ontvankelijk is;
Overwegende dat voor het overige de kamer van inbeschuldigingstelling
haar beslissing over het niet verder doorwerken van nietige stukken in de
rechtspleging niet laat steunen op eisers conclusie, mitsdien de bewijskracht ervan niet miskent;
Dat het onderdeel in zoverre feitelijke grondslag mist;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel het Hof verplicht tot een onderzoek van
feiten waarvoor het niet bevoegd is;
Dat het onderdeel niet ontvankelijk is;
Wat het vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat de appelrechters aan eiser het recht niet ontzeggen om
de regelmatigheid van de rechtspleging met betrekking tot de stukken gevoegd na 18 juli 1999 te betwisten maar vaststellen dat zijn verweer dienaangaande niet aannemelijk is en niet voor controle vatbaar is;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
Wat het vijfde onderdeel betreft :
Overwegende dat de omstandigheid dat een aangevoerde onregelmatigheid op grond van uitsluitend regelmatig bevonden en niet-nietig verklaarde stukken, niet kan worden aangetoond, geen miskenning van het recht
van verdediging oplevert; dat dit evenzeer geldt wanneer degene die de onregelmatigheid opwerpt, niet betrokken was bij de zuiveringsprocedure die,
uitsluitend ten voordele van allen, tot deze nietigheid leidde;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
Wat het zesde onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest met de in het middel weergegeven redenen eisers verweer verwerpt en beantwoordt;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
Over het vijfde middel :
schending van de artikelen 6.1 van het Europees Verdrag van de Rechten van de
Mens en van de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950
en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955, artikel 14 van het Internationaal Verdrag
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inzake Burgerrechten en Politieke Rechten, ondertekend te New York en goedgekeurd bij wet van 15 mei 1981, artikel149 van de Grondwet en de artikelen 61bis en
235bis van het Wetboek van StrafVordering en de artikelen 1319 tot en met 1329 van
het Burgerlijk Wetboek,

doordat het bestreden arrest beslist : "Dat door het bevel tot medebrenging van 9
maart 1995 dat niet werd betekend en evenmin werd uitgevoerd tegen (eiser), deze
laatste niet de hoedanigheid heeft verkregen van inverdenkinggestelde en derhalve
niet diende te worden opgeroepen voor de zuiveringsprocedure (artikelen 61bis en 235bis
Sv.) (bestreden arrest, blz. 8, 1e alinea) ",
terwijl, eerste onderdeel, de hoedanigheid van inverdenkinggestelde van eiser blijkt
uit de bewoordingen van het bevel tot medebrenging zelf, de bewijskracht van deze
akte niet toelaat deze draagwijdte te miskennen en dit geen uitstaans heeft met het
feit of dit bevel tot medebrenging al dan niet werd betekend of werd uitgevoerd, waar
het bevel tot medebrenging zelfvermeldt: "( ... ) dat tegen (eiser) ernstige aanwijzingen van schuld bestaan, aan volgende feiten: mededaderschap aan moord (stuk 4360)
(. .. )";
en terwijl, tweede onderdeel, eiser tot aanvoering van zijn hoedanigheid van inverdenkinggestelde in conclusies aanvullend liet gelden hetgeen volgt : "( ... ) Nietigheid
van de gehele rechtspleging lastens (eiser) gevoerd hoofdens het niet vorderen jegens (eiser) in de vordering van de procureur-generaal van 18 juni 1999 en hoofdens het niet betrekken van (eiser) door !het hofvan beroep] in de procedure die aanleiding gaf tot het arrest van 30 september 1999 niettegenstaande (eiser)
inverdenkinggestelde was, (... ) De relevante feiten : Dat de onderzoeksrechter meende
dater tegen (eiser) vermeende ernstige aanwijzingen van schuld bestonden blijkt uit
de hierna opgesomde onderzoeks-opdrachten van de onderzoeksrechter tegen (eiser) : - Het bevel tot medebrenging van 9 maart 1995: "( ... ) dat tegen (eiser) ... ernstige aanwijzingen van schuld bestaan aan volgende feiten : mededaderschap aan
moord" (stuk 4360) " - Kantschrift onderzoeksrechter Myriam Vrints d.d. 23 februari 1995; - Kantschrift onderzoeksrechter Myriam Vrints d. d. 6 maart 1995; Beschikking tot huiszoeking van onderzoeksrechter Erik Van De Sijpe d. d. 9 maart
1995; Het proces-verbaal waarin staat vermeld : '... brengen ter kennis aan Uw ambt
dat de hiernavolgende personen als verdachten zijn weerhouden op basis van de persoonsbeschrijving die door de getuige' (stuk 4321); ( ... ) waarbij we een getuige confronteren met de verdachten (... )de verdachten: ( ... ) (eiser) (... )' (stuk 4382). Procesverbaal nummer 100450/01 d.d. 22 februari 1995 (verhoor J.D, I.V.K.); Procesverbaal nummer 100450/02 d.d. 22 februari 1995 (verhoor A.E., I.V.K.); Procesverbaal nummer 100357 d.d. 24 februari 1995; Proces-verbaal nummer 100592195 d.d.
24 februari 1995; Proces-verbaal nummer 100357 d.d. 24 februari 1995; Procesverbaalnummer 100592 d.d.24 februari 1995 (B.O.B. Kortrijk) (verhoor F.B.) Procesverbaal nummer 100160195 d.d. 25 februari 1995; Proces-verbaal nummer 100370195
d.d. 9 maart 1995 (verhoor G.G.);
Stelling: De stra:!Vordering van het openbaar ministerie is ten aanzien van (eiser) niet ontvankelijk omdat (eiser) in ieder geval v66r 30 september 1999 de hoedanigheid van inverdenkinggestelde had (artikel 61bis, lid 2 van het Wetboek van Strafvordering) en waardoor het recht van eiser op een eerlijke behandeling van zijn zaak
(artikel 6 E.V.R.M. en artikel14 B.U.P.O.) en zijn recht op verdediging onherstelbaar zijn geschonden. Zulks wordt onomstotelijk bewezen door het feit dat het arrest van 30 september 1999 aangaande hetgeen het heeft beslist, een eindarrest is dat
kracht van gewijsde heeft bekomen en een erga omnes werking heeft ook opzichtens (eiser), wat (eiser) niet aanvaardt maar wat noodzakelijkerwijze volgt uit dearresten van het Hof van Cassatie in deze zaak (. .. );
Motivering en bewijs: Het Europees Hofvan de Rechten van de Mens neemt aan
dat de tenlastelegging ten aanzien van een persoon de vorm kan aannemen van een
proceshandeling waaruit impliciet blijkt dat het openbaar ministerie iemand als verdachte aanmerkt (E.H.R.M., 27 februari 1980, Deweer t. Belgie, A 35); Zulke proceshandeling en dergelijke belangrijke weerslag op de toestand van de verdachte is het
bevel tot medebrenging dat door de onderzoeksrechter op 9 maart 1995 werd afgeleverd: (... ) dat tegen: (eiser) ... ( ... ) ... ernstige aanwijzingen van schuld bestaan aan
volgende feiten : mededaderschap aan moord" (stuk 4360)'; De wet op de voorlopige
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hechtenis voorziet immers in de artikelen 3 en 4 twee situaties waarin de onderzoeksrechter een bevel tot medebrenging kan afieveren. Art. 3 van de wet op de voorlopige hechtenis bepaalt : 'De onderzoeksrechter kan een met redenen omkleed bevel tot medebrenging uitvaardigen tegen elke persoon tegen wie ernstige aanwijzingen
van schuld aan een misdaad of een wanbedrijfbestaan en die niet reeds te zijner beschikking is.'; Het bevel van 21 februari 1995 is met redenen omkleed; ' ... ernstige aanwijzingen van schuld bestaan aan volgende feiten : mededaderschap aan moord" (stuk
4360)'; rechtens staat onomstotelijk vast dat tegen (eiser) een bevel tot medebrenging werd afgeleverd in toepassing van artikel 3 van de wet op de voorlopige hechtenis. Immers artikel 4 bepaalt : 'Ook tegen de getuigen die weigeren te verschijnen
op dagvaarding die hun werd gedaan kan de onderzoeksrechter bevelen tot medebrenging uitvaardigen (. .. )'; rechtens en feitelijk zal moeten worden vastgesteld door
het hof (van beroep) dat (eiser) nooit een dagvaarding als getuige heeft ontvangen. (Eiser) ontving ook geen uitnodiging als getuige. Het staat dus in rechte vast dat tegen (eiser) een bevel tot medebrenging werd afgeleverd in toepassing van artikel 3 van
de wet op de voorlopige hechtenis. Bovendien heeft het Europees Hof geoordeeld dat
het begrip 'beschuldiging' een 'autonoom' karakter heeft, dat dient te worden begrepen in de zin van het Verdrag, en niet aileen volgens de betekenis ervan in het nationaal recht. De beschuldiging kan worden omschreven als het begrip 'belangrijke weerslag op de toestand' van de verdachte. (E.VR.M., 16 december 1997 (Tejedor Garcia
I Spanje), Het bevel tot medebrenging is enerzijds een belangrijke weerslag op de toestand van (eiser). Bovendien was de onderzoeksrechter minstens vanaf 9 maart 1995
de mening toegedaan dater tegen (eiser) ernstige aanwijzingen van schuld waren en
kon (eiser) Europeesrechtelijk aanzien worden als een verdachte. Dat (eiser) in de preFranchimont-wetgeving het statuut had van verdachte-inverdenkinggestelde blijkt ook
nog uit de stukken, die werden opgemaakt op 9 maart 1995 door de rijkswacht : ', ...
brengen ter kennis aan Uw ambt dat de hiernavolgende personen als verdachten zijn
weerhouden op basis van de persoonsbeschrijving die door de getuige ... " (stuk 4321);
" ... waarbij we een getuige confronteren met de verdachten; (. .. )de verdachten: (eiser) ... (. .. )" (stuk 4382). Dat de onderzoeksrechter meende dater tegen (eiser) vermeende ernstige aanwijzingen van schuld bestonden blijkt bovendien uit de hierna opgesomde onderzoeksopdrachten van de onderzoeksrechter tegen (eiser);
- Kantschrift onderzoeksrechter Myriam Vrints d. d. 23 februari 1995, - Kantschrift onderzoeksrechter Myriam Vrints d.d. 6 maart 1995, - Kantschrift onderzoeksrechter Myriam Vrints d. d. 6 maart 1995, - Beschikking tot huiszoeking van onderzoeksrechter Erik Van De Sijpe d.d. 9 maart 1995, - Proces-verbaal nummer
100450101 d d. 22 februari 1995 (verhoor J.D., I.V.K.)- Proces-verbaal nummer
100450102 d.d. 22 februari 1995 (verhoor A.E., I.V:K.)- Proces-verbaal nummer 100357
dd. 24 februari 1995; Proces-verbaal nummer 100592195 dd. 24 februari 1995; Procesverbaal nummer 100357 d.d. 24 februari 1995 : Proces-verbaal nummer 100592 d.d.
24 februari 1995 (B.O.B. Kortrijk) (verhoor F.B.); Proces-verbaal nummer 100160195
d.d. 25 februari 1995; Proces-verbaal nummer 1003701, 95 d.d. 9 maart 1995 (verhoor G. G.); Het niet nominatiefvermelden van (eiser) in de vordering van 18 juni 1999
en het hem niet betrekken bij de procedure die aanleiding gaf tot het uitspreken van
het arrest van 30 september 1999 door (het hofvan beroep) heeft voor gevolg dat de
strafvordering van de procureur-generaal niet ontvankelijk is omdat de rechten van
verdediging van (eiser) zijn geschonden en zijn recht op een eerlijke behandeling van
zijn zaak in toepassing van artikel6 E.V.R.M. en 14 B.U.P.O. (tweede conclusie d.d.
28 september 2001 eiser, blz. 124 tot en met 129) en eiser aldus in conclusie voorhield dat hij niet aileen de hoedanigheid van inverdenkinggestelde had verkregen door
het uitgevaardigde bevel tot medebrenging, maar deze hoedanigheid van inverdenkinggestelde ook volgde uit een geheel van procesakten en proceshandelingen in zijn
opzichte gesteld, zoals hoger in conclusies aangeduid en waarin hij uitdrukkelijk als
verdachte wordt aangeduid;
en terwijl, derde onderdeel, het bestreden arrest de bewijskracht miskent van hager in het tweede onderdeel van huidig middel aangeduide aktes waaruit de hoedanigheid van inverdenkinggestelde van eiser volgt,
zodat de bestreden beslissing de hoger aangehaalde wetsbepalingen schendt :

Overwegende dat de onderdelen niet preciseren hoe en waardoor het arrest de in de onderdelen bedoelde onregelmatigheid bevat;
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Dat de onderdelen bij gebrek aan nauwkeurigheid niet ontvankelijk zijn;
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, krachtens artikel61bis, eerste lid, Wetboek van Strafvordering, de inverdenkingstelling door de onderzoeksrechter plaatsvindt ter
gelegenheid van een verhoor of door kennisgeving aan de betrokkene; dat de
hoedanigheid van inverdenkinggestelde aldus wordt bepaald door de mededeling van de onderzoeksrechter aan de betrokken persoon dat er tegen
hem ernstige aanwijzingen van schuld bestaan;
Overwegende dat overeenkomstig het tweede lid van artikel 6lbis, eenieder tegen wie de strafvordering wordt ingesteld in het kader van een gerechtelijk onderzoek, dezelfde rechten als de inverdenkinggestelde geniet;
Overwegende dat de enkele omstandigheid dat tegen iemand een niet uitgevoerd noch betekend medebrengingsbevel wordt uitgevaardigd, op zichzelf niet noodzakelijk inhoudt dat tegen die persoon de strafvordering is ingesteld; dat het feit dat dit medebrengingsbevel gemotiveerd is door het
bestaan van ernstige aanwijzingen van schuld hieraan niet afdoet;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel het Hof verplicht tot een onderzoek van
feiten waarvoor het niet bevoegd is;
Dat het onderdeel niet ontvankelijk is;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat de kamer van inbeschuldigingstelling haar beslissing dat
eiser niet de hoedanigheid heeft verkregen van inverdenkinggestelde en derhalve niet moest worden opgeroepen bij de zuiveringsprocedure, niet laat steunen op de inhoud van de akten die eiser aanhaalt, mitsdien de bewijskracht ervan niet miskent;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;

Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt de eisers in de kosten van hun respectieve voorzieningen.
11 december 2001- 2e kamer- Voorzitter: de h. Farrier, afdelingsvoorzitter- "Verslaggever : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaatgeneraal- Advocaten : mrs. Geinger; P. Van Eeckhaut en H. Rieder, Gent, B. De Geest,
Brussel.
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2e KAMER- 12 december 2001

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG- STRAFZAKEN- BURGERLLJKE RECHTSVORDERING (BIJZONDERE REGELS)- STRAFRECHTER- BEVOEGDHEID- VOORWAARDE.

2° BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- BEVOEGDHEID EN AANLEG- STRAFZAKEN- STRAFRECHTER- BEVOEGDHEID- VOORWAARDE.
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3° VERZEKERING- WA.M.-VERZEKERING- VERZEKERAAR- VERGOEDINGSPLICHT- VOORWAARDE.

4 o VERZEKERING- W.A.M.-VERZEKERING- VORDERING TOT SCHADELOOSSTELLING GEGROND OP ART. 29BIS W.A.M.-WET 1989 - BEVOEGDE RECHTER

5° BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- POLITIERECHTER- VORDERING GESTEUND
OP ARTIKEL 29BIS WA.M.-WET- BEVOEGDHEID.

6° BEVOEGDHEID EN AANLEG- STRAFZAKEN- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING (BIJZONDERE REGELS)- POLITIERECHTER- VORDERING GESTEUND OP ARTIKEL 29BIS WA.M.WET- BEVOEGDHEID.

7o OPENBARE ORDE- BEVOEGDHEID EN AANLEG- STRAFZAKEN- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- STRAFRECHTER- BEVOEGDHEID.

go BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- ARTIKEL 4 V.T.SV -AARD VAN DIE BEPALING.

1o en 2° De strafrechter kan slechts schadevergoeding aan een burgerlijke partij toe-

kennen, in zoverre de door die partij ingestelde rechtsvordering strekt tot vergoeding van de door een misdrijf veroorzaakte schade (1). (Artt. 3 en 4 V.T.Sv.)

3° De bij art. 29bis W.A.M.-wet 1989 opgelegde verplichting tot schadeloosstelling bestaat wanneer niet kan worden bewezen dat de verzekerde op enigerlei wijze aansprakelijk is, en is niet gegrond op een overtreding die hij zou hebben begaan (2). (Art.
29bis W.A.M.-Wet 19g9_)
4°, 5° en 6° De politierechter die bevoegd is om als strafrechter kennis te nemen van
de burgerlijke rechtsvorderingen die op een strafvordering zijn gestoeld, is niet bevoegd om kennis te nemen van de rechtsvordering van de getroffenen en rechthebbenden gesteund op art. 29bis W.A.M.- Wet 1989 (3). (Art. 29bis W.A.M.-Wet 19g9; art.
13g Sv.; art. 601bis Ger.W.)
7° en go Het bepaalde in art. 4 V.T.Sv. raakt de openbare orde (4).
(C ... T. D... E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.01.1236.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 1 juni 2001 in hoger been op verwijzing gewezen door de Correctionele Rechtbank te Charlerm;
Gelet op het arrest van 30 juni 1999 van het Hof;
ro~p

(1) Zie Cass., 2 feb. 2000, A.R. P.98.0882.F, nr. 86.
(2) Cass., 21 juni 2000, A.R. P.00.0368.F, nr. 388.
(3) Cass., 28 maart 2000, A.R. P.99.0274.N, nr. 206, met concl. proc.-gen. du Jardin; 30 mei 2001,
A.R. P.Ol.0344.F, nr. 320.

(4) Cass., 23 april1997, A.R. P.97.0057.F, nr. 198.
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Over het tweede middel :
Overwegende dat de strafrechter, krachtens de artikelen 3 en 4 van wet
van 17 april 1878 houdende de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering, slechts schadevergoeding aan een burgerlijke partij kan toekennen, in zoverre de door die partij ingestelde rechtsvordering strekt tot vergoeding van de door een misdrijf veroorzaakte schade;
Overwegende dat de verplichting tot schadeloosstelling, opgelegd bij artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, bestaat wanneer niet kan
worden bewezen dat de verzekerde op enigerlei wijze aansprakelijk is, en niet
gegrond is op een overtreding die hij zou hebben begaan;
Dat, bijgevolg, de op die verplichting gegronde rechtsvordering niet tot de
bevoegdheid van die rechter behoort, die ten aanzien van de verzekeraar van
de beklaagde alleen volgens de gemeenrechtelijke aansprakelijkheidsregels uitspraak kan doen;
Overwegende dat de appelrechters, door integendeel te beslissen dat eiseres, met toepassing van dat artikel 29bis, de verweerders moest vergoeden, de regels betreffende de bevoegdheid van de strafgerechten, die de openbare orde raken, miskennen;
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; veroordeelt elke verweerder in de helft van de kosten van de voorziening van
eiseres; verwijst de zaak naar de Correctionele Rechtbank te Doornik, zitting houdende in hoger beroep.
12 december 2001 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. de Codt- Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. De Gryse en De Bruyn.

Nr. 696
2e KAMER - 12 december 2001

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE -

STRAFZAKEN- KEN-

NELIJK ONONTVANKELIJK VERZOEK- CIVIELE BOETE - GRONDEN.

Inzake strafzaken kan de uitoefening van het recht om een zaak van een rechtbank naar
een andere te verwijzen wegens gewettigde verdenking de uitspraak van een boete verantwoorden, wanneer dat recht misbruikt wordt; dat is m.n. het geval, wanneer de
rechtspleging tot onttrekking uitsluitend ertoe strekt de rechtsgang te belemmeren en
een misbruik van de rechtspleging oplevert. (Art. 545, tweede en derde lid, Sv.)

r_
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(F... )

ARREST (vertaling)

(A.R. P.01.1587.F)

HET HOF;- Gelet op het arrest van het Hofvan 28 november 2001, waarbij het door B.F. ingediende verzoek tot verwijzing van de zaak niet ontvankelijk wordt verklaard en de rechtsdag van de zaak op de terechtzitting van 12 december 2001 wordt vastgesteld met het oog op de mogelijke
toepassing van de burgerrechtelijke straf, bedoeld bij artikel 545, tweede en
derde lid, van het Wetboek van StrafVordering;
Gelet op de oproeping, die bij gerechtsbriefvan 4 december 2001 is verstuurd;
Overwegende dat B.F. regelmatig is opgeroepen, maar niet is verschenen en zijn schriftelijke opmerkingen niet heeft medegedeeld;
Overwegende dat, in strafzaken, de betrokken partijen weliswaar de verwijzing van een zaak van een rechtbank naar een andere wegens gewettigde verdenking kunnen vorderen, maar dat de uitoefening van dat recht
de uitspraak van een boete kan wettigen indien het recht oneigenlijk gebruikt wordt;
Overwegende dat B.F. zich op 28 november 2000 bij de onderzoeksrechter van Neufchateau burgerlijke partij heeft gesteld tegen de inverdenkinggestelden M.D. en M.M.;
Overwegende dat B.F. niet verklaart te zijn benadeeld door de misdrijven die aan de personen, tegen wie hij zich burgerlijke partij heeft gesteld, ten laste zijn gelegd; dat hij geen enkel eigen belang aanvoert maar
een rechtsvordering van algemeen belang wil instellen; dat het procesverbaal van burgerlijke-partijstelling melding maakt van het voorbehoud dat
de onderzoeksrechter hieromtrent maakt;
Overwegende dat de procureur des Konings te Neufchateau vorderingen
heeft genomen om die rechtsvordering niet ontvankelijk te doen verklaren; dat de raadkamer van de rechtbank van dat rechtsgebied op 6 maart,
6 april, 1 juni en 24 augustus 2001 zitting heeft gehouden; dat die verschillende verdagingen het gevolg zijn van veelvuldige, door B.F. ingeleide procedures van wraking, cassatie en onttrekking;
Overwegende dat de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Neufchateau uiteindelijk een beschikking heeft kunnen wijzen op 1 oktober 2001; dat zij de rechtsvordering niet ontvankelijk heeft verklaard;
Overwegende dat B.F. tegen die beschikking terstond hager beroep heeft
ingesteld; dat hij door de correctionele griffie van het Hofvan Beroep te Luik
is opgeroepen om uitspraak te horen doen over zijn beroep; dat het onderzoek ervan was vastgesteld op de terechtzitting van maandag 26 november 2001 van de kamer van inbeschuldigingstelling; dat hij op vrijdag 23 november 2001 een verzoek heeft neergelegd teneinde zijn zaak te laten
onttrekken aan het rechtscollege waarbij zijn hager beroep aanhangig was
gemaakt; dat het Hof dat verzoek heeft verworpen bij het voormelde arrest van 28 november 2001;
Overwegende dat B.F., voor het Hof, geen enkel persoonlijk belang bij de
zaak aanvoert en geen enkele reden aanvoert die een mogelijke wettige
wrakingsgrond kan opleveren;
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Overwegende dat de door B.F. ingeleide procedure tot onttrekking uitsluitend ertoe strekt de rechtsgang te belemmeren en een misbruik van de
rechtspleging oplevert;
Om die redenen, gelet op artikel 11 van de wet van 10 juni 2001 tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek, het Wethoek van Straf:Vordering en het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, inzake onttrekking en wraking, veroordeelt B.F. tot betaling van
een bedrag van vijftigduizend frank, bij wege van de bij artikel 545, tweede
en derde lid, van het Wetboek van Straf:Vordering bepaalde burgerlijke geldboete; zegt dat die geldboete zal worden gei:nd door de Administratie der Registratie en Domeinen met aanwending van alle middelen van recht; veroordeelt B.F. in de kosten.
12 december 2001- 2e kamer- Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitterVerslaggever : de h. de Codt- Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaatgeneraal.

Nr. 697

2e KAMER - 12 december 2001

1° VOORLOPIGE HECHTENIS- ONMIDDELLIJKE AANHOUDING- VEROORDELEND ARr
REST- BEVEL TOT ONMIDDELLIJKE AANHOUDING- CASSATIEBEROEP TEGEN HET BEVEL TOT
ONMIDDELLIJKE AANHOUDING- ONTVANKELIJKHEID.

2° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP
- STRAFVORDERING- BESLISSINGEN UIT HUN AARD NIET VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP
- VEROORDELEND ARREST- BEVEL TOT ONMIDDELLIJKE AANHOUDING- CASSATIEBEROEP
TEGEN HET BEVEL TOT ONMIDDELLIJKE AANHOUDING- ONTVANKELIJKHEID.

1 o en 2° Het bevel tot onmiddellijke aanhouding dat bovenop een strafrechtelijke veroordeling wordt uitgesproken, is geen afzonderlijke beslissing van de veroordelende beslissing zelf, maar maakt er onlosmakelijk deel van uit; de wet voorziet niet
in de mogelijkheid om cassatieberoep in te stellen tegen het bevel tot onmiddellijke
aanhouding, zonder cassatieberoep in te stellen tegen de veroordeling waarop het gegrond is (1). (Art. 31 Wet Voorlopige Hechtenis.)
(K. .. )

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.Ol.1653.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 28 november 2001 gewezen door het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer;
(1) Zie Cass., 12 juni 1984, A.R. 8834, nr. 586, met noot R.D.; 1 maart 1994, A.R. P.94.0070.N,
nr. 105, met noot M.D.S.; 25 april 2000, A.R. P.00.0608.N, nr. 265; zie oak R. DECLERCQ, Voorlopige hechtenis en rechtsmiddelen, R. W., 1991-92,105-117, nr. 59-67.
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Overwegende dat uit artikel 31 van de wet van 20 juli 1990 betreffende de
voorlopige hechtenis volgt dat aileen de arresten en vonnissen tot handhaving van de voorlopige hechtenis vatbaar zijn voor cassatieberoep; dat het
bevel tot onmiddellijke aanhouding dat bovenop een strafrechtelijke veroordeling wordt uitgesproken, geen beslissing is, afzonderlijk van de veroordelende beslissing zelf, maar onlosmakelijk deel ervan uitmaakt; dat de
wet dus niet in de mogelijkheid voorziet om cassatieberoep in te stellen tegen het bevel tot onmiddellijke aanhouding, zonder cassatieberoep in te stellen tegen de veroordeling waarop het gestoeld is;
Overwegende dat het cassatieberoep gericht is "uitsluitend tegen het feit
dat (het arrest) (eisers) onmiddellijke aanhouding beveelt";
Dat het bijgevolg niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt het cassatieberoep; veroordeelt eiser in de
kosten.
12 december 2001- 2e kamer- Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitterVerslaggever : de h. Close - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. R. Swennen, Luik.

Nr. 698
1e KAMER -13 december 2001
1o ARBITRAGE - ARBITRAGEBEDING- GESCHRIFT- DRAAGWIJDTE.
2° KOOP- VOOR BEPAALDE TIJD VERLEENDE VERKOOPCONCESSIE - STILZWIJGENDE VERLENGING - AL DAN NIET SCHIFTELIJK ARBITRAGEBEDING.

1o en 2° Wanneer een distributieovereenkomst, die schriftelijk werd aangegaan en een

arbitragebeding bevat, krachtens art. 3bis Alleenverkoopwet voor onbepaalde duur
vernieuwd is, vermag de rechter niet te beslissen dat op de verlengde samenwerking het arbitragebeding niet van toepassing is omdat het niet vervat zou zijn in een
door partijen ondertekend geschrift (l).(Artt. 1677 Ger.W., 3bis Alleenverkoopwet.)
(PLASTIMODA S.P.A. T. MOBICA N.V.)
ARREST

(A.R. C.99.0198.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 13 februari 1998 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel;
Over het middel, gesteld als volgt :
(1) B. HANoTIAU, "Arbitrage et concessions de vente" (noot bij Kh Brussel; 5 okt. 1994) J.T. 1995,
346-347.
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schending van de artikelen 3bis en 6 van de wet van 27 juli 1961 betreffende de eenzijdige beeindiging van de voor onbepaalde tijd verleende concessies van alleenverkoop, zoals gewijzigd door de wet van 13 april 1971, 1134 van het Burgerlijk Wethoek, 1677 en 1679.1 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest het hoger beroep ontvankelijk en deels gegrond verklaart, en met vernietiging van het beroepen vonnis dat op 7 juni 1995 werd gewezen door de rechtbank van koophandel te Brussel, de exceptie van ontstentenis van
rechtsmacht afwijst en zich bevoegd verklaart om kennis te nemen van het geschil en
vervolgens de oorspronkelijke vordering (ontvangt); de hoofdvordering deels en als volgt
gegrond (verklaart) en de tegenvordering ongegrond; voor recht (zegt) dat (eiseres) in
strijd met de wet van 27 juli 1961 eenzijdig en onterecht een einde heeft gesteld aan
de exclusiviteitsovereenkomst met ingang op 1 mei 1992; eiseres tot betaling aan (verweerster) (veroordeelt) :
- ten titel van vervangende opzeggingsvergoeding, een bedrag vastgesteld op 8
maanden gemiddelde (1989-1990-1991) nettowinst te vermeerderen met de niet te drukken vaste kosten;
- uit hoofde van een clientelevergoeding een be drag bepaald op 1 jaar gemiddelde nettowinst te vermeerderen met de niet te drukken vaste kosten en in afwachting van het deskundig verslag desbetreffende, veroordeelt (eiseres) tot betaling van
een provisie van 1.700.000 BEF, te vermeerderen met vergoedende interest vanaf 1
mei 1992 en gerechtelijke interest;
(eiseres) bovendien veroordeelt tot het terugnemen van de voorraad en tot betaling als vergoeding van de voorraad van een bedrag van 1.000.000 BEF, te vermeerderen 'met vergoedende interest vanaf 1 mei 1992 en gerechtelijke interest" en een deskundige aanstelt;
het hofvan beroep de exceptie van ontstentenis van rechtsmacht verwerpt op devolgende gronden :
dat (verweerster) voorhoudt dat de eerste rechter wel degelijk bevoegd was om kennis te nemen van onderhavig geschil;
dat zij in de eerste plaats en terecht stelt dat de schriftelijke distributieovereenkomst
van 24 juli 1984, waarbij in artikel 25 een arbitragebeding opgenomen was, van rechtswege eindigde op 1 mei 1987; dater nadien geen schriftelijke overeenkomst meer werd
afgesloten, zodat geen schriftelijk arbitragebeding van toepassing is;
dat volgens artikel12, de genoemde distributieovereenkomst eindigde op 1 mei 1987
en dat een automatische verlenging ervan uitgesloten werd; dat een nieuwe overeenkomst diende te worden afgesloten;
dat niet betwist wordt dat tussen partijen ten tijde van de genoemde einddatum onderhandelingen plaatsvonden met het oog op het afsluiten van een nieuwe schriftelijke overeenkomst, doch dat (verweerster) nooit overging tot de ondertekening en het
terugsturen van het door (eiseres) in de Engelse taal opgestelde document (waarin onder punt 20 opnieuw het Italiaanse recht van toepassing werd verklaard en een
arbitragebeding werd opgenomen) zodat er in casu geen sprake is van een nieuwe schriftelijke overeenkomst;
dat derhalve moet worden aangenomen dat krachtens de wil van de partijen de schriftelijke overeenkomst van 24 juli 1984 beeindigd was en dat geen nieuwe schriftelijke overeenkomst werd aangegaan;
dat waar partijen niet betwisten dat hun samenwerking verder gezet werd en er van
opzegging geen sprake was, de oorspronkelijke overeenkomst vernieuwd werd voor onbepaalde duur, krachtens artikel 3bis van de wet van 27 juli 1961, doch dat geen geldig (gezien niet schriftelijk) arbitragebeding op deze samenwerking van toepassing is;
dat (eiseres) derhalve ten onrechte een beroep doet op het arbitragebeding en tevergeefs concludeert over de arbitreerbaarheid van het geschil;
dat de eerste rechter wel degelijk bevoegd is en de oorspronkelijke vorderingen ontvankelijk zijn";
terwi}l, eerste onderdeel, artikel 3bis van de wet van 27 juli 1961 bepaalt dat wanneer een aan deze wet onderworpen verkoopconcessie voor bepaalde tijd wordt verleend, de partijen geacht worden te hebben ingestemd met een vernieuwing van het
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contract, hetzij voor onbepaalde tijd, hetzij voor de in een eventueel beding van stilzwijgende verlenging vastgestelde tijd, tenzij zij bij een ter post aangetekende brief
ten minste drie maanden en ten hoogste zes maanden v66r de overeengekomen termijn opzegging hebben gegeven;
luidens deze wetsbepaling de partijen tot een verkoopconcessie die voor bepaalde tijd
is aangegaan, bij gebrek aan opzegging, geacht worden te hebben ingestemd met een
vernieuwing, van ''het contract";
artikel 3bis niet tot gevolg heeft dat een nieuwe overeenkomst tot stand komt maar
dat het bestaande contract met alle bedingen die tussen de partijen gelden wordt vernieuwd hetzij voor een onbepaalde tijd, hetzij voor de in een eventueel beding van stilzwijgende verlenging vastgestelde tijd;
uit deze bepaling voorts volgt dat de vernieuwing van de voor bepaalde tijd aangegane verkoopconcessie van rechtswege plaatsvindt, bij ontstentenis van de daarin
bepaalde opzeggingstermijn;
luidens artikel 6 van dezelfde wet, de bepalingen van deze wet van toepassing zijn
niettegenstaande hiermede strijdige overeenkomsten, gesloten voor het einde van het
contract waarbij de concessie is verleend;
het bestreden arrest te dezen vaststelt dat de partijen op 24 juli 1984 een schriftelijke distributieovereenkomst voor bepaalde duur hebben afgesloten, dat de oorspronkelijke schriftelijke overeenkomst een arbitrageclausule bevatte (artikel 25), dat
de schriftelijke distributieovereenkomst van 24 juli 1984 van rechtswege eindigde op
1 mei 1987, dater nadien geen schriftelijke overeenkomst meer werd afgesloten, en
dat de "oorspronkelijke overeenkomst vernieuwd werd voor onbepaalde tijd" krachtens artikel 3bis van de wet van 27 juli 1961,
het bestreden arrest, zodoende zijn beslissing dat "geen geldig (gezien niet schriftelijk) arbitragebeding op deze samenwerking van toepassing is" en dat de eerste rechter derhalve bevoegd was om van de oorspronkelijke vorderingen kennis te nemen, niet
naar recht veranwoordt, nu bij toepassing van voornoemd artikel 3bis, de oorspronkelijke schriftelijke overeenkomst die een arbitragebeding bevatte vernieuwd was
(schending van de artikelen 3bis van de wet van 27 juli 1961 en 1134 van het Burgerlijk Wetboek), de omstandigheid dat de partijen geen nieuwe schriftelijke overeenkomst hadden afgesloten de toepassing van deze bepaling niet in de weg staat
(schending van artikel 6 van de wet van 27 juli 1961) en de rechter zich derhalve op
verzoek van eiseres onbevoegd hadden moeten verklaren om van de vorderingen kennis te nemen (schending van artikel1679.1 van het Gerechtelijk Wetboek);
tweede onderdeel, naar luid van artikel1679.1 van het Gerechtelijk Wetboek, de rechter bij wie een aan een arbitragebeding onderworpen geschil aanhangig is gemaakt, zich op verzoek van een partij onbevoegd verklaart om daarvan kennis te nemen, tenzij er ten aanzien van dat geschil geen geldige overeenkomst tot arbitrage is
of deze is beeindigd;

naar luid van artikel 1677 van het Gerechtelijk Wetboek, een overeenkomst tot arbitrage in een door partijen ondertekend geschrift behoort te zijn vervat; artikel1677
niet impliceert dat wanneer een schriftelijke overeenkomst die een arbitrageclausule bevat krachtens de wet wordt vernieuwd, de schriftelijk gestelde arbitrageclausule van deze overeenkomst komt te vervallen;
artikel 1677 van het Gerechtelijk Wetboek evenmin vereist dat de vernieuwing van
een schriftelijke overeenkomst die een arbitragebeding bevat schriftelijk zou plaatsvinden; aan het wettelijke vereiste van het schriftelijk arbitragebeding is voldaan indien de oorspronkelijke overeenkomst in zodanig geval schriftelijk is opgesteld;
nu het bestreden arrest vaststelt dat de oorspronkelijke schriftelijke overeenkomst een arbitragebeding bevatte en deze overeenkomst vernieuwd was met toepassing van artikel3bis van de wet van 27 juli 1961, maar niettemin beslist dat "geen
geldig (gezien niet schriftelijk) arbitragebeding op deze samenwerking van toepassing is", het de artikelen 3bis van de wet van 27 juli 1961, 1677 en 1679.1 van het Gerechtelijk Wetboek schendt :
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Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, luidens artikel 3bis van de Alleenverkoopwet, wanneer een aan deze wet onderworpen verkoopconcessie voor bepaalde tijd wordt
verleend, de partijen geacht worden te hebben ingestemd met een vernieuwing van het contract, hetzij voor onbepaalde tijd, hetzij voor de in een eventueel beding van stilzwijgende verlenging vastgestelde tijd, tenzij zij bij een
ter post aangetekende brief ten minste drie maanden en ten hoogste zes
maanden voor de overeengekomen termijn opzegging hebben gegeven;
Dat een dergelijke vernieuwing de verlenging van de bestaande overeenkomst tot gevolg heeft;
Overwegende dat de appelrechters vaststellen dat :
1. tussen partijen een distributieovereenkomst bestond die schriftelijk werd
aangegaan en die een arbitragebeding bevatte,
2. krachtens de wil van de partijen de schriftelijke overeenkomst beeindigd was en dat geen nieuwe schriftelijke overeenkomst was aangegaan,
3. krachtens artikel 3bis van de Alleenverkoopwet de oorspronkelijke overeenkomst vernieuwd werd voor onbepaalde duur;
Overwegende dat, door te oordelen dat op de vernieuwde samenwerking
"geen geldig (gezien niet schriftelijk) arbitragebeding" van toepassing is, het
arrest artikel 3bis van de Alleenverkoopwet schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest behoudens in zoverre dit
het hoger beroep ontvankelijk verklaart; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te
Gent.
13 december 2001 - 1e kamer- Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter- Verslaggever : de h. Dirix - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaatgeneraal-Advocaat: mr. Nelissen Grade.
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13 december 2001

BESLAG- BEWAREND BESLAG- OMZE'ITING IN illTVOEREND BESLAG- REGELMATIGHEID VAN
HET BESLAG- BETWISTING- BEGRIP.

Een betwisting over de geldigheid van het kantonnement met het oog op de opheffing
van het beslag is geen betwisting over de regelmatigheid van het beslag in de zin van
art. 1491, derde lid, Ger.W (1).
(1) Zie E. DIRIX en K. BROECKX, Beslag, A. P.R., Story-Scientia 1992, 232; G. DE LEVAL, Traite des
saisies, Fac. de Droit de Liege, 1988, 597-598.
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(M ... T. D ... E.A.)

ARREST

(A.R. C.99.0322.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 2 maart 1999 gewezen door
het Hof van Beroep te Gent;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 1403, 1405, 1436, 1491, derde lid, en 1493 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het Hofvan Beroep te Gent bij het bestreden arrest van 2 maart 1999, rechtdoende op het hoger beroep der curatoren, het beroepen vonnis, waarbij het bewarend beslag werd opgeheven, evenals, voor zoveel als nodig, de omzetting van het bewarend beslag in uitvoerend beslag, tenietdoet en opnieuw wijzend, de oorspronkelijke
vorderingen ontvankelijk en niet-gegrond verklaart, oordelende "dat het bewarend beslag gelegd op 1 maart 1985 niet is vervallen aangezien het tijdig is omgezet in een
uitvoerend onroerend beslag, door de betekening van het arrest van het hof van beroep op 10 april1987 en de betekening van het bevel met aanzegging van de omzetting op 21 mei 1987",
na vooreerst volgende vaststellingen te hebben gedaan in het arrest sub nr. 3, p. 3 :
"Op 6 mei 1985 heeft (eiser) de curators gedagvaard voor de beslagrechter te Oudenaarde teneinde het bewarend beslag op onroerend goed gelegd bij exploot van 1 maart
1985 te horen opheffen, aangezien hij de bedragen verschuldigd op grond van het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Oudenaarde van 10 januari 1985 had gekantonneerd door tussenkomst van gerechtsdeurwaarder S. (Eiser) had zich tot deze
gerechtsdeurwaarder gewend omdat gerechtsdeurwaarder R., die het bewarend beslag had betekend, het kantonnement had geweigerd. Op 15 juni 1987 heeft de N.V.
Lima, waarvan (eiser) medeoprichter is, de curators gedagvaard voor dezelfde beslagrechter te Oudenaarde om de omzetting van het bewarend beslag in uitvoerend beslag te horen opheffen en hen te veroordelen tot betaling van een schadevergoeding
van 50.000 BEF. Eveneens op 15 juni 1987 heeft (eiser) de curators gedagvaard tot opheffing van het uitvoerend beslag. In het thans bestreden vonnis - zijnde het vonnis a quo, dat door het bestreden arrest zal worden hervormd - heeft de eerste rechter de samenvoeging bevolen van de drie voormelde vorderingen. Hij heeft de opheffing
bevolen van het beslag op de onroerende goederen (. .. )",
terwijl blijkens artikel 1491, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek de omzetting van het bewarend beslag in uitvoerend beslag enkel plaats heeft door de betekening van de beslissing van de beslagrechter waarbij de regelmatigheid van het beslag wordt erkend indien het beslag het voorwerp is van een betwisting die aanhangig
is voor de beslagrechter op het ogenblik van de betekening van de eindbeslissing over
de zaak zelf,
Te dezen blijkt dat eiser op 6 mei 1985 de verweerders dagvaardde voor de beslagrechter in de Rechtbank van Eerste Aanleg te Oudenaarde in opheffi.ng van het door
hen gelegde bewarend beslag op onroerend goed, gelet op het door hem op 2 mei 1985
verrichte kantonnement voor de oorzaken van het beslag,
Hij zodoende het voortbestaan, na 2 mei 1985, van een regelmatig gelegd bewarend beslag op onroerend goed betwistte, nu het kantonnement de bevrijding van het
beslagene tot gevolg heeft, zulks overeenkomstig de artikelen 1403 en 1405 van het
Gerechtelijk Wetboek,
Deze betwisting op datum van betekening van het eindarrest over de zaak zelf, hetzij 10 april1987, en van het bevel tot betaling met aanzegging van de omzetting van
het bewarend beslag in uitvoerend beslag, hetzij 21 mei 1987, nog steeds hangende
was voor de beslagrechter,
Over die betwisting eerst uitspraak werd gedaan door de beslagrechter op 15 januari 1997 en, in hoger beroep, door het hof van beroep, bij het bestreden arrest op
2 maart 1999,
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De omzetting van het bewarend beslag in uitvoerend beslag derhalve ten vroegste kon plaatsvinden op datum van betekening van het arrest van 2 maart 1999, waarbij geoordeeld werd dat het bewarend beslag zijn gelding had behouden, niettegenstaande het kantonnement van het bedrag van 108.186 BEF, en voor zover
overeenkomstig artikel 1493, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek de vordering over de zaak zelfwerd ingeschreven op de kant van de overschrijving van het
be slag-exploot,

zodat het bestreden arrest op grond van de in het middel aangehaalde overwegingen niet wettig kon oordelen dat het bewarend beslag tijdig was omgezet in een uitvoerend beslag door de betekening van het arrest op 10 april 1987 en de betekening
van het bevel met aanzegging van de omzetting op 21 mei 1987 (schending van artikel1491, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek en, voor zoveel als nodig, deartikelen 1403, 1405, 1436 en 1493 van het Gerechtelijk Wetboek):

Overwegende dat, krachtens artikel 1491, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, het vonnis over de zaak zelf, in voorkomend geval, ten aanzien van de uitgesproken veroordelingen, de uitvoerbare titel vormt waarvan de enkele betekening het bewarend beslag in uitvoerend beslag doet
overgaan;
Overwegende dat wanneer het bewarend beslag het voorwerp is van een
betwisting die aanhangig is voor de beslagrechter, op het ogenblik van de betekening van de eindbeslissing over de zaak zelf de omzetting van het bewarend beslag in uitvoerend beslag ingevolge artikel 1491, derde lid, van het
Gerechtelijk Wetboek enkel plaatsheeft door de betekening van beslissing van
de beslagrechter waarbij de regelmatigheid van het beslag wordt erkend;
Dat een betwisting over de geldigheid van het kantonnement met het oog
op de opheffing van het beslag geen betwisting doet rijzen over de regelmatigheid van het beslag in de zin van deze bepaling;
Dat het middel faalt naar recht;
Overwegende dat de verwerping van de voorziening alle belang ontneemt aan de vordering tot bindendverklaring;
Om die redenen, verwerpt de voorziening en de vordering tot bindendverklaring; veroordeelt eiser in de kosten.
13 december 2001- 1e kamer- Voorzitter: de h. Verougstreate, voorzitter- Verslaggever : de h. Dirix- Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Geinger en De Gryse.
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1 o MACHTEN- RECHTERLIJKE MACHT- GESCHIL OVER BURGERLIJKE RECHTEN -ARTIKEL 144 GW. - DRAAGWIJDTE.

2o BURGERLIJKE RECHTEN. POLITIEKE RECHTEN-

GESCHIL OVER BURGERLIJKE RECHTEN- BEVOEGDHEID VAN DE RECHTERLIJKE MACHT- GRONDWET (1994)- ARTIKEL 144 - DRAAGWIJDTE.
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3° GRONDWET- GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE)- ARTIKEL 144- BEVOEGDHEID VAN
DE RECHTERLIJKE MACHT- DRAAGWIJDTE.

1 o, 2° en 3° De rechtbanken nemen kennis van de door een partij ingestelde vorderingen die gegrond zijn op een precieze juridische verplichting welke door een regel van objectief recht rechtstreeks aan een derde wordt opgelegd en bij wier uitvoering eiser een eigen belang heeft (1). (Art. 144 Gw.)
(G... T. BELGISCHE STAAT)
ARREST

(A.R. C.99.0383.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 20 april1999 gewezen door
het Hof van Beroep te Antwerpen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 144 en 145 van de Grondwet, 568, 580, 2°, en 1017, eerste en tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 19 van de wet van 13 juli 1987 betre:ffende het kijk- en luistergeld, 2 en 3 van het ministerieel besluit van 4 augustus 1987 betreffende het kijk- en luistergeld, 5, § 1, eerste lid, 3°, van het koninklijk
besluit van 23 november 1965 houdende codificatie van de wettelijke bepalingen betreffende de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen - Wetboek van
de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, 15 van het koninklijk besluit van 8 juli 1970 houdende de algemene verordening betreffende de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, 77, § 2, van de wet van 3 juli 1969 tot
invoering van het Wetboek belasting over de toegevoegde waarde, 9 en 10 van het koninklijk besluit nr. 4 van 29 december 1969 met betrekking tot de teruggaven inzake belasting over de toegevoegde waarde,
doordat het hof van beroep verweerders hoger beroep gegrond verklaart, het bestreden vonnis vernietigt, voor recht zegt dat de hoven en rechtbanken van de rechterlijke macht onbevoegd zijn om kennis te nemen van het voorliggende geschil en eiseres in de kosten van beide aanleggen verwijst;
het hofvan beroep aldus beslist op volgende gronden: "( ... ) dat het doel van het gevorderde medisch onderzoek bestaat in het bekomen van hager vemoemde fiscale voordelen en niet kadert in de wetgeving inzake tegemoekomingen aan minder-validen;
Dat het vaststellen van een ongeschiktheidsgraad met het oog op het verwerven van
fiscale voordelen geen subjectief recht doet ontstaan op erkenning van een bepaalde
graad van ongeschiktheid;
Dat de ter zake genomen medische beslissing van administratieve aard is en de rechterlijke macht geen bevoegdheid bezit om deze beslissing te wijzigen of ongedaan te
maken;
Dat de hoven en rechtbanken van de rechterlijke macht geen bevoegdheid bezitten om kennis te nemen van dergelijke attesten hetgeen een administratieve aangelegenheid is;
Dat het vonnis a quo dan ook dient hervormd te worden;
Dat, in acht genomen de onbevoegdheid van de rechterlijke macht, (eiseres) dient
verwezen te worden in de kosten,"
terwijl geen kijk- en luistergeld verschuldigd is door personen aan wie een invaliditeit of arbeidsongeschiktheid van ten minste tachtig procent werd toegekend overeenkomstig artikel 19 van de wet van 13 juli 1987 betreffende het kijk- en luistergeld en de vereiste invaliditeit of arbeidsongeschiktheid moet worden aangetoond door
(1) Cass., 31 mei 1999, S.98.0100.N, nr. 319.
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de overlegging van een attest dat onder meer door verweerder kan worden uitgereikt overeenkomstig de artikelen 2 en 3 van het ministerieel besluit van 4 augustus 1987 betreffende het kijk- en luistergeld;
de voertuigen die door gebrekkigen worden gebruikt, van de verkeersbelasting op
de autovoertuigen zijn vrijgesteld overeenkomstig artikel 5, § 1, eerste lid 1, 3°, van
het koninklijk besluit van 23 november 1965 houdende codificatie van de wettelijke
bepalingen betreffende de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen en de vereiste gebrekkigheid moet worden aangetoond door de overlegging van een attest dat
onder meer door verweerder kan worden uitgereikt overeenkomstig artikel15 van het
koninklijk besluit van 8 juli 1970 houdende de algemene verordening betreffende de
met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen;
de belasting over de toegevoegde waarde die is betaald bij de verwerving van een
personenauto, mits het voertuig is gekocht door een persoon met een bepaalde invaliditeit wordt teruggegeven overeenkomstig de artikelen 77, § 2, van de wet van 3 juli
1969 tot invoering Wetboek belasting over de toegevoegde waarde en 9 en 10 van het
koninklijk besluit nr. 4 van 29 december met betrekking tot de teruggaven inzake belasting over de toegevoegde waarde,
en terwijl, eerste onderdeel, de hoger vermelde wetsbepalingen aan verweerder de
precieze rechtsverbintenis opleggen het attest dat met het oog op de vrijstelling van
kijk- en luistergeld en van B.T.W., inschrijvingsbelasting en verkeersbelasting op autovoertuigen is vereist, uit te reiken, telkens de verzoeker door de vereiste invaliditeit is getroffen;
wanneer verweerder weigert het gevorderde attest uit te reiken en de verzoeker die
weigering betwist, bijgevolg een geschil ontstaat over het recht van de verzoeker op
de vrijstelling van belasting waarop hij als invalide aanspraak maakt;
overeenkomstig artikel144 van de Grondwet geschillen over burgerlijke rechten bij
uitsluiting behoren tot de bevoegdheid van de rechtbanken en geschillen over politieke rechten slechts in de bij wet vastgestelde uitzonderingsgevallen aan de bevoegdheid van de rechtbanken worden onttrokken;
de arbeidsrechtbank overeenkomstig artikel 580, 2°, van het Gerechtelijk Wethoek kennisneemt van geschillen betreffende de rechten en verplichtingen van de werknemers en hun rechtverkrijgenden die voortvloeien uit de verordeningen waarbij sociale voordelen aan de werknemers en leerlingen worden toegekend;
de rechtbank van eerste aanleg voorts overeenkomstig artikel 568 van het Gerechtelijk Wetboek kennisneemt van alle vorderingen;
de wetgever de bevoegdheid om kennis te nemen van geschillen inzake de vrijstelling van kijk- en luistergeld en van B.T.W. en verkeersbelasting op personenauto's bijgevolg uitdrukkelijk aan de hoven en rechtbanken van de rechterlijke macht heeft toevertrouwd;
de rechter bij wie de zaak aanhangig wordt gemaakt, een toetsing met voile rechtsmacht uitoefent en alles wat onder beoordelingsbevoegdheid van verweerder valt, onder de controle van de rechter valt;
het aan die rechter toekomt om de aangevochten beslissing op haar wettigheid te
toetsen, daarbij in de beoordeling van de feiten te treden en uitspraak te doen over
het recht van de invalide op de vrijstelling van belasting;
de rechter die de onwettigheid vaststelt van een beslissing waarbij verweerder weigert het vereiste attest uit te reiken, bijgevolg zelf een beslissing moet nemen over het
recht op de uitreiking ervan;
geen wetsbepaling aan deze bevoegdheidsregeling afbreuk doet door een discretionaire en onaantastbare beoordelingsbevoegdheid aan verweerder toe te kennen;
het hofvan beroep vaststelt dat niet wordt betwist dat de oorspronkelijke vordering van eiseres strekt tot vernietiging van de beslissing waarbij verweerder oordeelde dat eiseres niet voldeed aan de medische voorwaarden om de vrijstelling van
kijk- en luistergeld en van B.T.W., inschrijvingsbelasting en verkeersbelasting op autovoertuigen te kunnen genieten;
het hofvan beroep evenwel overweegt dat de vaststelling van de ongeschiktheidsgraad met het oog op het verkrijgen van fiscale voordelen geen subjectief recht op de
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erkenning van een bepaalde ongeschiktheidsgraad doet ontstaan, dat de terzake genomen medische beslissing van administratieve aard is en dat de rechterlijke macht
geen bevoegdheid bezit om deze beslissing te wijzigen of ongedaan te maken;
het hofvan beroep derhalve, de in het middel aangeduide wetsbepalingen, met uitzondering van artikel1017 van het Gerechtelijk Wetboek, schendt door op die grond
verweerders hoger beroep gegrond te verklaren, het bestreden vonnis te vernietigen en voor recht te zeggen dat de hoven en rechtbanken van de rechterlijke macht
onbevoegd zijn om kennis te nemen van het voorliggende geschil;
en terwijl, tweede onderdeel, het eindvonnis de in het ongelijk gestelde partij in de
kosten veroordeelt overeenkomstig artikel1017, eerste lid, van het Gerechtelijk Wethoek;
het hofvan beroep eiseres niettemin in de kosten van beide aanleggen verwijst, op
grond dat het verkrijgen van een medisch attest met het oog op het verkrijgen van sociale en fiscale voordelen niet tot de bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van
de rechterlijke macht behoort;
het hofvan beroep derhalve, de in het middel aangeduide wetsbepalingen, met uitzondering van artikell017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, schendt door
eiseres niet naar recht in het ongelijk te stellen en in de gedingkosten te verwijzen;
en, terwijl, derde onderdeel, overeenkomstig artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek de overheid of de instelling die belast is met het toepassen van de
wetten en verordeningen bedoeld in artikel 580 van het Gerechtelijk steeds in de kosten wordt verwezen;
artikel580, zo, van het Gerechtelijk Wetboek onder meer betrekking heeft op de verordeningen waarbij sociale voordelen aan de werknemers en leerlingen worden toegekend;
de hoger vermelde wetsbepalingen om sociale overwegingen vrijstellingen van kijken luistergeld en van B.T.W. en verkeersbelasting op autovoertuigen verlenen
en aldus sociale voordelen in de zin van artikel 580 van het Gerechtelijk Wetboek
toekennen;
de appelrechters derhalve, de in het middel aangeduide wetsbepalingen schenden
door eiseres niettemin in de kosten van beide aanleggen te verwijzen, op grond dat het
verkrijgen van een medisch attest met het oog op het verkrijgen van sociale en fiscale voordelen niet tot de bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van de rechterlijke macht behoort :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, krachtens artikel 144 van de Grondwet, geschillen over
burgerlijke subjectieve rechten bij uitsluiting tot de bevoegdheid van de rechtbanken behoren; dat, krachtens artikel145 van de Grondwet, geschillen over
politieke subjectieve rechten in beginsel tot de bevoegdheid van de rechtbanken behoren; dat die bevoegdheid bepaald wordt door het werkelijk en
rechtstreeks voorwerp van het geschil;
Dat de hoven en rechtbanken aldus kennisnemen van de door een partij
ingestelde vordering die gegrond is op een welbepaalde juridische verplichting die door een regel van het objectief recht rechtstreeks aan een derde
wordt opgelegd en bij wier uitvoering de eiser belang heeft;
Overwegende dat, blijkens de vaststellingen van het arrest, de vordering van eiseres gericht was tegen een beslissing van verweerder, waarbij haar
ter kennis was gebracht dat zij niet voldeed aan de medische voorwaarden
om te kunnen genieten van een reeks sociale en fiscale voordelen, "met name
vrijstelling van kijk- en luistergeld en vrijstelling van B.T.W., inschrijvingstaks en verkeerstaks op autovoertuigen", dit overeenkomstig artikel 19 van
de wet van 3 juli 1987 betreffende het kijk- en luistergeld, de artikelen 2 en
3 van het ministrieel besluit van 4 augustus 1987 betreffende het kijk- en
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luistergeld, artikel 5, § 1, eerste lid, 3°, van het koninklijk besluit van 23 november 1965 en artikel 15 van het koninklijk besluit van 8 juli 1970 betreffende de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, de artikelen 77, § 2, van de wet van 3 juli 1969 tot invoering Wetboek belasting
over de toegevoegde waarde en 9 en 10 van het koninklijk besluit nr. 4 van
29 december 1969 met betrekking tot de teruggaven inzake belasting over
de toegevoegde waarde;
Overwegende dat de vaststelling of de erkenning van de gebrekkigheid of
invaliditeit voor de betrokkene noodzakelijk is om aanspraak te kunnen rnaken op de bedoelde wettelijke voordelen; dat de vordering van eiseres een wettelijk erkend en geregeld recht tot voorwerp heeft en eiseres belang heeft om
dit recht -te laten gelden;
Dat aldus de vordering van eiseres strekkende tot het zeggen voor recht
dat zij voldoet aan de medische voorwaarden om van een aantal sociale en
fiscale voordelen te genieten (afieveren van een medisch attest met betrekking tot haar graad van invaliditeit of gebrekkigheid), een subjectief recht
tot werkelijk voorwerp heeft;
Dat de rechtbanken en hoven van de rechterlijke macht mitsdien bevoegd zijn om over deze vordering uitspraak te doen;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat :
1. het vaststellen van een ongeschiktheidsgraad met het oog op het verwerven van fiscale voordelen geen subjectiefrecht doet ontstaan op erkenning van een bepaalde graad van arbeidsongeschiktheid;
2. de terzake genomen medische beslissing van administratieve aard is en
de rechterlijke macht geen bevoegdheid bezit om deze beslissing te wijzigen of ongedaan te maken;
3. de hoven en rechtbanken van de rechterlijke macht geen bevoegdheid
bezitten om kennis te nemen van geschillen die betrekking hebben op het afleveren van dergelijke attesten hetgeen een administratieve aangelegenheid is;
Dat het arrest aldus de in het onderdeel aangewezen wettelijke bepalingen schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Overwegende dat de overige onderdelen niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre dit uitspraak doet over de ontvankelijkheid van de hogere beroepen; beveelt dat aan
dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan
de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hofvan Beroep te Brussel.
13 december 2001 - 1e kamer- Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter- Verslaggeuer : de h. Boes - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseeleers, advocaatgeneraal - Aduocaat : mr. Verbist.
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1e KAMER- 14 december 2001

TUSSENKOMST- BURGERLIJKE ZAKEN- VRIJWILLIGE TUSSENKOMST- NIET ONTVANKELIJK- VORDERING TOT ONTKENTENIS TEGEN DE VRIJWILLIG TUSSENGEKOMEN PARTIJ- ONTVANKELIJKHEID.

Wanneer een vrijwillige tussenkomst niet ontvankelijk is wegens gebrek aan belang, impliceert zulks niet dat de vordering tot ontkentenis die bij conclusie tegen de vrijwillig tussengekomen partij is ingesteld, niet ontvankelijk is (1).
(ZURICH N.V. E.A. T. J ... E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. C.98.0258.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 december 1997 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen;
Over het eerste middel :
schending van de artikelen 15 tot 18, 700, 706, 811 tot 814, 848 tot 850, 860, 861,
867, 1017, 1042 van het GerechtelijkWetboek en 882 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest, met bevestiging van het beroepen vonnis, de vorderingen tot vrijwillige tussenkomst van de derde en vierde verweerder ontvankelijk verklaart en ook
de vorderingen tot ontkentenis van de eerste en tweede verweerder ontvankelijk en
gegrond verklaart en de eiseressen in de appelkosten van de derde en vierde verweerder veroordeelt, met name op grond dat "in tegenstelling tot de bewering van de
(eiseressen), (de derde en vierde verweerder) volstrekt regelmatig in de zaak zijn tussengekomen door verzoekschriften die respectievelijk op 4 november 1983 [wat betreft de
(derde verweerder)] en op 19 januari 1990 [wat betreft de (vierde verweerder)] zijn neergelegd. Het staat immers vast dat de procedure tot ontkentenis, zoals die is ingesteld bij de artikelen 848 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek, de advocaten die
bij de zaak zijn betrokken ofkunnen worden betrokken, niet belet om door vrijwillige tussenkomst, zelfs vervroegd of tot bewaring van recht, in het geding te treden,
waarbij erop moet worden gewezen dat die tussenkomst enkel beoogt het geschil tussen de partijen voor de rechter te beslechten zonder dat daartoe een dagvaarding moet
worden gebruikt. Artikel 848 (lees 849) van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt trouwens met name dat de vordering tot ontkentenis 'wordt gedaan volgens de regels van
de tussenkomst', zonder de vrijwillige aard daarvan uit te sluiten, zelfs niet impliciet. De omstandigheid dat de (derde verweerder) reeds op 4 november 1983 vrijwillig is tussengekomen, dat wil zeggen v66r (de eerste en de tweede verweerder) bij aanvullende conclusie van 23 september 1985 tegen hem een vordering tot ontkentenis
hebben ingediend, de regelmatigheid van de procedure niet be'invloedt, in zoverre (de
derde verweerder) aan de hand van verschillende inlichtingen, zoals blijkt uit zijn brief
van 26 maart 1992 aan de N.V. 'De Verenigde Meesters', wist dat een dergelijke vordering meer dan waarschijnlijk tegen hem zou worden ingesteld. Dezelfde redenering geldt voor (de vierde verweerder) waarvan de tussenkomst op 19 januari 1990 voorafgaat aan het indienen tegen hem door (de eerste en tweede verweerder) van de
vordering tot ontkentenis bij aanvullende conclusie van 19 januari 1990. Alle bezwaren die betrekking hebben op het gebrek aan belang van de voornoemde advocaten op
het tijdstip waarop zij vrijwillig zijn tussengekomen zijn doelloos aangezien zij het instellen van een vordering tot ontkentenis wilden voorkomen waarvan zij wisten dat
(1) Zie Cass., 11 maart 1991, A.R. 9001, nr. 361, en 25 juni 1987, A.R. 7726, nr. 651.
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zij onverwijld en onvermijdelijk zou worden ingesteld. Het lijdt tenslotte geen twijfel dat de omstandigheden waarin de vordering tot ontkentenis bij de rechtbank aanhangig is gemaakt de rechtmatige belangen van de (eiseressen) helemaal niet in het
gedrang (hebben) gebracht, aangezien hun rechten volledig zijn geeerbiedigd en zij hun
verschillende middelen onbeperkt hebben kunnen aanvoeren",
terwijl, eerste onderdeel, naar luid van artikel 849 van het Gerechtelijk Wetboek, wanneer de zaak voor de rechter aanhangig is in eerste of tweede aanleg, de in artikel 848
bedoelde vordering tot ontkentenis wordt gedaan volgens de regels van de tussenkomst; die vordering tot ontkentenis, in de onderstelling dat zij wordt gedaan bij wege
van een vordering tot tussenkomst, alleen kan worden gedaan door een gedwongen
ofvrijwillige agressieve tussenkomst van de lastgever of van een andere gedingvoerende partij tegen de gemachtigde ad litem die zij willen ontkennen en die bijgevolg verweerder op tussenkomst is; de gemachtigde ad litem daarentegen niet op geldige wijze bij voorraad of ten bewarende titel in het hoofdgeding kan treden door een
vrijwillige tussenkomst als er tegen hem geen vordering tot ontkentenis is ingesteld; de vrijwillige vordering tot bewarende tussenkomst immers die vordering is waardoor een derde, die het vereiste belang en de vereiste hoedanigheid bezit, poogt zijn
rechten te vrijwaren in een reeds aangevatte procedure door de kant van een van de
partijen te kiezen; het belang dat van de vrijwillig tussenkomende partij wordt vereist rechtstreeks en persoonlijk moet zijn, al kan de vrijwaring van een eventueel, voorwaardelijk of nog niet opeisbaar recht een voldoende belang opleveren; uit de toepassing van die beginselen volgt dat de gemachtigde ad litem geen rechtstreeks en
persoonlijk belang heeft om vrijwillig in de zaak tussen te komen om een hypothetische vordering tot ontkentenis te voorkomen; de vrijwillige tussenkomst van de gemachtigde ad litem helemaal niet het instellen van een vordering tot ontkentenis voorkomt, maar veeleer die procedure vergemakkelijkt ja zelfs aanmoedigt, wat precies
strijdig is met de belangen van de gemachtigde ad litem die, ingevolge artikel 849 van
het Gerechtelijk Wetboek, tot schadevergoeding aan eiser en de andere gedingvoerende partijen kan worden veroordeeld; de wil om de kosten van dagvaarding voor
het instellen van een agressieve vordering tot tussenkomst te vermijden niet van dien
aard is dat daardoor kan worden afgeweken van de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek en dat de vrijwillige en bewarende tussenkomst van de gemachtigde ad litem ontvankelijk wordt; die betrachting immers gemakkelijk kan worden
verwezenlijkt door het instellen van een vordering tot ontkentenis bij wege van vrijwillige verschijning van de partijen; de derde en vierde verweerder in dit geval dus
niet het vereiste persoonlijk en rechtstreeks belang hadden om vrijwillig tussen te komen in het geding tussen de eiseressen en de eerste en tweede verweerder terwijl tegen hen nog geen enkele vordering tot ontkentenis was ingesteld; de omstandigheid
dat die vrijwillige tussenkomsten wilden voorkomen dat de partijen het systeem van
de dagvaarding zouden moeten hanteren, geen verantwoording vormt aangezien de
partijen op geldige wijze vrijwillig konden verschijnen; daaruit volgt dat het arrest zijn
beslissing om, op grand van de voormelde redenen, de vorderingen tot vrijwillige tussenkomst van de derde en vierde verweerder ontvankelijk te verklaren niet naar recht
verantwoordt (schending van de artikelen 15 tot 18, 700, 706, 811 tot 814 en 848 tot
850 van het Gerechtelijk Wetboek);
tweede onderdeel, het gebrek aan belang van de eiser tot vrijwillige tussenkomst wordt
bestraft met de niet-ontvankelijkheid van de vordering, meer bepaald door een grand
van niet-ontvankelijkheid waarbij de vrijwillig tussenkomende partij het recht om in
het geding tussen te komen wordt ontzegd, en niet met de nietigheid van die vordering of van het inleidend verzoekschrift, zodat het geen belang heeft of die nietontvankelijkheid de partij die de grand van niet-ontvankelijkheid heeft opgeworpen
schade heeft berokkend, haar belangen of rechten heeft geschaad of haar heeft belet haar middelen aan te voeren; in dit geval het gebrek aan belang van de derde en
vierde verweerder om vrijwillig in de zaak tussen de eiseressen en de eerste en tweede
verweerder tussen te komen bijgevolg moest leiden tot de niet-ontvankelijkheid van
hun vrijwillige tussenkomsten en dus ook van de vorderingen tot ontkentenis die de
eerste en tweede verweerder in hun conclusie hebben ingesteld, zonder dat daarbij moet
worden onderzocht of de rechtmatige belangen van de eiseressen in het gedrang waren gekomen; daaruit volgt dat het arrest, door te overwegen dat ''het geen twijfel (lijdt)
dat de omstandigheden waarin de vordering tot ontkentenis bij de rechtbank aanhangig is gemaakt de rechtmatige belangen (van de eiseressen) helemaal niet in het
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gedrang (hebben) gebracht, aangezien hun rechten volledig zijn geeerbiedigd en zij hun
verschillende middelen onbeperkt hebben kunnen aanvoeren", zijn beslissing om de
vorderingen tot vrijwillige tussenkomst van de derde en vierde verweerder ontvankelijk te verklaren niet naar recht verantwoordt en dus evenmin zijn beslissing om
de vorderingen tot ontkentenis van de eerste en tweede verweerder ontvankelijk te
verklaren (schending van de artikelen 15 tot 18, 811 tot 814, 860, 861 en 867 van het
Gerechtelijk Wetboek);
derde onderdeel, de tot bewaring tussenkomende partij, ongeacht de afloop van het
proces, de kosten van zijn tussenkomst moet dragen; in dit geval, de derde en vierde
verweerder, die, zoals het arrest uitdrukkelijk vaststelt, vrijwillig en ten bewarende titel zijn tussengekomen in het geding tussen de eiseressen en de eerste en tweede
verweerder, dus de kosten van hun vrijwillige en bewarende tussenkomst en hun appelkosten dienden te dragen; daaruit volgt dat het arrest zijn beslissing om de eiseressen te veroordelen tot het betalen van de appelkosten van de derde en vierde verweerder, "begroot op 15.200 BEF, volgens de niet-geactualiseerde staat in het dictum
van de conclusies die op 14 maart 1994 en 30 juni 1994 zijn ontvangen", niet naar recht
verantwoordt (schending van de artikelen 811 tot 814, 1017, 1042 van het Gerechtelijk Wetboek en 882 van het Burgerlijk Wetboek) :

Overwegende dat het arrest beslist dat de vorderingen tot ontkentenis van
een proceshandeling die de derde en vierde verweerder hebben gesteld in een
geschil tussen de eiseressen en de eerste en tweede verweerder, ontvankelijk en gegrond zijn;
Dat uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat de derde en vierde verweerder partij in de zaak waren geworden door daarin vrijwillig tussen te
komen en dat de eerste en tweede verweerder bij conclusie vorderingen tot
ontkentenis hebben ingesteld na die vrijwillige tussenkomsten;
Dat het arrest de eiseressen in de kosten van het hoger beroep van de derde
en vierde verweerder veroordeelt;
Wat betreft het eerste en het tweede onderdeel :
Over de door de eerste en tweede verweerder tegen die onderdelen opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid : die onderdelen vaag zijn in zoverre daarin het dictum wordt bestreden dat de vorderingen tot ontkentenis ontvankelijk verklaart en zonder belang in zoverre daarin kritiek wordt
geoefend op de beslissing waarbij die vrijwillige tussenkomsten ontvankelijk worden verklaard :
Overwegende dat het eerste onderdeel het middel verwijt dat het de vrijwillige tussenkomsten ontvankelijk verklaart; dat tot staving daarvan wordt
betoogd dat de derde en vierde verweerder er geen belang bij hadden vrijwillig in het geding tussen te komen;
Dat in het tweede onderdeel wordt betoogd dat het arrest door de in dat
onderdeel bekritiseerde redenen, noch zijn beslissing om de vrijwillige tussenkomsten ontvankelijk te verklaren noch bijgevolg zijn beslissing om de vorderingen tot ontkentenis ontvankelijk te verklaren, naar recht verantwoordt;
Overwegende, enerzijds, dat het tweede onderdeel de wetsbepalingen die
de vordering tot ontkentenis regelen niet aanwijst; dat het niet verduidelijkt hoe de onwettigheid van de beslissing die de vorderingen tot ontkentenis ontvankelijk verklaart voortvloeit uit de wetsbepalingen waarvan het
de schending aanvoert;
Overwegende dat, anderzijds, wanneer een vrijwillige tussenkomst niet ontvankelijk is wegens gebrek aan belang, zulks niet meebrengt dat de vordering tot ontkentenis die bij conclusie tegen de vrijwillig tussengekomen partij is ingesteld, niet ontvankelijk is;
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Dat het middel dus zonder belang is in zoverre het kritiek oefent op de beslissing die de vrijwillige tussenkomsten ontvankelijk verklaart, aangezien de vernietiging van die beslissing niet kan leiden tot vernietiging van
het dictum dat de eiseressen grieft;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid client te worden aangenomen; .
Wat betreft het derde onderdeel :
Overwegende dat ingevolge artikel 1017, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, tenzij bijzondere wetten anders bepalen, de in het ongelijk gestelde partij in de kosten wordt verwezen, onverminderd de overeenkomst
tussen partijen die het eventueel bekrachtigt;
Dat buiten artikel 882 van het Burgerlijk Wetboek, dat hier niet van toepassing is, geen van de in het onderdeel bedoelde wetsbepalingen afbreuk
doet aan die regel;
Dat dit onderdeel, dat berust op de bewering dat de vrijwillig ten bewarende titel tussengekomen partij ongeacht de afloop van het proces, de kosten van haar tussenkomst moet dragen, faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de eiseressen in de
kosten.
14 december 2001- 1e kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Marchal, eerste voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal -Advocaten : mrs. Gerard, Kirkpatrick en Van Ommeslaghe.

Nr. 702
1e KAMER - 14 december 2001

REGISTRATIE (RECHT VAN)- ONTVANGER VAN REGISTRATIE EN DOMEINEN- WAAR·
DERING VAN DE VERKOOPWAARDE VAN EEN ONROEREND GOED- VORDERING TOT SCHATTING- KENNISGEVING AAN DE KOPER- BESTUURSHANDELING- UITDRUKKELIJKE MOTIVERING.

De waardering die vervat is in de vordering tot schatting die door de ontvanger der registratie aan de koper van een onroerend goed wordt genotificeerd, is een bestuurshandeling die een afdoende uitdrukkelijke motivering vereist (1). (Artt. 189, 190 en
191 W.Reg.; art. 3 Wet Motivering Bestuurshandelingen.)
(1) Zie Cass., 15 feb. 1999, A.R. S.98.0007.F, nr. 88.
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(BELGISCHE STAAT- MINISTER VAN FINANCIEN T. ETABLISSEMENTS JEAN ROBERT N.V.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. C.Ol.0003.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 14 juni 2000 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hoei;
Over het middel: schending van de artikelen 189, 190, 191, 192, 199 van het koninklijk besluit nr. 64 van 30 november 1939 houdende het Wetboek van registratie-,
hypotheek- en griffierechten, bevestigd bij de wet van 16 juni 1947, 1, 2 en 3 van de
wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen,
doordat het bestreden vonnis de beschikking van de vrederechter tenietdoet waarbij een deskundige wordt aangesteld om, op 22 oktober 1993, de waarde van de betwiste goederen te bepalen, op grond dat "al sinds lang aanvaard wordt dat het door
de ontvanger opgegeven bedrag van de geraamde waarde van de goederen en het vermoedelijk wegens rechten en boetes verschuldigde bedrag de belastingplichtige in staat
moeten stellen de voorhanden zijnde belangen af te wegen en de schatting te voorkomen door de betaling van de verschuldigde bedragen (. .. ). Hier komt het er wel degelijk op aan om aan de zijde van de bestuurde een recht te doen ontstaan : nl. het recht
om akkoord te gaan met het voorstel, waardoor het bestuur definitief gebonden wordt
· (. .. ) en om, voor het overige, aldus de betaling van de schattingskosten, en in voorkomend geval, van het voile bedrag van de boetes, te voorkomen. Bovendien heeft de
in artikel 190 van het Wetboek der registratierechten bedoelde notificatie duidelijk tot
doel jegens de belastingplichtige rechtsgevolgen te hebben, namelijk de stuiting van
de termijn van twee jaar, te rekenen van de dag van de registratie van de akte, waarover de ontvanger beschikt om de controleschatting te vorderen. Het gaat dus wel degelijk om(. .. ) een 'handeling die nadeel berokkent'. De in artikel190 van het Wethoek der registratierechten bedoelde notificatie is dus wel degelijk een bestuurshandeling in de zin van artikel 1 van de wet van 29 juli 1991; (. .. ) de in die wet opgenomen omschrijving van de bestuurshandeling zegt niet dat zij een handeling van
tenuitvoerlegging moet zijn, maar enkel dat zij beoogt rechtsgevolgen te hebben voor
een of meer bestuurden of voor een ander bestuur, wat niet noodzakelijk impliceert
dat zij uitvoerbaar moet zijn; overigens is de betwiste notificatie uitvoerbaar in zoverre zij de aanwijzing van de deskundige mogelijk maakt en er noodzakelijkerwijs
aan voorafgaat; zij is tevens uitvoerbaar voor de bestuurde in zoverre hij daardoor, als
hij het voorstel aanvaardt, het bestuur bindt. (. .. ) Er kan niet worden betwist- en
dat middel wordt overigens niet betwist - dat de betwiste notificatie niet afdoende
is gemotiveerd, aangezien de door de ontvanger voorgestelde waarderingen op niets
berusten, en geen enkele uitleg bevatten",
terwijl, eerste onderdeel, de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen enkel van toepassing is op handelingen die "beogen rechtsgevolgen te hebben" d.w.z. op handelingen die ertoe strekken een rechtstoestand te doen ontstaan, te wijzigen of op te heffen; de vordering tot schatting van de
ontvanger der registratie (artikel 190 van het Wetboek der registratierechten) geenszins de rechtstoestand van de belastingplichtige wijzigt en niet beoogt die toestand te
wijzigen; uit de notificatie van 28 september 1995 volgt dat de ontvanger verweerster (slechts) verzocht heeft om het eens te worden over de keuze van een of meer
deskundigen; een dergelijke handeling voor de belastingplichtige geen rechtsgevolgen heeft, aangezien, zoals gezegd, de ontvanger, ingeval de belastingplichtige niet reageert, aan de vrederechter moet vragen om een of drie deskundigen aan te wijzen; de
verkoopwaarde van de betwiste onroerende goederen die door de ontvanger der registratie is opgegeven de belastingplichtige niet bindt en jegens hem geen verbintenis of vermoeden doet ontstaan; enkel het schattingsverslag, in voorkomend geval,
rechtsgevolgen zal teweegbrengen, in die zin dat de beslissing van de deskundigen voor
geen beroep vatbaar is (artikel 199 van het Wetboek der registratierechten); de vordering tot schatting in werkelijkheid een voorbereidende handeling is die voorafgaat aan de neerlegging van een eenzijdig verzoekschrift tot aanwijzing van een des-
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kundige; aangezien het om een voorbereidende handeling gaat die voor de belastingplichtige geen verbintenis doet ontstaan, zij niet "beoogt rechtsgevolgen te hebben" ook
al koppelt de wet daaraan een stuiting van de verjaringstermijn van twee jaar waarbinnen een controleschatting kan worden gevorderd; de belastingplichtige, in tegenstelling tot hetgeen het bestreden arrest lijkt te zeggen, met de kennisgeving van de
aanvraag ingevolge artikel190 van het Wetboek der registratierechten, niet wordt aangezocht akkoord te gaan met een of andere waarde maar wel met de naam van een
ofmeer deskundigen (artikel191 van het Wetboek der registratierechten); artikel190,
derde lid, uitgerekend daarom preciseert dat de vordering tot schatting enkel "aanwijzing (moet) houd(en) van de som waarop (de goederen) door het bestuur geschat werden"; de beslissing als zou de betwiste notificatie een bestuurshandeling zijn die beoogt rechtsgevolgen te hebben en niet zou stroken met de in de wet van 29 juli 1991
opgelegde uitdrukkelijke motivering, bijgevolg niet naar recht is verantwoord (scherrding van de artikelen 1, 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en van de in de aanhefvan
het middel aangewezen bepalingen van het Wetboek der registratierechten);
tweede onderdeel, de motivering van een bestuurshandeling afhangt van haar draagwijdte en belang, en van het rechterlijk toezicht dat erop kan worden uitgeoefend; zoals hierboven uiteengezet, de draagwijdte van een vordering tot schatting krachtens artikel190 van het Wetboek der registratierechten heel beperkt is; zij jegens de
belastingplichtige geen verbintenis ofvermoeden doet ontstaan; zij enkel noodzakelijkerwijs voorafgaat aan de neerlegging van een verzoekschrift tot vastlegging van de
schatting; de beslissing van de ontvanger der registratie om een controleschatting te
vorderen voorts tot zijn discretionaire bevoegdheid behoort; de vrederechter de gegrondheid van die aanvraag niet mag beoordelen, zelfs niet marginaal; hij met name
de door de ontvanger gedane waardering van de verkoopwaarde niet mag beoordelen; die waardering bijgevolg niet gemotiveerd hoeft te zijn; daaruit volgt dat het bestreden vonnis niet naar recht beslist dat de notificatie van 28 september 1995 niet
op afdoende wijze was gemotiveerd omdat de ontvanger der registratie geen opgave
had gedaan van de gegevens waarop hij steunde om de betwiste onroerende goederen op een verkoopwaarde van 15.411.100 BEF te schatten (schending van alle in het
middel aangewezen bepalingen) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat luidens artikel 1 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen onder
bestuurshandeling wordt verstaan de eenzijdige rechtshandeling met unilaterale strekking die uitgaat van een bestuur en rechtsgevolgen beoogd te
hebben voor een of meer bestuurden of voor een ander bestuur;
Overwegende dat de notificatie die op grond van de artikelen 189, 190 en
191 van het Wetboek der registratierechten, door de ontvanger der registratie wordt gedaan aan de koper van een onroerend goed, en rechtsgevolg beoogd te hebben, met name dat de belastingschuld van de belastingschuldige wordt vastgesteld en dat zij het bestuur bindt ingeval hij de
waardering van de ontvanger aanvaardt, in zoverre zij de tweejarige verjaringstermijn voor de invordering van rechten en boeten in geval van te lage
schatting stuit en in zoverre zij de termijn van vijftien dagen doet ingaan
waarbinnen de belastingplichtige die de in artikel 190 van het Wetboek der
registratierechten bedoelde notificatie betwist, met de ontvanger kan overeenkomen om de schatting van de goederen door een of meer door hen gekozen deskundigen te laten doen;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel betoogt dat de waardering die vervat is in
de in artikel190 van het Wetboek der registratierechten bedoelde vordering tot schatting niet gemotiveerd hoeft te worden;
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Overwegende dat uit de artikelen 46, 189 en 196 van voornoemd wethoek volgt dat de waardering die vervat is in de vordering tot schatting van
de ontvanger der registratie, de verkoopwaarde beoordeelt van de goederen die erin vermeld staan; dat die waardering, die beoogt .de belastingschuld van de koper vast te stellen dwingend is voor laatstgenoemde en voor
de vrederechter die een schatting dient te bevelen maar de deskundigen in
staat moet stellen ze op beredeneerde wijze en gestaafd met bewijzen te bevestigen of tegen te spreken;
Dat de rechtsgevolgen van de waardering en de ruime beoordelingsbevoegdheid die de wet in die materie aan de ontvanger der registratie toekent, een afdoende uitdrukkelijke motivering vereist in de zin van artikel 3
van de wet van 29 juli 1991;
Dat het middel faalt naar recht;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
14 december 2001- 1e kamer- Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter- ~r
slaggever : de h. Batsele - Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. De Bruyn en Kirkpatrick.

Nr. 703
1e KAMER- 14 december 2001

NATUURRAMP- VERGOEDING- STAAT- VOORZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP- DOOR
DE GOUVERNEUR AANGEWEZEN DESKUNDIGE - VERSLAG- BETWISTING DOOR DE STAATONTVANKELIJKHEID.

De Staat is geen partij in de procedure tot vergoeding op tegenspraak die in eerste aanleg voor de provinciegouverneur wordt gevoerd en heeft dus zijn opmerkingen niet aan
de door de provinciegouverneur aangewezen deskundige voorgelegd maar mag het
deskundigenverslag voor het hofvan beroep betwisten. (Art. 19, 21 en 24 wet 12 juli
1976.)
(BELGISCHE STAAT- MINISTER VAN MOBILITEIT EN VERVOER T. J ... )
ARREST

(vertaling)

(A.R. C.Ol.0162.F)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 27 juni 2000 en 12 december 2000 gewezen door het Hof van Beroep te Luik;
Over het middel :
schending van de artikelen 17, 19, 20, 21, 24, 25 van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen, van artikel6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en
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goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955, alsook miskenning van het algemeen beginsel van het recht van verdediging,

doordat het arrest van 27 juni 2000 afwijzend beschikt op eisers grieven tegen het
verslag van de door de gouverneur aangewezen deskundige en doordat, bijgevolg, het
arrest van 12 december 2000 beslist dat verweerder gehouden is tot betaling van een
vergoeding van 144.580 BEF, en van een herstelkrediet van 28.000 BEF in plaats van
31.117 BEF en 14.223 BEF, op grond "dat de beweringen van (eisers) technische dienst
die naderhand, na de indiening van het op tegenspraak opgemaakte deskundigenverslag waarbij (eiser) betrokken partij is, en zonder zijn opmerkingen tijdig aan de
deskundige van de gouverneur te hebben bezorgd, geen invloed kunnen hebben op het
besluit van een onafhankelijk deskundige die overeenkomstig de wetsbepalingen door
de gouverneur is aangewezen en die onpartijdig, objectief en volstrekt onafhankelijk van de partijen optreedt; dat de materii:He vaststellingen van de deskundige de overgelegde stukken staven en samen een geheel van gewichtige, bepaalde en met elkaar overeenstemmende vermoedens vormen waarmee het oorzakelijk verband zonder
enig mogelijke twijfel op afdoende wijze wordt bewezen",
terwijl, enerzijds, eiser geen partij is in de gedeconcentreerde administratieve procedure voor de provinciegouvemeur; artikel19, § 1, tweede lid, van de wet van 12 juli
1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door
natuurrampen bepaalt dat de vaststelling van de schade tegensprekelijk wordt gedaan tussen de door de gouverneur aangewezen deskundige en de geteisterde; eiser, in strijd met hetgeen het bestreden arrest beweert, geen middelen en opmerkingen kan aanvoeren m.b.t. een deskundigenverslag waarin hij niet betrokken is en
diejegens hem niet tegensprekelijk is; eiser dus gerechtigd is het verslag van de door
de gouvemeur aangewezen deskundige te bekritiseren voor het hofvan beroep, zo niet
zou zijn recht van verdediging aangetast worden en zou hem de gelegenheid op een
eerlijk proces worden ontzegd (artikel 6.1 van het voornoemde Verdrag); anderzij ds, het jurisdictioneel rechtsmiddel waarover eiser voor het hof van beroep beschikt aan geen enkele beperking is onderworpen; integendeel, artikel 24 van de voornoemde wet van 12 juli 1976 uitdrukkelijk bepaalt dat iedere partij, en met name eiser,
"aile punten van de bestreden beslissing opnieuw ter sprake (kan) brengen"; artikel 25 preciseert dat de betrokken minister enkel in het geval van voorziening tegen de beslissing van de gouverneur "in de zaak betrokken" wordt; zulks impliceert dat eiser de beslissing van de gouverneur en het verslag van de door hem
aangewezen deskundige zowel in feite als in rechte mag bekritiseren; genoemd verslag immers fouten kan bevatten die voor de Schatkist nadelig kunnen zijn; het bestreden arrest van 27 juni 2000 bijgevolg eisers kritiek niet kon afwijzen op grond
dat hij die kritiek niet had geuit tijdens de administratieve procedure waarbij hij betrokken partij zou zijn geweest; het arrest die kritiek in feite diende te onderzoeken; voornoemd arrest van 27 juni 2000 zulks niet doet en daardoor de aard miskent van de administratieve procedure voor de provinciegouvemeur waarin eiser niet
betrokken is (schending van de artikelen 17, 19 en 20 van de wet van 12 juli 1976),
het onbeperkt karakter van eisers mogelijkheid om hoger beroep bij het hofvan beroep in te stellen (schending van de artikelen 21, 24 en 25 van de wet) en tevens zijn
recht op een eerlijke behandeling van zijn zaak voor dat hofvan beroep en op het aanvoeren van al zijn verweermiddelen voor dat hof (miskenning van het voornoemd Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens, en miskenning van het in het middel aangewezen algemeen beginsel) :
Overwegende dat blijkens de artikelen 17, 19, 20, 21, 24 en 25 van de wet
van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan
private goederen door natuurrampen, de minister van Openbare Werken of,
en, naar gelang van het geval, de minister van Landbouw, slechts partij wordt
in de procedure tot definitieve vergoeding van de schade die ingevolge die wet
voor herstel in aanmerking komt, wanneer tegen de beslissing die de
provinciegouverneur in eerste aanleg heeft gewezen, overeenkomstig artikel 21 van die wet voorziening is ingesteld bij het hof van beroep;
Dat, gedurende de procedure in eerste aanleg, de vaststelling van de schade
waarvoor vergoeding wordt gevorderd, luidens artikel19, § 1, tweede lid, van
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de wet enkel tussen de gouverneur en de geteisterde of diens gevolmachtigde op tegenspraak wordt gevoerd;
Overwegende dat het bestreden arrest van 27.juni 2000, om afwijzend te
beschikken op eisers kritiek tegen het verslag van de deskundige die in eerste aanleg is aangewezen door de gouverneur, overweegt dat eiser, die zijn
opmerkingen niet tijdig aan de deskundige van de gouverneur heeft bezorgd, niet meer gerechtigd is voor het hofvan beroep kritiek uit te oefenen op de vaststellingen van een deskundigenverslag waarbij hij betrokken partij is geweest;
Dat het bestreden arrest van 27 juni 2000 aldus de voornoemde bepalingen van de wet van 12 juli 1976 schendt;
Dat het middel, in zoverre gegrond is;
En overwegende dat de vernietiging van het arrest van 27 juni 2000 leidt
tot de nietigverklaring van het arrest van 12 december 2000 dat daarvan het
vervolg is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het eisers voorziening ten dele gegrond verklaart en in zoverre de gouverneur de
schadevergoeding m.b.t. de aanaardingen en de grasperken in aanmerking had genomen; verklaart het arrest van 12 december 2000 nietig; ;beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest van 27 juni 2000 en van het nietig verklaarde
arrest van 12 december 2000; houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het
Hof van Beroep te Brussel.
14 december 2001 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. Batsele - Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. De Bruyn.
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OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN. LEVERINGEN. DIENSTEN)- TOEWIJZING- BESLISSING VAN BET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN - VERNIETIGINGSTOEZICHT- TOEPASSING.

De beslissingen waarbij het college van burgemeester en schepenen overheidsopdrachten betreffende leveringen of diensten gunnen, bedoeld in art. 14, tweede lid,
Deer. W. Gew. 20 juli 1989 houdende organisatie van het toezicht op de gemeenten, de
provincies en op de intercommunales van het Waalse Gewest zijn terstond uitvoerbaar en worden niet aan het goedkeuringstoezicht, maar wel aan het vernietigingstoezicht onderworpen. (Art. 14, eerste en tweede lid, Decr.W.Gew. 20 juli 1989.)
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(ELECTRICITE DURIEUX B.VB.A. E.A.
T. STAD DINANT - COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN)
ARREST

(vertaling)

(A.R. C.01.0168.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 29 mei 2000 gewezen door
het Hofvan Beroep te Luik;
Over het middel :
schending van de artikelen 1, 13, 14, 18, 19 van het decreet van 20 juli 1989 houdende regeling van het toezicht op de gemeenten, provincies en intercommunale verenigingen van het Waalse Gewest, zoals het van toepassing was v66r de opheffing ervan bij het decreet van 1 april1999, 1134, 1168, 1171, 1183, 1710, 1779, 1787 van het
Burgerlijk Wetboek en 149 van de Grondwet,
doordat het arrest eerst vaststelt dat "(de eisers) betaling blijven vorderen van facturen voor werken die zij hebben uitgevoerd op grond van aanbestedingen waarvan
niet wordt betwist dat ze toegewezen zijn na beslissingen van de gemeenteraad die
naderhand door de toezichthoudende overheid werden vernietigd" en dat, volgens hen
"ingevolge de theorie van de afscheidbare akte, de vernietiging van de beslissing van
de gemeenteraad (. .. ) de daaropvolgende overeenkomsten tussen de stad en de betrokken aannemers en, bijgevolg, de burgerlijke gevolgen ervan, zoals de verplichting de overeengekomen prijs te betalen na de oplevering van de werken ongemoeid
laat", en vervolgens beslist dat "de aanspraken van de (eisers), in zoverre ze steunen op de overeenkomsten die uit de aanbestedingen voortvloeien, grondslag missen", op grond dat "uit de specifieke omstandigheden van de zaak evenwel blijkt dat
de aldus door de (eisers) aangevoerde theorie niet op het geschil kan worden toegepast daar de vernietiging weliswaar een 'afscheidbare' akte is, namelijk een administratieve beslissing waarbij, na de procedure van offerteaanvraag, de aannemer wordt
gekozen die volgens de administratie de meest interessante offerte doet, niet noodzakelijk afbreuk doet aan de overeenkomst, ook al dient de uitvoering ervan op geldige wijze aangevraagd te zijn. In het licht van de specifieke regels van het administratief recht dient evenwel op het volgende gewezen : - de aanbestedingen waarop
de (eisers) zich beroepen en die, volgens de theorie die zij voorstaan, aanleiding hebben gegeven tot overeenkomsten tussen henzelf en (verweerster), vereisten de goedkeuring van de toezichthoudende overheid; - de goedkeuring is de akte waarbij de
voornoemde overheid verklaart dat een beslissing van een zelfstandig administratief orgaan uitwerking kan hebben omdat zij geen enkele rechtsregel schendt en niet
indruist tegen het algemeen belang; - bijgevolg is iedere beslissing van een ondergeschikte overheid die door de toezichthoudende overheid moet worden goedgekeurd, een handeling waarvan de eventuele uitvoering afhankelijk is van het totstandkomen van een opschortende voorwaarde en, indien de goedkeuring uitblijft, wordt
niet alleen de akte onwerkzaam, maar ook en vooral kunnen de verbintenissen die eruit voortvloeien niet worden uitgevoerd; - m.a.w. de overeenkomsten die, zoals in deze
zaak, ter goedkeuring worden voorgelegd aan de toezichthoudende overheid zijn voorwaardelijke overeenkomsten, in zoverre de nog niet goedgekeurde beslissing weliswaar op zich rechtsgeldig is maar evenwel niet kan worden uitgevoerd zolang zij niet
is goedgekeurd. In die omstandigheden komt men tot het volgende besluit : - de uitvoering van de verbintenissen die de (eisers) en (verweerster) zijn aangegaan in het
kader van de litigieuze aanbestedingen, werd opgeschort zolang de toezichthoudende overheid geen uitspraak had gedaan, zodanig dat (de eisers) met de werkzaamheden waarvoor zij betaling vorderen, op eigen risico zijn begonnen en nu niet
kunnen aanvoeren dat zij de bovenstaande rechtsregels niet kenden of dat zij eventueel aangezocht waren om de in de overeenkomsten vastgestelde werkzaamheden aan
te vatten; - net zoals in het geval wanneer de opschortende voorwaarde niet is vervuld, wordt de voorwaardelijke verbintenis geacht nooit te zijn ontstaan en worden
de overeenkomsten geacht nooit te hebben bestaan, zodat de partijen zich tot staving van hun aanspraken er niet kunnen op beroepen",
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tweede onderdeel, enerzijds, de akte waarbij een gemeente van het Waals Gewest
beslist een overheidsopdracht van werken te gunnen, niet onderworpen is aan de goedkeuring van de toezichthoudende overheid, omdat zij niet vermeld staat in de limitatieve lijst van akten die door de artikelen 18 en 19 van het decreet van 20 juli 1989
die aan dat soort toezicht worden onderworpen, en bijgevolg niet afhankelijk wordt
gemaakt van een opschortende voorwaarde; anderzijds, een dergelijke akte voor een
gemeente van het Waals Gewest, met toepassing van de artikelen 13 en 14 van het
decreet van 20 juli 1989, aan een vernietigingstoezicht is onderworpen; de vernietiging, in de regel, de uitwerking heeft van een ontbindende voorwaarde; de beslissing van het college van burgemeester en schepenen waarbij een opdracht van werken, leveringen of diensten wordt gegund, evenwel, luidens artikel14, eerste lid, van
het decreet slechts uitvoerbaar wordt vanaf de dag dat zij niet meer vatbaar is voor
vernietiging; die bepaling, met toepassing van artikel14, tweede lid, "niet van toepassing is op : 1°) de onderhandse overeenkomsten voorzien in artikel 17, § 2, 6°, van
de wet van 14 juli 1976 (... ); 2°) de andere opdrachten waarvan de waarde niet hoger is dan F 5.000.000 voor de gemeenten van 10.000 inwoners en meer, en F 3.000.000
voor de gemeenten van minder dan 10.000 inwoners (. .. )"; uit de samenhang van het
eerste en het tweede lid van artikel 14 volgt dat de beslissing tot gunning van de opdracht, in de regel, weliswaar onderworpen is aan de opschortende voorwaarde, namelijk dat zij niet door de toezichthoudende overheid mag zijn vernietigd binnen de
termijn waarover die overheid beschikt om te vernietigen (artikel14, eerste lid), maar
dat zij daartegen, net als iedere aan het vernietigingstoezicht onderworpen bestuurshandeling, afhankelijk wordt gemaakt van een ontbindende voorwaarde wanneer zij
valt onder het bepaalde in 1o of in 2° van artikel14, tweede lid; daaruit volgt dat het
arrest, daar het noch nagaat noch onderzoekt of de beslissingen waarbij het college
van burgemeester en schepenen van (verweerster) aan de eisers de opdracht voor de
Maaspontons heeft gegund, niet onder de bepalingen van artikel 14, tweede lid, viel,
niet wettig beslist dat die beslissingen van verweerster "de goedkeuring van de toezichthoudende overheid vereisten" en derhalve de gevolgen die het eruit trekt betreffende de uitvoerbare aard van die beslissingen en het bestaan van met toepassing daarvan aangegane aannemingsovereenkomsten tussen de eisers en verweerster
niet naarrecht verantwoordt (schending van de artikelen 13, 14, 18, 19 van het decreet van 20 juli 1989, 1134, 1168, 1171, 1183, 1710, 1779 en 1787 van het Burgerlijk Wetboek) :

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat luidens artikel14, eerste lid, van het Waals decreet van
20 juli 1989 houdende regeling van het toezicht op de gemeenten, provincies en intercommunale verenigingen van het Waalse Gewest, de beslissing waarbij het college van burgemeester en schepenen opdrachten voor de
aanneming van werken, leveringen en diensten gunt, aileen uitvoerbaar worden verklaard met ingang van de dag waarop die beslissingen niet meer voor
vernietiging vatbaar zijn; dat volgens het tweede lid, het eerste lid niet van
toepassing is op: 1 °) de onderhandse overeenkomsten voorzien in artikel17,
§ 2, 6°, van de wet van 14 juli 1976 betreffende de overheidsopdrachten voor
de aanneming van werken, leveringen en diensten; 2°) de andere opdrachten waarvan de waarde niet hoger is dan F 5.000.000 voor de gemeenten van
10.000 inwoners en meer, en F 3.000.000 voor de gemeenten van minder dan
10.000 inwoners, waarbij die bedragen kunnen worden verhoogd door de Executieve;
Dat daaruit volgt dat beslissingen m.b.t. opdrachten bedoeld in het tweede
lid van die bepaling, terstond uitvoerbaar zijn;
Overwegende dat het arrest beslist "dat, in het licht van de specifieke regels van het administratiefrecht, de aanbestedingen waarop de (eisers) zich
beroepen en die, volgens de theorie die zij voorstaan, aanleiding hebben gegeven tot overeenkomsten tussen henzelf en (verweerster), de goedkeuring van de toezichthoudende overheid vereisten", en, bijgevolg afhankelijk waren van de totstandkoming van een opschortende voorwaarde, terwijl
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dergelijke aanbestedingen niet aan het goedkeuringstoezicht, maar wel aan
het vernietigingstoezicht worden onderworpen en ze enkel in het geval waarin
artikel14, eerste lid, voorziet, afhankelijk worden gemaakt van een ontbindende voorwaarde;
Dat het arrest zijn beslissing niet naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest; houdt
de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over;
verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.
14 december 2001-1e kamer- Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter- \krslaggever : de h. Batsele - Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Gerard.

Nr. 705
1e KAMER- 14 december 2001

1° RECHTEN VAN DE MENS- ALGEMEEN- PERSOONLIJKHEIDSRECHTEN- RECHT OP
LEVEN EN FYSIEKE INTEGRITEIT.

2° GENEESKUNDE -

ALGEMEEN- MEDISCHE HANDELING- GEOORLOOFD KARAKTERTOESTEMMING VAN DE PATIENT.

3° SLAGEN EN VERWONDINGEN. DOD EN- OPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN VER·
WONDINGEN EN OPZETTELIJK DODEN- OPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN SLAGEN EN VERWONDINGEN- MEDISCHE HANDELING- GEOORLOOFD KARAKTER- VOORWAARDEN- TOESTEMMING VAN DE PATIENT.

4 a GENEESKUNDE- ALGEMEEN- MEDISCHE HANDELING- ONOMKEERBARE CONTRACEPTIEVE STERILISATIE- GEOORLOOFD KARAKTER- TOESTEMMING VAN DE PATIENT ALLEEN.

5o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- DAAD- FOUT- MEDISCHE AANSPRAKELIJKHEID- ONOMKEERBARE CONTRACEPTIEVE STERILISATIE - INVLOED VAN
EEN TEKORTKOMING AAN DE RESPECTIEVE PLICHTEN VAN DE ECHTGENOTEN OP DE BEOORDELING VAN DE MEDISCHE FOUT.

6° BEWIJS -

BURGERLIJKE ZAKEN- BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID- OP MISDRIJF GEGRONDE VORDERING- TOEREKENBAARHEID- RECHTVAARDIGINGSGROND.

7o GENEESKUNDE -

ALGEMEEN- GENEESHEER- VERPLICHTING OM TE TOESTEMMING VAN DE PATIENT TE VERKRIJGEN- INFORMATIEPLICHT.

1a Ieder individu geniet persoonlijkheidsrechten, met name het recht op leven en op fysieke integriteit (1).

(1) Zie concl. O.M. en de daar vermelde verwijzingen.
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2° en 3° Ret geoorloofd karakter van een medische handeling die de fysieke integri-

teit van een persoon aantast, veronderstelt de toestemming van die persoon; de toestemming is van aard elke strafbaarheid te ontnemen aan een handeling die tot de
geneeskunde behoort en een curatief of preventief therapeutisch oogmerk heeft (2).
4 o In de regel moet de toestemming die vereist is opdat een medische handeling die de
fysieke integriteit van een persoon aantast, geoorloofd zou zijn, enkel van de betrokken persoon worden verkregen; geen enkele wetsbepaling vereist de toestemming van
de echtgenoot voor een ingreep die, zelfs zonder therapeutische noodzaak, de sterilisatie van zijn echtgenote beoogt, oak al is die sterilisatie onomkeerbaar (3).
5° De omstandigheid dat de beslissing van een vrouw om een onomkeerbare contra-

ceptieve sterilisatie te ondergaan zonder toestemming of medeweten van haar man
een tekortkoming aan de respectieve plichten van de echtgenoten, ja zelfs een
echtscheidingsgrond, zou kunnen uitmaken, heeft geen invloed op de beoordeling van
de fout die wordt aangerekend aan de arts die de ingreep uitvoert (4).
6° In burgerlijke zaken moet de partij die een op een misdrijf gegronde vordering in:

stelt, bewijzen dat de bestanddelen van het misdrijf voorhanden zijn, dat het aan de
tegenpartij kan worden aangerekend en, indien laatstgenoemde een rechtvaardigingsgrond aanvoert, moet hij bewijzen dat diens rechtvaardigingsgrond niet bestaat, voor
zover aan die aanvoering enige geloofwaardigheid kan worden gehecht (5).
7o De verplichting voor de geneesheer om de patient te informeren over de ingreep die
hij wil uitvoeren, is ingegeven door de op hem rustende noodzaak om de vrije en gei:nformeerde toestemming van die patient te verkrijgen alvorens die ingreep wordt verricht.

Conclusie van procureur-generaal du Jardin :
Samenvatting van de feiten :
De belangrijkste gegevens van de zaak die aan het Hof is voorgelegd, kunnen als
volgt worden samengevat :
Verweerster heeft naar aanleiding van een therapeutische abortus een heelkundige tubaire sterilisatie ondergaan.
Zij beweert dat zij, noch haar echtgenoot, over laatstgenoemde ingreep zijn ingelicht evenmin als over de onomkeerbare aard ervan.
(2) Zie cone!. O.M. en raadpl. Cass., 6 jan. 1998, nr. 3, m.b.t. de toestemming van de getroffene als rechtvaardigingsgrond in strafzaken in 't algemeen.
(3) Zie cone!. O.M. en de daar vermelde verwijzingen, met name betreffende het controlerecht daat een echtgenoot indirect, via het huwelijksrecht, kan uitoefenen, met name op het vlak
van echtscheidingsgronden. Raadpl. Cass., 6 okt. 1988, nr. 77.
(4) Raadpl. Cass., 6 okt. 1998, nr. 77.
(5) Cass., 22 dec. 1995, nr. 564.
Procureur-generaal du Jardin had besloten tot de niet-ontvankelijkheid van het middel, onder voorbehoud van een andere lezing van het bestreden arrest.
De verweerders hadden hun vordering namelijk noch in de gedinginleidende akte noch in hun
conclusie gegrond op een misdrijf en het bestreden arrest had zulks evenmin vastgesteld. Het Hof
kon, in dat geval, niet beslissen dat de onzorgvuldigheid die het hofvan beroep heeft vastgesteld een misdrijfuitmaakt, zonder in de plaats van de bodemrechter te treden (Cass., 15 mei 1995,
nr. 235). De niet-ontvankelijkheid van het tweede middel, en dus ook van het eerste, kon enkel
worden vermeden via een andere lezing van het bestreden arrest, in die zin dat de appelrechters er impliciet van zouden zijn uitgegaan dat de onrechtmatige daad van eiser een overtreding van de artt. 392 en 398 Sw. uitmaakte. Een andere omschrijving zou overigens onmogelijk zijn geweest. Volgens die tweede lezing had de procureur-generaal besloten dat het eerste
onderdeel gegrond was. Zie concl. O.M. en de daar vermelde verwijzingen.
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Tach blijkt dat de echtgenote bij haar ziekenhuisopname een formulier heeft ondertekend waarin wordt bevestigd dat zij de beide ingrepen had gevraagd. Het formulier sloot af met de voorgedrukte zin "gezien voor akkoord, de echtgenoot", evenwel zonder diens handtekening.
De echtgenoten willen dat de burgerlijke rechter de chirurg aansprakelijk verklaart, omdat hij nagelaten had hun gei:nformeerde toestemming te verkrijgen die noodzakelijk is alvorens een dergelijke medische handeling wordt verricht.
De eerste rechter staat de echtgenote toe te bewijzen- tegen het geschrift dat zij
had ondertekend - dat zij niet voldoende informatie had gekregen.
Na de getuigenverhoren heeft de eerste rechter geoordeeld dat niet bewezen was dat
de patiente niet de noodzakelijke inlichtingen zou hebben gekregen om de draagwijdte van haar verbintenis te begrijpen.
De herstelvordering van de echtgenoten werd afgewezen.
De appelrechters stellen met name vast dat uit de - burgerlijke - getuigenverhoren die de eerste rechter had bevolen, niet blijkt dat de chirurg, in een aangelegenheid die in wezen betrekking heeft op het leven van een koppel dat een levensgemeenschap nastreeft, de vrije en gei:nformeerde toestemming van de beide echtgenoten
he eft verkregen, hetgeen, naar het oordeel van het hof van beroep, een professionele fout is die in oorzakelijk verband staat met de geleden schade.
Dat arrest bevat mijns inziens een tweevoudige onwettigheid :
Enerzijds, eisen de appelrechters, mijns inziens onterecht, dat voor een niet therapeutische heelkundige ingreep die een patiente moet ondergaan, niet alleen de patiente maar ook haar echtgenoot moet toestemmen.
Anderzijds, eveneens onterecht me dunkt, leggen de appi:!lrechters de chirurg de bewijslast op dat de vrije en gei:nformeerde toestemming van de patiente is verkregen, ongeacht of het gaat om bewijsvoering in burgerlijke dan wel in strafzaken.
Welke grieven voert eiser tegen dat arrest aan?
De chirurg, eiser in cassatie, voert twee middelen aan.
1. Eerst voert hij aan dat geen enkele wettelijke bepaling vereist dat de echtgenoot moet instemmen met de heelkundige sterilisatie van zijn echtgenote.

Het bestreden arrest kon dus niet naar recht oordelen dat de toestemming van de
echtgenote alleen niet volstond en, bijgevolg, eiser verwijten dat hij de ontbrekende
toestemming van de echtgenoot had genegeerd.
- onderzoek van het middel :
- het zelfbeschikkingrecht van de persoon.
Eenieder is titularis van persoonlijkheidsrechten waarover hij vrijelijk en op zelfstandige wijze beschikt (6), onder voorbehoud evenwel van bepaalde beperkingen (7).
Het recht op zelfbeschikking van de persoon, met name op fysieke integriteit is een
van die rechten.
(6) F. SWENNEN, Geestesgestoorden in het Burgerlijk Recht, Antwerpen, Intersentia, 2000, nr. 566
e.v. en 659 en de daar vermelde verwijzingen, met name X. DIJON, Le sujet de droit et son corps,
Travaux de la Faculte de droit de Namur, 1982, nr. 82 e.v.; H. De PAGE, Traite, t. II, vol. 1, 1990,
door J.-P. MASSON, nrs. 22 e.v.; W. VAN GERVEN, Algemeen Deel, in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Antwerpen, Standaard Wetenschappelijke Uitgeverij, 1973, nr. 33.
(7) Er moet met name een geoorloofde oorzaak zijn. Een patient mag zich niet laten verminken bijv. om aan legerdienst te ontkomen of om uitkeringen van de sociale zekerheid te ontvangen. Voor andere voorbeelden zie : T. VANSWEEVELT, La responsabilite civile du medecin et de l'h8pital,
Brussel, Bruylant, 1996, nr. 69. Zie, meer algemeen, m.b.t. tot de persoonlijkheidsrechten en de
beperkingen die de wet daarop kan leggen: J. VELU en R. ERGEC, trefwoord Convention europeenne des droits de l'homme, R.P.D.B., Complement VII, nr. 660-664 en m.b.t. de fysieke integriteit, en nr. 672 e.v. voor hetgeen het recht op eerbiediging van het gezinsleven betreft.
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Nu het geoorloofd karakter van heelkundige sterilisatie, als medische handeling zelfs
zonder therapeutische noodzaak, niet meer wordt betwist (8), kan de vrouw daarmee, als patiente, rechtsgeldig instemmen ingevolge haar zelfbeschikkingsrecht dat
samenhangt met haar individuele vrijheid zonder dat zij noodzakelijkerwijs de toestemming van haar echtgenoot moet verkrijgen. Hij kan zich overigens daartegen niet
verzetten.
Die theorie is vrij recent (9) : zij komt bijvoorbeeld tot uiting in de marge van de wet
van 31 maart 1987 tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de afstamming. Afstamming is sinds die wet niet meer onlosmakelijk met het huwelijk verbonden, zodat, ondanks de maatschappelijke werkelijkheid waarnaar het bestreden
overigens verwijst en volgens welke, "een gehuwd paar een levensgemeenschap nastreeft, zodat een niet door therapeutische redenen ingegeven sterilisatie een gemeenschappelijke beslissing is", daaruit kan worden afgeleid dat voortplanting
niet meer de essentie van het huwelijk is, maar afhankelijk is van de vrije en
zelfstandige wil van de vrouw, zonder recht op rechtstreekse zeggenschap van haar
echtgenoot (10).
In dat verband kan worden verwezen naar art. 54 van de Code van Geneeskundige Plichtenleer, in zijn laatste versie van 1988, waarvan het derde lid luidt als volgt
"de persoon die de ingreep zal ondergaan moet vrij kunnen beslissen en het gebeurlijk verzet van echtgenoot of partner blijft zonder gevolg". Het tweede lid bepaalt niettemin dat "de sterilisatie bijgevolg slechts (mag) worden uitgeoefend na een
degelijke voorlichting van de echtgenoten of partners over de ingreep en de gevolgen ervan". De echtgenoot behoeft dus niet in te stemmen met de sterilisatie die zijn
echtgenote zal ondergaan en hij mag zich er niet tegen verzetten.
Het middellijkt me bijgevolg gegrond : op grond van de persoonlijkheidsrechten, met
name het recht op zelfbeschikking over het lichaam, beslist elk individu dus, in beginsel, zelfstandig over een inbreuk op zijn fysieke integriteit. Er bestaat geen grandslag voor medezeggenschap van de echtgenoot in medische ingrepen, met name de contraceptieve sterilisatie, op de andere echtgenoot.
Een rechtstreeks recht op inspraak van de echtgenoot in een medische handeling
op zijn echtgenote - ook al kan die handeling op onomkeerbare wijze haar voortplantingsvermogen bei:nvloeden- berust op geen enkele wettelijke of deontologische grond.
2. Over het tweede middel :
Dat middel staat los van het eerste, in zoverre het enkel betrekking heeft op :
- de toestemming van de patiente, zonder welke de medische handeling ongeoorloofd zou worden;
(8) A. HEYVAERT, ''De menselijke voortplanting en het gezinsrecht", in A. HEYVAERT e. a. (eds.), Juridische aspecten van de geneeskunde, Antwerpen, Kluwer, 1989, p. 311, nr. 55; R.O. DALCQ, "Les
lois fran(!aises du 29 juillet 1994 relatives au respect du corps humain et a differents problemes
de bioethique", J. T. 1995, 689, nr. 5; M. KEMPEN, "Zelfbeschikking en procreatie binnen het huwelijk", in X., Over zichzelf beschikken, Antwerpen, Maklu, 1996, p. 221, nrs. 2 et 8.
(9) Zie nochtans reeds R.O. DALCQ, Traite de Ia responsabilite civile, val. I, Les causes de Ia responsabilite, in Les Novelles, t. V, Brussel, Larcier, 1967, nrs. 1086 en 1091. Recenter: H. NYs, trefwoord Geneeskunde. Recht en medisch handel en, A.PR., 1990, nr. 354 en meer algemeen over de
geoorloofdheid van niet-therapeutische handelingen: F. SwENNEN, "Juridische grondslagen voor
de strafrechtelijke immuniteit van de geneesheer, i.h.b. de vereiste van het therapeutisch oogmerk", T. Gez. I Rev. d1: sante 1997-97, 3 e.v. Zie in Frankrijk de recente Loi no 2001-588 du 4 juillet 2001 relative a !'interruption volontaire de grosse sse et a la contraception.
(10) Wellicht bestaat er een indirect recht van de echtgenoot, bijv. het arrest van 6 okt. 1988,
waarin het Hofheeft beslist "dat, het geval dat de echtgenoten bij het aangaan van bet huwelijk overeengekomen waren dat hun huwelijk kinderloos zou blijven, in het midden ]atend, de ongegronde weigering door een van de echtgenoten, spijt de aandrang van de andere, om in bet lmwelijk een kind te hebben, voor de andere echtgenoot een grove belediging in de zin van artikel
231 van bet Burgerlijk Wetboek kan uitmaken". Daaruit volgt, enerzijds, dat de echtgenoten kunnen overeenkomen geen kinderen te hebben, en, anderzijds, dat een eventueel recht op zeggenschap van de echtgenoot slechts indirect, kan spelen via bet huwelijksrecht, met name op het vlak
van de echtscheidingsgronden.
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-de bewijslast van die toestemming, die eiser omschrijft als 'rechtvaardigingsgrond' waardoor het misdrijf hem bijgevolg niet wordt aangerekend.
Volgens eiser, zou het bestreden arrest hebben geoordeeld dat de heelkundige ingreep die verweerster had ondergaan, en die niet dringend en evenmin op therapeutisch vlak onontbeerlijk was, een onwettige handeling uitmaakt. Daaruit leidt hij dan
af dat het bestreden arrest hem met een - mogelijks impliciete - verwijzing naar artt.
392, 398 Sw., aansprakelijk heeft verklaard. Die omschrijving als misdrijfkomt dus
van eiser en wordt niet uit het bestreden arrest.
- Eisers standpunt :
In die optiek is eiser van oordeel dat de instemming van de patiente "de
noodzakelijke voorwaarde is om elke strafbaarheid te ontnemen aan een dergelijke
handeling".
Rij houdt staande dat het bestreden arrest ten onrechte, aangezien het geoordeeld had dat het formulier dat verweerster bij haar opname in het ziekenhuis had
getekend "geen bewijs is van gei:nformeerde toestemming", de chirurg- verweerder in de herstelvordering en thans eiser in cassatie- oplegt om op een andere manier dan met dat geschrift te bewijzen dat hij de toestemming van de patiente heeft
verkregen" (11).
Wanneer het schadeveroorzakende feit een misdrijf oplevert, moet de eiser in de
herstelvordering inderdaad niet alleen het bewijs leveren van de bestanddelen, maar
ook van het feit dat er geen rechtvaardigingsgrond voorhanden is, als verweerder een
rechtvaardigingsgrond aanvoert die geloofwaardig is.
Ret is ook juist dat die regel, die betrekking heeft op de bewijslast voor de strafrechter, ook van toepassing is voor de burgerlijke rechter, wanneer de rechtsvordering uitsluitend bij hem is ingesteld (12), omdat de regels m.b.t de bewijsvoering niet
afhangen van het geadieerde gerecht, maar van de aard van het geschil.
Rier moet immers toepassing gemaakt worden van de regel uit art. 876 Ger.W. valgens welke "de rechtbank het aanhangige geschil berecht volgens de bewijsregels die
van toepassing zijn op de aard van het geschil".
Ret middel zou dus gegrond kunnen zijn als zou blijken dat de herstelvordering daadwerkelijk op een misdrijf was gegrond, quod non ! Daarenboven zou nog moeten worden aangenomen dat de toestemming van de getroffene in strafzaken een
rechtvaardigingsgrond oplevert.
In de onderhavige zaak is er evenwel geen sprake van een misdrijf, noch in de gedinginleidende akte, noch in de conclusie van de eisers in de herstelvordering, en, mijns
inziens stelt het arrest zulks ook niet vast wanneer het oordeelt "dat de arts, die (de
verplichting om de instemming van de zieke te verkrijgen) niet nakomt, een ernstige inbreuk op de rechten van de zieke pleegt en tekortschiet in zijn specifiek medische plichten ( ... ) hetgeen een persoonlijke fout uitmaakt".
De appelrechters wijzen overigens erop dat de eiseres in de herstelvordering, de huidige verweerders in cassatie, de chirurg professioneel aansprakelijk stellen "zonder
die aansprakelijkheid nauwkeurig te omschrijven" (arrest p. 3), en dat hij "een fout
heeft begaan door onvoldoende passende informatie te verstrekken" (arrest p. 6), in
casu met name omdat hij de vrije en gei:nformeerde toestemming van de echtgenoten niet heeft verkregen.

(11) Zie in het algemeen over de bewijslast van de toestemming van de patient: R.O. DALCQ,
"Reflexions sur la charge de la preuve", in Melanges Pierre Van Ommeslaghe, Brussel, Bruylant,
2000, p. 53-70 enid., ''L'evolution recente de la responsabilite medicale", in Liber Amicorum Yvette
Merchiers, Brugge, Die Keure, 2001, p. 723-746.
(12) Cass., 30 sept 1993, nr. 389; 22 dec. 1995, nr. 564.
Over de bewijslast m.b.t. de rechtvaardigingsgrond voor de burgerlijke en de strafrechter: D.
HoLSTERS, "Bewijsvoering in strafzaken", Comm. Stra{1:, p. 6 e.v.; M. FRANCHIMONT, A. JACOBS en
A. MAssET, Manuel de procedure penale, Luik, 1989, p. 752; A.L. FETTWEIS, "La charge de la preuve
en droit penal belge et la presomption d'innocence", in Les droits de Ia defense en matiere penale, ed. du Jenne Barreau de Liege, 1985, p. 140-41.
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Het is dus eiser in cassatie die, in zijn memorie, de schadeveroorzakende daad interpreteert als een daad "die op grond van de artikelen 392 en 398 van het Strafwetboek strafbaar zou kunnen zijn" tot staving van zijn middel dat afgeleid is uit de overtreding van de regels inzake bewijslast wanneer het om misdrijven gaat, terwijl de
appelrechters die hem aansprakelijk verklaarden, geenszins de bestanddelen van een
overtreding van een strafwet hebben vastgesteld.
Aangezien de bestreden beslissing enkel een overtreding van de zorgvuldigheidsnorm in aanmerking neemt, treedt het Hofvan Cassatie in de plaats van de bodemrechter (13), als het ambtshalve zou beslissen dat die onzorgvuldigheid, of onvoorzichtigheid, een misdrijfuitmaakt, dat overigens niet opzettelijk zou kunnen zijn (14).
Het middel dat berust op een overweging die in het bestreden arrest niet voorkomt, in casu dat "de fout die aan de zijde van eiser in aanmerking wordt genomen
(... ) in het bestreden arrest van strafi·echtelijke aard is" (memorie, blad 15), terwijl het
arrest die fout slechts als een onvoorzichtigheid omschrijft, is bijgevolg niet ontvankelijk.
Het eerste onderdeel van het tweede middel is dus niet ontvankelijk; rest dan het
onderzoek van het tweede en het derde onderdeel, die subsidiair worden aangevoerd. Beide onderdelen missen feitelijke grondslag.
Het tweede onderdeel verwijt het arrest dat het zijn beslissing dat "het (door eiser) overgelegde geschrift geen ( ... ) bewijs is van (verweersters) gei:nformeerde toestemming", niet regelmatig met redenen is omkleed, terwijl eiser in conclusie met name
had aangevoerd dat het ondenkbaar was dat (verweerster) het woord 'sterilisatie' niet
zou hebben begrepen.
Het arrest weerlegt dat verweer met de overweging dat "het in deze zaak overgelegde geschrift, zoals het is opgemaakt, niet voldoende expliciet is, aangezien de bewoordingen niet makkelijk te begrijpen zijn voor een leek en a fortiori voor iemand
van vreemde nationaliteit die, ook al begrijpt zij Frans, toch moeilijk de betekenis van
medische technische termen zal vatten" en "dat in casu niet bewezen is dat N.L. de
betekenis van de bewoordingen in het door haar ondertekende stuk correct uitgelegd heeft gekregen, aangezien het stuk haar blijkbaar bij haar ziekenhuisopname,
zonder meer, is overhandigd".
In het derde onderdeel verwijt eiser de appelrechters dat zij de draagwijdte van zijn
verweer verkeerd hebben ingeschat door zijn conclusie uit te leggen op een wijze die
niet verenigbaar is met de bewoordingen ervan, met name dat "(verweerster) na een
omstandig stilzwijgen uitdrukkelijk heeft gemeld dat zij de ingreep wilde ondergaan"; in casu heeft zij dit in het opnameformulier gemeld.
De appelrechters oordelen "dat de gedaagde zich niet op het omstandig stilzwijgen van zijn patiente kan beroepen als hij niet bewijst dat hij haar volledig heeft gei:nformeerd en dat hij nooit een bespreking heeft gehad met haar echtgenoot terwijl hij
de toestemming van de twee echtgenoten moest verkrijgen".
Met die overweging geeft het bestreden arrest bijgevolg aan die conclusie geen nitlegging die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan.
Besluit:
De drie onderdelen van het tweede middel moeten dus worden verworpen, met als
gevolg dat de beslissing van het bestreden arrest volgens welke eiser een fout heeft
begaan op grand waarvan hij de door de verweerders geleden schade moet vergoeden, voldoende grondslag vindt in de redenen waartegen het tweede middel tevergeefs opkomt.
Het eerste middel dat, bijgevolg, niet tot ruimere cassatie kan leiden en zijn belang verliest is dus niet ontvankelijk zodat de voorziening verworpen moet worden.
(13) Cass., 15 mei 1995, nr. 235. Volgens R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, Antwerpen, Kluwer, 1999, nr. 212 : "worden de strafrechtelijke bewijsregelen aileen toegepast op vorderingen die op een misdrijf steunen, voor zover de eisende partij het bestaan van een misdrijf aanvoert, waaruit zij het voorwerp van haar vordering afleidt."
(14) C.

HENNAU-HUBLET,

L'activite medicale et le droit penal, Brussel, Bruylant, 1987, nr. 27.
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Dat gevolg zou enkel vermeden kunnen worden door een andere lezing van het bestreden arrest :
De appelrechters, die in de overwegingen m.b.t. de fout, oordelen (arrest p. 3) dat
"de geneesheer, die de verplichting (om de instemming van de zieke te verk.rijgen) niet
nakomt, een ernstige inbreuk op de rechten van de zieke pleegt en tekortschiet in zijn
specifiek medische plichten hetgeen een persoonlijke fout uitmaakt" (p. 3) - wat het
arrest verder omschr~jft (p. 4) als "onrechtmatige daad", impliciet zouden hebben aangenornen dat die handeling een overtreding van de artt. 392 en 398 uitmaakte. Een
andere omschrijving zou overigens onmogelijk zijn geweest.
Enkel in die uitlegging kan het zonder meer aanvoeren van een rechtvaardigingsgrond volstaan om de bewijslast van het ontbreken van die rechtvaardigingsgrond bij
de verweerders te leggen.
Wij zijn evenwel van mening dat die uitlegging niet verenigbaar is met de bewoordingen van het bestreden arrest.
ARREST

(uertaling)

(A.R. C.98.0469.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 aprill998 gewezen door
het Hof van Beroep te Luik;
Overwegende dat de hierboven omschreven verweerder dezelfde persoon is als de genaamde M.B. ter zake waarvan het arrest is gewezen;
Over het eerste middel : schending van de artikelen 22, 23 van de Grondwet, 2, 3,
5, 8, 14 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950, goedgekeurd bij de
wet van 13 mei 1955, 3, 6, 7, 9, 16 en 17 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten, opgemaakt te New York op 19 december 1966, goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981,
doordat het arrest eiser veroordeelt om de verweerders respectievelijk het bedrag
van 240.000 BEF en van 60.000 BEF te betalen als vergoeding voor de morele scbade
die zij zouden hebben geleden, zulks op grand van aile redenen die geacht worden bier
integraal weergegeven te zijn en met name op grand "dat niet betwist wordt ofkan
worden dat (verweerder) geen toestemming heeft gegeven voor het afbinden van de
eileiders, waardoor (eiser), enerzijds, moest vrezen dat bet paar misscbien niet akkoord zou gaan en dat het dus aangewezen was beide echtgenoten te ontmoeten en,
anderzijds, hoe dan ook rekening moest bouden met het ontbreken van die twee toestemmingen; dat er een samenloop van twee wilsuitingen moet zijn; dat een gehuwd paar immers een levensgemeenscbap nastreeft wat impliceert dat een beslissing over een op therapeutisch vlak niet noodzakelijke sterilisatie een gemeenschappelijke beslissing moet zijn, a fortiori wanneer die sterilisatie onomkeerbaar is,
en zulks te meer gelet op de persoonlijke cultuur (van de verweerders); dat goed te begrijpen valt dat een echtgenoot zijn echtgenote zou kunnen verwijten dat zij zich zonder diens toestemming heeft laten steriliseren, wat zelfs, op grand van grove beledigingen, aanleiding zou kunnen geven tot echtscbeiding ten nadele van de echtgenote;
( ... ) clat uit de getuigenverhoren kan worden opgemaakt dat (eiser) de ge!nformeerde toestemming van de (verweerders) niet gevraagd beeft en dus ook niet verkregen heeft; (... ) dat (eiser) door onvoldoende gepaste informatie te geven een fout beeft
begaan, aangezien bewezen is ( ... ) dat hij de vrije en ge!nformeerde toestemming van
de twee (verweerders) niet heeft verkregen; dat die fout in oorzakelijk verband staat
met de schade, namelijk de sterilisatie (van verweerster)",
tenvijl zowel de artikelen 22 en 23 van de Grondwet als de artikelen 2, 3, 5, 8, 14
van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele
Vrijbeden, 3, 6, 7, 9, 16 en 17 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten
en Politieke Rechten ieder bekwaam individu de vrije beschikking over zijn licbaam
en de eerbiediging van zijn prive-leven waarborgen, zonder andere inmenging of beperking dan die welke bij de wet worden gesteld en die een maatregel uitmaken die,
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in een democratische samenleving, noodzakelijk is voor de nationale en openbare veiligheid, het economische welzijn van hetland, de vrijwaring van de orde en voor de
voorkoming van misdrijven, de beschenning van de gezondheid of de moraal of voor
de bescherming van andermans rechten en vrijheden; geen enkele wetsbepaling vereist dat de echtgenoot toestemt met de sterilisatie van zijn echtgenote opdat een dergelijke heelkundige ingreep op geoorloofde wijze zou kunnen worden uitgevoerd; het
anest bijgevolg, wanneer het beslist dat de heelkundige ingreep, zijnde de tubaire sterilisatie van verweerster een fout uitmaakt, dat eiser het ontbreken van verweerders toestemming niet kon "negeren" en dat hij diens toestemming nwest verkrijgen, de in het middel aangegeven wetsbepalingen schendt :

Overwegende dat ieder individu persoonlijkheidsrechten geniet, met name
het recht op leven en op fysieke integriteit;
Overwegende dat, in de regel, de toestemming die vereist is opdat een medische handeling die de fysieke integriteit van een persoon aantast, geoorloofd zou zijn, enkel van die persoon moet worden verkregen;
Overwegende dat geen enkele wetsbepaling de toestemming vereist
van de echtgenoot voor een ingreep die, zelfs zonder therapeutische noodzaak, de sterilisatie van zijn echtgenote beoogt, oak al is die sterilisatie onomkeerbaar;
Dat de omstandigheid dat de beslissing van een vrouw om een dergelijke ingreep te ondergaan zonder toestemming of medeweten van haar man
een tekortkoming aan de respectieve plichten van de echtgenoten, ja zelfs een
echtscheidingsgrond, zou kunnen uitmaken, geen invloed heeft op de beoordeling van de fout die wordt aangerekend aan de arts die de ingreep heeft
uitgevoerd;
Overwegende dat het arrest, noch door de in het middel weergegeven consideransen, noch door enige andere, zijn beslissing dat eiser een fout heeft
begaan door verweerster een heelkundige ingreep, zijnde de litigieuze tubaire sterilisatie, te laten ondergaan zonder verweerders toestemming, naar
recht verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;
Over het tweede middel: schending van de artikelen 1315, 1319, 1320, 1322, 1382
van het Burgerlijk Wetboek, 870 van het Gerechtelijk Wetboek, 392, 398 van het
Strafwetboek, 149 van de Grondwet en miskenning van de regels betreffende de bewijslast van een misdrijf,
doordat het arrest eerst terecht oordeelt dat een heelkundige ingreep die niet dringend en evenmin op therapeutisch vlak onontbeerlijk is, een onwettige handeling uitmaakt als de arts niet van tevoren de gei:nformeerde toestemming van de patient heeft
verkregen en dat de verplichting om de instemming van de patient te verkrijgen niet
uit de overeenkomst voortvloeit maar wel wordt opgelegd door de eerbied voor de menselijke persoon, en vervolgens eisers delictuele aansprakelijkheid in het gedrang brengt
omdat hij een tubaire sterilisatie heeft uitgevoerd zonder dat hij verweersters vrije en
gei:nformeerde toestemming voor die ingreep heeft verkregen en eiser veroordeelt om
de verweerders te vergoeden, zulks op gTond van alle redenen die geacht worden hier
integraal te zijn weergegeven,
terwijl, eerste onderdeel, wanneer de fysieke integriteit van een persoon wordt aangetast door een heelkundige tubaire sterilisatie die niet dringend en therapeutisch niet
onontbeerlijk is, en die wordt uitgevoerd zonder de vrije en gei:nformeerde toestemming van de patiente, deze aantasting een onrechtmatige daad uitmaakt die op grand
van de artikelen 392 en 398 van het Strafwetboek kan worden gestraft; de instemming van de patiente aldus de noodzakelijke voorwaarde is om elke strafbaarheid te
ontnemen aan een dergelijke handeling; ingevolge de artikelen 1315, 1382 van het Burgerlijk Wetboek, 870 van het Gerechtelijk Wetboek en de regels betreffende de bewijslast van een misdrijf, de eiser in de herstelvordering die in burgerlijke zaken een
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op een misdrijf gegronde vordering heeft ingesteld, tegelijk moet bewijzen dat de verweerder in de rechtsvordering dat misdrijfheeft gepleegd en dat de omstandigheid die
laatstgenoemde als rechtvaardigingsgrond aanvoert om te betwisten dat het hem aangerekende feit niet bestaat, voor zover aan die bewering enig geloof kan worden gehecht; eiser aanvoerde dat hij verweersters toestemming voor de sterilisatie heeft verkregen en daartoe een door haar ondertekend geschrift overlegt met daarop de volgende
vermeldingen : "Ik ondergetekende (... ) bevestig dat ik om de heelkundige tubaire sterilisatie verzoek (... ). Ik ben ge'informeerd over de onomkeerbare aard van dat soort
ingreep"; het arrest, dat niet vaststelt dat eisers bewering als zou verweerster met de
litigieuze operatie hebben ingestemd door het voornoemde geschrift te ondertekenen, helemaal niet geloofwaardig was, aangezien het oordeelt "dat het overgelegde geschrift niet (. .. ) het bewijs is van (verweersters) ge'informeerde toestemming" en "dat
(eiser) bijgevolg op een andere marrier dan met dat geschrift dient te bewijzen dat hij
de toestemming van zijn patiente heeft verkregen" en beslist dat de bewijslast van verweersters vrije en ge'informeerde toestemming die zij in dat geschrift geeft, op de arts
rust en dat, bijgevolg, eiser ermee gelast is te bewijzen dat hij de hem verweten onrechtmatige daad niet heeft begaan, niet naar recht verantwoord is (schending van
alle in het middel aangewezen wetsbepalingen met uitzondering van de artikelen 1319,
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek en 149 van de Grondwet) en evenmin regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet);
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest in hoofdzaak oordeelt dat de arts die zonder de vrije en gei:nformeerde toestemming van de patient een medische handeling verricht die de fysieke integriteit van die patient aantast, een onrechtmatige daad begaat en dat de op hem rustende verplichting om
die toestemming te verkrijgen, die impliceert dat hij die patient voldoende
informatie geeft, geen verband houdt met de overeenkomst tussen de
partijen;
Dat uit die overwegingen volgt dat de herstelvordering die bij het hofvan
beroep aanhangig was gemaakt, volgens de zienswijze van dat hof gegrond was op een onrechtmatige daad, zijnde een inbreuk op verweersters
fysieke integriteit, die bijgevolg het in de artikelen 392 en 398 van het
Strafwetboek bedoelde misdrijf kan uitmaken, maar dat die daad gerechtvaardigd zou zijn geweest indien verweerster daartoe haar vrije en gei:nformeerde toestemming had gegeven;
Overwegende dat in burgerlijke zaken de partij die een op een misdrijf gegronde vordering instelt, moet bewijzen dat de bestanddelen van het misdrijf voorhanden zijn, dat het aan de tegenpartij kan worden aangerekend
en dat, indien laatstgenoemde een rechtvaardigingsgrond aanvoert, diens
rechtvaardigingsgrond niet bestaat, voor zover aan die aanvoering enige geloofwaardigheid kan worden gehecht;
Overwegende dat eiser voor het hof van beroep heeft aangevoerd dat hij
verweersters vrije en gei:nformeerde toestemming had verkregen voordat hij
de litigieuze ingreep verrichtte;
Overwegende dat die toestemming van aard zou zijn geweest elke strafbaarheid te ontnemen aan een handeling die tot de geneeskunde behoort en
een curatief of preventief therapeutisch oogmerk heeft;
Overwegende dat arrest oordeelt "dat de arts die de contractuele en wettelijke verplichting heeft de patient te informeren en vervolgens diens vrije
en gei:nformeerde toestemming te verkrijgen, het bewijs moet leveren dat hij
de verplichting is nagekomen" en, op grond van de redenen waartegen het
middel opkomt, beslist dat eiser dat bewijs niet levert;
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Overwegende dat de arts verplicht is de patient te informeren over de ingreep die hij wil uitvoeren omdat hij, alvorens die ingreep uit te voeren, de
vrije en gei:nformeerde toestemming van de patient moet verkrijgen en dat
het arrest voor die verplichting trouwens geen andere grondslag bepaalt;
Overwegende dat het arrest, dat niet vaststelt dat de door eiser aangevoerde rechtvaardigingsgrond alle geloofwaardigheid mist maar steunt op de
overweging dat de bewijslast van die rechtvaardigingsgrond op eiser rust en
dat hij dat bewijs niet levert, de bewijslast omkeert en derhalve alle in het
middel aangewezen wetsbepalingen, met uitzondering van artikel149 van
de Grondwet, schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Om die redenen, zonder dat er grond bestaat tot onderzoek van de overige onderdelen die niet tot ruimere cassatie kunnen leiden, vernietigt het
bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hager 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 Hof van Beroep te Bergen.
14 december 2001- 1e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter- Verslaggever: de h. Storck- Gedeeltelijk gelijkluidende conclusie van de h. de Jardin,
procureur-generaal - Advocaat: mr. Draps.
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1 o CASSATIE -

BEVOEGDHEID VAN HET HOF - ALGEMEEN - BURGERLIJKE ZAKEN - ARBEIDSOVEREENKOMST- GEZAGSVERHOUDING- 'IDEZICHT VAN HET HOF"

2° ARBEIDSOVEREENKOMST- BEGRIP.

BESTAANSVEREISTEN. VORM- BEGRIP EN
BESTAANSVEREISTEN- GEZAGSVERHOUDING- 'IDEZICHT VAN HET HOF"

3° ARBEIDSONGEVAL- SCHADE- BESLISSING VAN HET STRAFGERECHT- BESLISSING
VAN HET ARBEIDSGERECHT- GEZAG VAN HET GEWIJSDE IN STRAFZAKEN TAV DE BURGERLIJKE RECHTER - BEGRW

4° RECHTERLIJK GEWIJSDE- GEZAG VAN GEWIJSDE- STRAFZAKEN -ARBEIDSONGEVAL- SCHADE- BESLISSING VAN HET STRAFGERECHT- BESLISSING VAN HET ARBEIDSGERECHT- GEZAG VAN HET GEWIJSDE IN STRAFZAKEN TAV DE BURGERLIJKE RECHTER- BEGRW

1oen zo Het Hof van Cassatie is bevoegd om na te gaan of de bodemrechter uit de door
hem vastgestelde feiten wettig heeft kunnen afleiden of er een gezagsverhouding bestaat tussen de contracterende partijen en of deze derhalve door een arbeidsovereenkomst verbonden zijn (1).

(1) Cass., 3 nov. 1997, A.R. S.97.0044.N, nr. 441.
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De strafrechter die een werkgever veroordeelt omdat hij geen arbeidsongevallenverzehering heeft aangegaan maar die geen uitspraah diende te doen over de vraag
of de door die werhgever gesloten verzehering "huispersoneel" het risico dehte van de
tewerhstelling van de door een arbeidsongeval getroffene en die bijgevolg aan het
arbeidsgerecht geen prejudiciele vraag !weft gesteld over de draagwijdte van die verzel~ering "huispersoneel", spreeht een beslissing uit die, op dat punt, geen gezag van
gewijsde !weft (2). (Art. 74 Arbeidsongevallenwet.)
CH ... E.A. T. AG 1824 N.V. E.A.; AG 1824 N.V. T. M ... E.A.l
ARREST

(vertaling)

(A.R. S.99.0093.F- S.99.018l.F)

HET HOF; -- Gelet op het bestreden arrest, op 2 november1998 gewezen door het Arbeidshof te Brussel;
Overwegende dat de voorzieningen met algemeen rolnummer S.99.018l.F
en S.99.0093.F gericht zijn tegen hetzelfde arrest; dater grand bestaat tot
voeging;
I. Op de voorziening met algemeen rolnummer S.99.018l.F:
Over het tweede middel, luidend als volgt :
schending van de artikelen 6.1 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend op 4 november 1950
te Rome, goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955, 2, 870 van het Gerechtelijk Wethoek, 1, § 1, eerste lid, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffencle de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, 1, 1 a, 7, 49 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, 1 en 2 van de wet
van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, en van het algemeen beginsel van het recht van verdediging,
doordat het arrest voor recht zegt dat er een arbeidsovereenkomst bestond tussen de derde verweerder en de eisers en dat het op 30 oktober 1987 gebeurde ongeval een arbeidsongeval was, eerstgenoemde verweerster veroordeelt tot vergoeding ervan en dokter L. als deskundige aanwijst om de getroffene te onderzoeken en een
verslag in te dienen, op grand dat, blijkens het schriftelijk advies van substituut K.,
de voor de arbeidsovereenkomst kenmerkende gezagsverhouding bestaat zodra een persoon in feite gezag kan uitoefenen op de handelingen van een ander persoon; dat de
rechtbank overigens niet gebonden is door de omschrijving die de partijen aan de overeenkomst hebben gegeven; dat uit het onderzoek, meer bepaald, uit de verklaringen van eiser blijkt dat laatstgenoemde mevrouw V. in dienst nam als schoonmaakster en dat mevrouw V vroeg dat haar man - die toen zonder werk zat- zou worden
aangeworven voor het opknappen van klusjes; dat de derde verweerder aldus voor rekening van de eisers allerlei handarbeid verrichtte tegen 200 BEF en later tegen 250
BEF per uur; dat hij in de organisatie van de hem toevertrouwde werkzaarriheden een
betrekkelijke vrijheid genoot; dat nochtans erop client te worden gewezen dat hij dat
werk verrichtte met het gereedschap van eiser en met het materiaal dat laatstgenoemde hem via de G.B. verschafte; dat uit die omstandigheden voldoende blijkt dat
de derde verweerder werkte onder arbeidsovereenkomst; dat de arbeidsovereenkomst een feitenkwestie is; dat het bestaan ervan afhangt van de vaststelling dat er
een gezagsverhouding bestaat en er loon wordt betaald; dat artikel 2 van de wet op
de arbeidsovereenkomsten is gewijzigd bij de wet van 17 juli 1985 die niet meer spreekt
van gezag, lei ding en toezicht; dat daaraan kan worden toegevoegd dat de derde verweerder ten t~jde van de feiten uitsluitend voor de eisers werkte, wat niet wordt tegengesproken door het feit dat hij voordien reeds door anderen in dienst genomen was;
(2) Zie Cass., 12 okt. 1992,A.R. 9417, nr. 662, en de concl. O.M. in Bull. en Pas. 1992.
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dater geen enkele aanwijzing bestaat dat de verweerder V. werkte onder het statuut van zelfstandig aannemer. Hij verhuurde zijn diensten trouwens als werkman.
Daar hij geen bijzondere kwalificaties bezat kan hij zich enkel aanbieden als "klusjesman", wat volstrekt niet verenigbaar is met een statuut van koopman; dat de verklaringen van de partijen, die noodgedwongen soms met elkaar in tegenspraak zijn,
nochtans zeer duidelijke gegevens opleveren over de gezagsverhouding. Aanvankelijk zegt de heer V. : "tussen hen en mij is er nooit ook maar enige arbeidsovereenkomst ondertekend. Ik was zinnens mij als zelfstandige te vestigen; ik heb nooit om
een overeenkomst gevraagd". Op bladzijde 19 staat het volgende: ik werkte 5 dagen van 8 uur. Ik werd 250 BEF per uur betaald; van bij het begin heb ik de baas gevraagd dat hij zijn papieren in orde zou brengen opdat ik in Belgie zou worden geregistreerd (... ) tijdens de winter lag het werk 3 tot 4 dagen stil; met de terugkeer van
het mooie seizoen heb ik opnieuw voltijds gewerkt (... ). Dat wordt betwist door een brief
van de advocaat, Meester L., van 11 september 1989 (onregelmatige tewerkstelling)
maar een jaar na de verklaringen aan het F.A.O. : "bijna elke dag kwam eiser kijken naar wat ik deed; mevrouw D. : mijn man werkte trouwens met hem samen behalve eind oktober omdat hij sporadisch (.... ) verwondingen opliep"; er dient ook aan
te worden l;lerinnerd dat de eisers van bij de aanvang hebben verklaard dat zij dachten tegen dergelijke ongevallen verzekerd te zijn; het (arbeids)hof oordeelt dat de slots om van de analyse, namelijk dat er tussen de eisers en de verweerder V. een arbeidsovereenkomst bestond, juist is,
terwijl, eerste onderdeel, noch de omstandigheid dat de verweerder V., die zonder werk
zat, op vraag van zijn echtgenote, in dienst werd genomen om voor rekening van de
eisers allerhande klusjes op te knappen tegen 200 BEF en later tegen 250 BEF per
uur, noch de omstandigheid dat de heer V., ofschoon hij in de organisatie van de hem
toevertrouwde werkzaamheden een betrekkelijke vrijheid genoot, dat werk deed met
het gereedschap van eiser en met het materiaal dat laatstgenoemde hem via de G.B.
verstrekte, ten genoege van recht aantoont dat de verweerder V. voor rekening van de
eisers werkte onder een met hen gesloten arbeidsovereenkomst; uit de litigieuze feiten immers niet blijkt dat de eisers het recht hadden om bevelen te geven voor de organisatie en de uitvoering van het hem toevertrouwde werk; de verweerder V. immers een zekere vrijheid genoot in de organisatie van dat werk; het bestaan van een
gezagsverhouding evenmin volgt uit het feit dat eiser gereedschap en materiaal verstrekte voor het opknappen van klusjes in de woning; de verweerder V. zelfbleefbepalen hoe hij zijn werk deed en niet onder het gezag van de eisers werkte; het arrest derhalve ten onrechte beslist dat de partijen werkten onder een arbeidsovereenkomst (schending van de artikelen 1, 2 van de wet van 3 juli 1978, 1, P, 7, 49
van de wet van 10 april 1971, en 1, § 1, eerste lid, van de wet van 27 juni 1969;
tweede onderdeel, uit de tegenstrijdige feiten, waarvan gewag wordt gemaakt door
de verweerder V. en eiseres en die blijkens de motivering van het arrest noodgedwongen werden verteld, niet kan worden opgemaakt of het arrest daaruit terecht besluit tot het bestaan van een gezagsverhouding tussen de eisers en de verweerder V.;
de door het arrest overgenomen verklaringen van de verweerder V. immers het bestaan van een arbeidsovereenkomst terzelfder tijd ontkennen en bevestigen; dat eiseres verklaart dat de twee mannen soms samen werkten, maar dat er niet altijd werk
was; noch die verklaringen noch de erin vermelde feiten, gelet op de tegenstrijdigheid ervan, het bestaan van de door het arrest in aanmerking genomen gezagsverhouding tussen de eisers en de verweerder V. naar recht kunnen verantwoorden (scherrding van de artikelen 1, 2 van de wet van 3 juli 1978, 1, 1o, 4 7, 49 van de wet van 10
april 1971, en 1, § 1, eerste lid, van de wet van 27 juni 1969);
derde onderdeel, het arrest niet aangeeft welke feiten het uit die verklaring in aanmerking neemt als bewijs dat er tussen de eisers en de verweerder V. een gezagsverhouding bestond; het aldus de regels betreffende het bewijs en betreffende het recht
van verdediging van de eisers miskent, daar de eisers dienaangaande geen verweer
hebben kunnen voeren en evenmin hebben kunnen aanbieden het tegenbewijs van die
feiten te leveren (schending van artikel6.1 van het Verdrag van 4 november 1950, 2
en 870 van het Gerechtelijk Wetboek, alsook van het algemeen beginsel van het recht
van verdediging) :
Overwegende dat het arrest erop wijst dat de verweerder M.V. in de
waning van de eisers klusjes opknapte, dat hij daarvoor een vast loon van
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200 BEF, later 250 BEF per uur, ontving, dat hij dat werk deed met het gereedschap van eiser en met het hem door eiser verstrekte materiaal, dat hij
uitsluitend voor rekening van de eisers werkte; dat hij geen zelfstandig aannemer was maar zijn diensten verhuurde als werkman, dat hij zich voorstelde als een klusjesman en dat eiser geregeld kwam toezien op zijn werk
en hem instructies kwam geven;
Dat het arbeidshof uit dat geheel van precieze en niet tegenstrijdige feiten wettig heeft kunnen besluiten tot het bestaan van de voor de arbeidsovereenkomst kenmerkende gezagsverhouding;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
II. Op de voorziening met algemeen rolnummer S.99.0093.F:
Over het tweede middel, luidend als volgt :
schending van artikel 4 van de wet van 17 april1878 houdende de Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering en van het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk het gewijsde in strafzaken gezag heeft "erga omnes",
doordat het arrest, na eraan te hebben herinnerd dat de 44e correctionele kamer
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, bij vonnis van 13 december 1991, heeft
beslist dat de heer en mevrouw H. (thans verweerders in cassatie) ten tijde van het
litigieuze ongeval de werkgevers waren van de heer V. en onder toepassing van de wet
van 27 juni 1969 vielen, en na het hun ten laste gelegde feit dat ze geen verzekering tegen arbeidsongevallen hadden aangegaan bewezen te hebben verklaard; dat die
beslissing door het Hofvan Beroep te Brussel (lle kamer) bij arrest van 14 april1993
werd bevestigd, vervolgens eiseres, verzekeraar "huispersoneel" van de heer en mevrouw H., veroordeelt om het aan de heer V. (de eerste verweerder in cassatie) op 30
oktober 1987 overkomen arbeidsongeval te vergoeden en hem een provisioneel bedrag van 500.000 BEF te betalen in afWachting van het verslag van de aangewezen
geneesheer-deskundige; doordat het aldus beslist op grond dat de door het echtpaar
H. aangegane verzekering 'huispersoneel', terecht, gelet op het 'allround' karakter van
de werkzaamheden die de heer V. als 'klusjesman' verrichtte, te dezen van toepassing is en AG 1824 het ongeval moet vergoeden. Die maatschappij is trouwens hoe dan
ook dekking verschuldigd op grond van het beginsel van de eenheid van verzekering, als uiteengezet door het F.A.O; in haar conclusie ... etc",
terwijl, zoals het arrest zelf zegt, de strafrechter het volgende feit bewezen heeft verklaard ten laste van de heer en mevrouw H. : "dat zeals werkgever(s) die onder toepassing viel(en) van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28
december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders ( ... ) hebben verzuimd de bij die wet en de uitvoeringsbesluiten ervan opgelegde verplichtingen nate komen, dat ze te dezen hebben verzuimd een arbeidsongevallenverzekering
aan te gaan bij een ( ... ) daartoe gemachtigde ( ... ) verzekeringsmaatschappij"; de regel, die vervat ligt in artikel4 van de wet van 17 april1878 houdende de Voorafgaande titel van het Wetboek van Stafvordering en volgens welke de burgerlijke rechtsvordering tot vergoeding van de door een misdrijf veroorzaakte schade (los van de
strafvordering) kan worden vervolgd, belet dat de op de strafvordering gewezen beslissingen opnieuw voor de burgerlijke rechter worden betwist; het Hofvan Beroep te
Brussel te dezen bij voormeld eindarrest van 14 april1993 had beslist dat de heer en
mevrouw H. geen arbeidsongevallenverzekering hadden aangegaan voor hun personeel; die beslissing gezag van gewijsde heeft, meer bepaald ten aanzien van de heer
V., die te dezen als eiser vergoeding vordert voor de door hem ten gevolge van zijn arbeidsongeval geleden schade en in het strafproces als klager en burgerlijke partij optreedt tegen de heer en mevrouw H.; het arrest bijgevolg, nu het beslist dat de door
het echtpaar H. bij eiseres aangegane verzekering "huispersoneel' het aan de verweerder V. overkomen arbeidsongeval dekt, zowel wegens de algemene aard van de
door die polis gedekte werkzaamheden als wegens de regel van de eenheid van verzekering, en nu het eiseres veroordeelt tot vergoeding van de door de heer V. ten gevolge van het ongeval geleden schade, het gezag van gewijsde van voormeld arrest van
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14 april1993 miskent, daar dat arrest het aan de heer en mevrouw H. ten laste gelegde feit dat ze geen arbeidsongevallenverzekering hadden aangegaan, meer bepaald voor de heer V., bewezen had verklaard (schending van artikel4 van de wet van
17 april 1878) :
Overwegende dat, krachtens artikel 74 van de arbeidsongevallenwet van
10 april 1971, enerzijds, het instellen van de rechtsvordering tot betaling van
de in die wet bepaalde vergoedingen onafhankelijk is van het instellen van
de strafvordering waartoe het ongeval aanleiding kan geven en, anderzijds, prejudiciele geschillen die zich voor de strafrechter stellen inverband met de interpretatie van de arbeidsongevallenwet, door het arbeidsgerecht worden beslecht;
Overwegende dat uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat de strafrechter, die de tweede en de derde verweerder heeft veroordeeld uit hoofde
van het feit dat ze geen arbeidsongevallenverzekering hadden aangegaan,
geen uitspraak diende te doen over de vraag of de door die verweerders met
eiseres gesloten verzekering "huispersoneel" het risico dekte dat verbonden was aan de tewerkstelling van de eerste verweerder; dat hij derhalve aan
het arbeidsgerecht geen prejudiciele vraag heeft gesteld betreffende de draagwijdte van die verzekering;
Dat de beslissing van de appelrechter bijgevolg op dat punt geen gezag van
gewijsde heeft;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;

Om die redenen, voegt de voorzieningen met algemeen rolnummer
S.99.018l.F en S.99.0093.F; I. Wat de zaak S.99.0181.F betreft: verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eisers in de kosten. II. Wat de zaak S.99.0093.F
betreft : verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
17 december 2001 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, eerste
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Houtekier, Van Ommeslaghe en De Bruyn.
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3e KAMER - 17 december 2001
1o WERKLOOSHEID -

ALLERLEI- ADMINISTRATIEVE SANCTIE- BETWISTING- ADMINISTRATIEVE RECHTSHANDELING- FORMELE MOTIVERING- PASSENDE MOTIVERING- GEDETAILLEERDE MOTIVERING- NIETIGVERKLARING- GEVOLG- ARBEIDSRECHTBANK- BEVOEGDHEID- OMVANG.

2° MACHTEN- RECHTERLIJKE MACHT- ARBEIDSRECHTBANK- ADMINISTRATIEVE BESLISSING- WERKLOOSHEID- ADMINISTRATIEVE SANCTIE- BETWISTING- NIETIGVERKLARING - BEVOEGDHEID - OMVANG.

3° RECHTBANKEN- BURGERLIJKE ZAKEN- SOCIALE ZAKEN (BIJZONDERE REGELS)WERKLOOSHEID. -ADMINISTRATIEVE BESLISSING -ADMINISTRATIEVE SANCTIE- BETWISTING- NIETIGVERKLARING- ARBEIDSRECHTBANK- BEVOEGDHEID - OMVANG.
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1o, 2° en 3° De rechter die beslist dat de administratieve sanctie die de directeur van
het werkloosheidsbureau heeft opgelegd nietig is omdat zij niet formeel, passend en
gedetailleerd is gemotiveerd, mag niet in de plaats treden van de directeur en zelf een
administratieve sanctie aan de werkloze opleggen (1). (Algemeen rechtsbeginsel van
de scheiding van de machten; art. 154, eerste lid, Werkloosheidsbesluit 1991; art.
7, § 11, eerste lid, Besluitwet 28 dec. 1944; art. 580, 2°, Ger.W.)
(R.V.A. T. R. .. )

Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq (vertaling) :
1. Ik ben van mening dat het enige middel naar recht faalt.
2. Het middellegt volgende vraag aan het Hof voor : als de rechter beslist dat de
administratieve sanctie die de directeur van het werkloosheidsbureau heeft opgelegd nietig is omdat zij niet formeel, passend en gedetailleerd is gemotiveerd, mag hij
dan in de plaats treden van de directeur en zelf een administratieve sanctie aan de
werkloze opleggen ?
Ik ben geneigd daarop ontkennend te antwoorden en wel om volgende reden : het
algemeen rechtsbeginsel van de scheiding van de machten belet de rechter zeker niet
om de graad te beoordelen van de administratieve sanctie die de directeur van het
werkloosheidsbureau heeft opgelegd en, als gevolg daarvan, die sanctie te verzachten, maar dat beginsel staat m.i. er wel aan in de weg dat de rechter zonder meer in
de plaats treedt van het bestuur en zelf het initiatief tot een nieuwe administratieve sanctie neemt, terwijl de sanctie die de directeur van het werkloosheidsbureau heeft opgelegd helemaal niet meer bestaat omdat zij nietig is verklaard wegens het ontbreken van een formele, passende en gedetailleerde motivering en dat,
bijgevolg, het optreden van de rechter die in de plaats van het bestuur zou treden de
toestand van de werkloze noodzakelijk zal verzwaren, omdat hij in de loop van het door
de werkloze ingestelde beroep, een sanctie oplegt zonder dat de directeur van het
werkloosheidsbureau zelf daartoe enig initiatief heeft genomen (2). (Algemeen rechtsbeginsel van de scheiding van de machten; art. 154, eerste lid, Werkloosheidsbesluit 1991; art. 7, § 11, eerste lid, Besluitwet 28 dec. 1944; art. 580, 2°, Ger.W.). Een
dergelijk optreden van de rechter m.b.t. een administratieve sanctie, in de loop van
het beroep van de werkloze en buiten elk administratief initiatief van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening aangezien de eerste administratieve sanctie nietig is
verklaard omdat zij niet op een formele, passende en gedetailleerde wijze is gemotiveerd, is buitensporig en precies dat buitensporig karakter van het optreden van de
rechter is volgens mij niet verenigbaar met het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding van de machten.

Besluit : verwerping.
ARREST

(vertaling)

(A.R. 8.00.0012.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 20 oktober 1999 gewezen door het Arbeidshof te Bergen;
(1) Zie concl. O.M.; contra: Cass., 12 nov. 2001, A.R. S.01.0023.N, nr. 612. Art. 154, eerste lid,
Werkloosheidsbesluit 1991, voor de wijziging ervan bij K.B. 29 juni 2000.
(2) Zie Cass., 2 feb. 1998, A.R. S.97.0099.N, nr. 57; 14 dec. 1998, A.R. S.98.0036.N, nr. 520;
15 maart 1999, A.R. S.98.0012.F, nr. 156; 28 juni 1999, A.R. S.97.0103.N, nr. 402; zie ook Cass.,
26 feb. 1975 (AC. 1972, 735); 18juni 1984, A.R. 4365, nr. 596 en de concl. adv.-gen. Lenaerts, inz.
p. 1369 en 1370; 15 jan. 1996, A.R. S.94.0163.N, nr. 29; 10 juni 1996, A.R. S.95.0115.F, met concl.
O.M. in Bull. en Pas. 1996, I; 15 feb. 1999, A.R. S.98.0007.F, nr. 88; 28juni 1999, A.R. S.OO.OOOl.N,
nr. 405; 24 jan. 2000, A.R. S.99.0057.N, nr. 61; 13 maart 2000, A.R. S.98.0170.F, nr. 171; art. 154,
eerste lid, Werkloosheidsbesluit 1991, voor de wijziging ervan bij K.B. 29 juni 2000.
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Over het middel: schending van de artikelen 7, § 11, eerste en tweede lid, van de
besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, gewijzigd bij de wet van 10 oktober 1967, 580, 2°, van het Gerechtelijk Wethoek en 154, eerste lid, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende
de werkloosheidsreglementering, alsook van het algemeen beginsel van de scheiding van de mach ten,
doordat verweerder, overeenkomstig artikel 7, § 11, van de besluitwet van 28 december 1944, bij de arbeidsrechtbank beroep heeft ingesteld tegen de beslissing van
28 april 1995 waarbij de werkloosheidsdirecteur hem voor de periode van 1 tot 26 oktober 1994 van de werkloosheidsuitkeringen had uitgesloten doordat hij als werkloze op een bouwplaats had gewerkt zonder zijn controlekaart te kunnen voorleggen, de terugbetaling van de gedurende die tijdsspanne ten onrechte ontvangen
uitkeringen had bevolen en hem bovendien op grond van artikel154 van het koninklijk besluit van 25 november 1991, bij wijze van administratieve sanctie, gedurende
acht weken van de uitkeringen had uitgesloten; dat het arbeidshof, op het hoofdberoep van eiser, bij het arrest, de beslissing van de directeur in zoverre verweerder daarbij van 1 tot 26 oktober 1994 van de uitkeringen was uitgesloten en bevolen was de
gedurende die tijdsspanne ten onrechte ontvangen uitkeringen terug te betalen, heeft
hersteld; dat het evenwel het hoofdberoep niet gegrond verklaarde in zoverre het bovendien bedoeld was om de administratieve sanctie, die bestond in uitsluiting van werkloosheidsuitkering gedurende acht weken en die bij het bestreden vonnis tot vier weken was teruggebracht, te handhaven, en, na daarentegen het incidenteel beroep van
verweerder op dat punt gegrond te hebben verklaard, die sanctie heeft tenietgedaan wegens schending van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, zonder zelf een nieuwe sanctie te treffen, ofschoon het daartoe door eiser bij conclusie was aangezocht, op grond dat, nu de
administratieve sanctie nietig was, het arbeidshof, gelet op het alge:ineen rechtsbeginsel van de scheiding der machten, niet bevoegd was in de plaats van de bestuursoverheid op te treden,
terwijl artikel 7, § 11, eerste lid, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders bepaalt dat geschillen over rechten, ontstaan uit de werkloosheidsregeling, behoren tot de bevoegdheid van de
arbeidsrechtbank; dat rechtscollege, krachtens artikel 580, 2°, van het Gerechtelijk
Wetboek kennis neemt van geschillen betreffende de rechten en verplichtingen van
werknemers, welke voortvloeien uit de wetten en verordeningen inzake werkloosheid; volgens artikel154, eerste lid, van het koninklijk besluit van 25 november 1991
houdende werkloosheidsreglementering de werkloze die onverschuldigde uitkeringen heeft of kan ontvangen, gedurende ten minste vier weken en ten hoogste zesentwintig weken van de uitkeringen wordt uitgesloten, doordat hij zijn verplichting
om vanaf de eerste dag effectieve werkloosheid van de maand tot de laatste dag van
de maand in het bezit te zijn van een controlekaart en om die bij zich te hebben niet
is nagekomen; wanneer de directeur van het werkloosheidsbureau aldus een werkloze van de uitkeringen uitsluit en laatstgenoemde die administratieve sanctie betwist, er tussen eiser en de werkloze een geschil ontstaat over het recht van laatstgenoemde om uitkeringen te ontvangen tijdens de periode gedurende welke hij daarvan
is uitgesloten; de uitspraak over dat geschil tot de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank behoort, aangezien die rechtbank, krachtens artikel 580, 20, van het Gerechtelijk Wetboek, kennis neemt van geschillen betreffende de rechten en verplichtingen van werknemers, welke voortvloeien uit de wetten inzake werkloosheid; de
arbeidsrechtbank, wanneer ze over een dergelijk geschil uitspraak moet doen, een controle van voile rechtsmacht uitoefent op de beslissing van de directeur; mits het recht
van verdediging wordt geeerbiedigd en de grenzen van het geding, zoals de partijen
die hebben vastgesteld, in acht genomen worden, alles wat tot de beoordelingsbevoegdheid van de directeur behoort, onderworpen is aan het toezicht van de rechter wanneer die bevoegdheid, zoals te dezen, niet discretionair is; de voile uitoefening van die controle voor de rechter, die de beslissing van de directeur tenietdoet, de
verplichting met zich brengt om, althans wanneer hij daartoe, zoals te dezen, wordt
aangezocht, zelf de betwiste rechten, zoals zij voortvloeien uit de wetten inzake werkloosheid, vast te stellen en bijgevolg zijn beslissing in de plaats te stellen van die welke
hij tenietdoet; het hof bijgevolg, nu het beslist dat, wanneer de door de directeur op
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grond van artikel154 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 opgelegde sanetie wordt tenietgedaan wegens gebrek aan motivering van de beslissing van het arbeidsgerecht, het beginsel van de scheiding van de machten dat gerecht verbiedt om in de
plaats van de bestuursoverheid op te treden en zelf de zwaarte van de sanctie vast te
stellen, een verkeerde toepassing maakt van het algemeen rechtsbeginsel betreffende de scheiding der machten (schending van dat algemeen rechtsbeginsel), de regel miskent dat de arbeidsgerechten bevoegd zijn om uitspraak te doen over geschillen betreffende de rechten en verplichtingen die voor de werkloze voortvloeien uit de
wetten en verordeningen inzake werkloosheid (schending van de artikelen 7, § 11, van
de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der
arbeiders en 580, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek) en, bovendien, nu het zich ertoe beperkt de door de directeur getroffen sanctie teniet te doen zonder zelf de duur
ervan te bepalen, de regel miskent volgens welke de werkloze die onverschuldigde uitkeringen heeft of kan ontvangen, gedurende ten minste vier weken en ten hoogste zesentwintig weken van de uitkeringen wordt uitgesloten doordat hij de verplichtingen betreffende de controlekaart niet is nagekomen (schending van artikel 154, eerste
lid, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende werkloosheidsreglementering) :

Overwegende dat, krachtens artikel154, eerste lid, 1 o, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende werkloosheidsreglementering,
zoals het te dezen van toepassing is, de werkloze die onverschuldigde uitkeringen heeft of kan ontvangen, gedurende ten minste vier weken en ten
hoogste zesentwintig weken van de uitkeringen wordt uitgesloten, doordat hij zich niet gedragen heeft naar de bepalingen van artikel 71, eerste lid,
4°, nu hij voor de aanvang van de activiteit bedoeld in artikel45, hiervan niet
met onuitwisbare inkt melding heeft gemaakt op zijn controlekaart;
Dat artikel154, eerste lid, 2°, onder dezelfde voorwaarden dezelfde sanetie oplegt aan de werkloze die artikel 71, eerste lid, 5°, heeft overtreden door
zijn controlekaart niet onmiddellijk voor te leggen bij de vordering door een
daartoe bevoegd persoon, indien hij op het ogenblik van de vordering een activiteit verrichtte als bedoeld in artikel 45;
Overwegende dat, wanneer de directeur van het werkloosheidsbureau aldus een werkloze van de uitkeringen uitsluit en laatstgenoemde tegen de beslissing waarbij hem die administratieve sanctie wordt opgelegd beroep instelt, bedoeld in artikel 7, § 11, eerste en tweede lid, van de besluitwet van
28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, er tussen eiser en de werkloze een geschil ontstaat over het recht van
laatstgenoemde om de uitkeringen te ontvangen tijdens de periode gedurende welke hij daarvan is uitgesloten; de uitspraak over dat geschil tot de
bevoegdheid van de arbeidsrechtbank behoort, aangezien dat rechtscollege, krachtens artikel580, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, kennis neemt
van geschillen betreffende de rechten en verplichtingen van de werknemers welke voortvloeien uit de wetten inzake werkloosheid;
Overwegende dat de arbeidsrechtbank, wanneer ze over een dergelijk geschil uitspraak moet doen, een controle van valle rechtsmacht uitoefent op
de beslissing van de directeur; dat, mits het recht van verdediging wordt
geeerbiedigd en de grenzen van het geding, zoals de partijen die hebben vastgesteld, in acht genomen worden, alles wat tot de beoordelingsbevoegdheid
van de directeur behoort, onderworpen is aan het toezicht van de rechter;
Overwegende evenwel dat de rechter, wanneer hij de beslissing tenietdoet van de directeur waarbij de betwiste administratieve sanctie aan de
werkloze wordt opgelegd, zijn rechtsmacht volledig uitoefent; dat hij, krachtens het beginsel van de scheiding van de machten, niet in de plaats van de
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administratie aan de werkloze een nieuwe sanctie kan opleggen ter vervanging van die welke hij tenietdoet, maar, voor zover de werkloze voldoet
aan alle overige wettelijke vereisten om aanspraak te kunnen maken op de
uitkeringen, verplicht is laatstgenoemde te herstellen in de rechten die hem
ten gevolge van de tenietgedane sanctie waren ontnomen;
Dat het middel faalt naar recht;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser m de
kosten.
17 december 2001- 3e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter- Verslaggever : de h. Storck- Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Simont.
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3e KAMER - 17 december 2001
1° ARBEIDSONGEVAL- VERGOEDING -ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN WEDERTEWERKSTELLING- ARBEIDSONGESCHIKTHEID - GETROFFENE - GENEZING - KENNISGEVING- DATUM.

2° ARBEIDSONGEVAL- RECHTSPLEGING- ALLERLEI -

ARBEIDSONGESCHIKTHEID - GETROFFENE - GENEZING- BESLISSING- KENNISGEVING- DATUM.

1 o en 2° De getroffene door een arbeidsongeval die meer dan zeven dagen tijdelijk arbeidsongeschikt is, kan een rechtsvordering instellen tegen de beslissing tot genezenverklaring zonder blijvende arbeidsongeschiktheid, binnen de drie jaar die volgen op
de dag van de kennisgeving van die beslissing door de arbeidsongevallenverzekeraar; de datum van die kennisgeving is de datum die voorkomt op de brief van de
arbeidsongevallenverzekeraar. (Artt. 24, eerste lid, en 72, tweede lid, Arbeidsongevallenwet 1971; art. 2, twede lid, K.B. 16 dec. 1987.)
(FORTIS AG N.V. T. H ... )
ARREST

(vertaling)

(A.R. S.00.0048.F)

HET HOF; ~ Gelet op het bestreden arrest, op 6 september 1999 gewezen door het Arbeidshof te Brussel;
Over het middel : schending van de artikelen 24 en 72 van de arbeidsongevallenwet van 10 april1971, inzonderheid 24, eerste lid, en 72, tweede lid, gewijzigd bij de
wet van 1 augustus 1985, alsook 2, eerste en tweede lid, van het koninklijk besluit van
16 december 1987 tot uitvoering van artikel 24, eerste lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971,
doordat het arrest eraan herinnert dat, wanneer de arbeidsongevallenverzekeraar
de getroffene van een arbeidsongeval ter kennis brengt dat hij als volledig genezen moet
worden beschouwd, de getroffene, krachtens artikel 72 van de wet van 10 april1971,
over een termijn van drie jaar, te rekenen van de op de brief van de verzekeraar ver-
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melde datum, beschikt om tegen die beslissing een rechtsvordering in te stellen en die
termijn niet kan worden geschorst of gestuit (artikel 72, tweede lid, van de wet van
10 april1971: "de getroffene of zijn rechthebbenden kunnen, binnen de drie jaar die
volgen op de dag van de in artikel 24 bedoelde kennisgeving, een rechtsvordering instellen tegen de beslissing tot genezenverklaring zonder blijvende arbeidsongeschiktheid"; artikel 24, eerste lid : "indien de verzekeraar de getroffene genezen verklaart
zonder blijvende arbeidsongeschiktheid, geeft hij van deze beslissing aan de getroffene kennis volgens de modaliteiten bepaald door de Koning"; artikel 2, eerste en tweede
lid, van het koninklijk besluit van 16 december 1987 tot uitvoering van artikel 24, eerste lid, van de arbeidsongevallenwet: "(eerste lid) bij een tijdelijke arbeidsongeschiktheid van meer dan zeven dagen geschiedt de kennisgeving aan de getroffene van de
genezenverklaring bij afzonderlijke brief: (tweede lid) de datum, vermeld op de brief
van de verzekeraar, geldt als ingangsdatum van de in artikel 72 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 bedoelde termijn"); dat het arrest vervolgens het verweermiddel van eiseres ten betoge dat de rechtsvordering van verweerder te laat was
ingesteld aangezien de dagvaarding was uitgebracht op 26 december 1995, terwijl de
brief waarin eiseres haar beslissing tot genezenverklaring ter kennis bracht van verweerder dagtekende van 25 december 1992, verwerpt op de volgende gronden: "deartikelen 24 en 72 van de wet van 10 april 1971 en artikel 2 van het koninklijk besluit van 16 december 1987 gebruiken het woord kennisgeving om de ingangsdatum
van de vooraf bepaalde termijn vast te stellen; de kleine Larousse omschrijft het woord
kennisgeving als volgt : 'faire connaitre a quelqu'un dans les formes legales au usitees'; die omschrijving impliceert op zijn minst twee handelingen : die waarbij de informatie op een drager wordt vastgelegd en vervolgens die waarbij het nodige wordt
gedaan om de informatie bij de bestemmeling te brengen (te dezen het posten van de
brief); in geen geval (sic) - en dat wordt door de verzekeraar aangenomen - kon de
brief pas op 26 of 27 december 1992 gepost zijn; dat is zo evident dat de datum van
25 december 1992 te dezen onjuist is en wel zo onjuist is dat hij niet in aanmerking
kan worden genomen, te meer daar, zoals uit het door (eiseres) aangehaalde uittreksel uit de Parlementaire Handelingen blijkt, 'een datum die voor iedereen vaststaat' vereist is; aan dat vereiste van de wetgever die trouwens een regeling heeft uitgevaardigd opdat het zo zou zijn (artikel 1, tweede lid, van het koninklijk besluit van
16 december 1987), is in ieder geval te dezen niet voldaan aangezien de arbeidsongevallenverzekeraar in geen geval van het litigieuze stuk 'kennis kon geven' op 25
december 1992; het argument volgens hetwelk de getroffene op de hoogte was van het
verstrijken van de termijn- wat hij blijkens zijn fax van 21 december 1995 trouwens nauwelijks wist - houdt bij nader onderzoek geen stand, te meer
daar hij het recht had een rechtsvordering in te stellen binnen drie jaar na de
kennisgeving",

terwijl de bewoordingen van het bovenaangehaalde artikel 2 van het koninklijk
besluit van 16 december 1987 geen twijfellaten bestaan aangaande de wil van de
wetgever: hij, teneinde elke discussie of onzekerheid te voorkomen omtrent het tijdstip van de kennisgeving van de genezenverklaring aan de getroffene, in voornoemd artikel 2 preciseert dat de datum, vermeld op de brief van de verzekeraar,
"geldt als ingangsdatum van de in artikel 72 van de arbeidsongevallenwet van 10
april1971 bedoelde termijn"; met andere woorden, zodra het, zoals te dezen, vaststaat, dat de brief waarbij aan de getroffene kennis gegeven wordt van de beslissing tot genezenverklaring, gepost is daags na de op de brief vermelde datum of de
daarop volgende dag, er geen redenen zijn om de precieze datum van de kennisgeving nag nader te bepalen, daar de op de brief van de verzekeraar vermelde datum "geldt" als ingangsdatum van de termijn van drie jaar die loopt vanaf de kennisgeving waarvan sprake is in artikel 72 van de wet van 10 april 1971; de
omstandigheid dat de wetgever niet vereist dat er voor de vaststelling van de ingangsdatum van de termijn van drie jaar zou worden nagegaan op welke dag de brief van
de verzekeraar precies ter kennis gebracht is tevens blijkt uit het feit dat de termijn om de in artikel 72 bedoelde rechtsvordering in te stellen een vooraf bepaalde datum van lange duur is die, zoals het arrest erkent, "in geen geval kan worden geschorst of gestuit"; het arrest bijgevolg, nu het beslist dat de termijn van drie
jaar waarover verweerder beschikte om zijn rechtsvordering in te stellen niet began te lopen op 25 december 1992, welke datum vermeld stand op de brief van eiseres waarbij zij hem kennis gafvan haar beslissing tot genezenverklaring, maar ten
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vroegste op 26 december 1992, datum waarop de briefwerd gepost, en dat bijgevolg de door verweerder bij dagvaarding van 26 december 1995 ingestelde rechtsvordering niet laattijdig is, de bovenaan in het middel aangehaalde wettelijke bepalingen schendt, inzonderheid artikel 2, tweede lid, van het koninklijk besluit van
16 december 1987, naar luid waarvan "de datum, vermeld op de brief van de verzekeraar, geldt als ingangsdatum van de in artikel 72 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 bedoelde termijn" :
Overwegende dat, naar luid van artikel 72, tweede lid, van de
arbeidsongevallenwet van 10 april1971, de getroffene of zijn rechthebbenden, binnen de drie jaar die volgen op de dag van de in artikel 24 van die wet
bedoelde kennisgeving, een rechtsvordering kunnen instellen tegen de beslissing tot genezenverklaring zonder blijvende arbeidsongeschiktheid;
Dat voornoemd artikel 24, eerste lid, bepaalt dat, indien de verzekeraar
de getroffene genezen verklaart zonder blijvende arbeidsongeschiktheid, hij
van deze beslissing kennis geeft aan de getroffene volgens de modaliteiten
bepaald door de Koning;
Dat, krachtens artikel 2, tweede lid, van het koninklijk besluit van 16 december 1987 tot uitvoering van artikel 24, eerste lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, de datum, vermeld op de brief waarbij de
verzekeraar aan de getroffene kennis geeft van zijn genezenverklaring, geldt
als ingangsdatum van de in dat artikel 72 bedoelde termijn;
Overwegende dat het arrest vaststelt, enerzijds, dat de briefwaarbij eiseres aan verweerder kennis gafvan haar beslissing tot genezenverklaring
zonder blijvende arbeidsongeschiktheid, de datum van 25 december 1992
draagt, anderzijds, dat verweerder zijn rechtsvordering tegen die beslissing heeft ingesteld bij een op 26 december 1995 tegen eiseres uitgebrachte dagvaarding;
Overwegende dat het arrest, waarin de kennisgeving in wezen wordt omschreven als de handeling die ertoe strekt een inlichting ter kennis van iemand te brengen binnen de wettelijke of gebruikelijke vormen; de vordering ontvankelijk verklaart op grond dat de brief van eiseres van 25 december
1992 pas op 26 of 27 december 1992 kon worden gepost en derhalve ter kennis gebracht van verweerder;
Dat het arrest, nu het op grond van die overwegingen, waaruit niet blijkt
dat de litigieuze beslissing niet aan verweerder ter kennis is gebracht, weigert de datum van de brief van eiseres in aanmerking te nemen·voor de vaststelling van de ingangsdatum van de in artikel 72, tweede lid, van de wet van
10 april 1971 bedoelde termijn, artikel 2, tweede lid, van het koninklijk besluit van 16 december 1987 schendt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest; gelet op artikel 68 van de wet van 10 april1971, veroordeelt eiseres in de kosten; verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Bergen.
·
17 december 2001- 3e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter- Verslaggever : de h. Storck- Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. De Bruyn en Simont.
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1o STEDENBOUW - BOUWVERGUNNING- SLOPING VAN EEN OUDE CONSTRUCTIE- VERVANGING DOOR EEN NIEUWBOUW- GEBREK AAN VOORAFGAANDELIJKE VERGUNNING- EUROPEES VERDRAG TER BESCHERMING VAN RET BOUWKUNDIG ERFGOED VAN EUROPA- TOEPASSING.

2° INTERNATIONALE VERDRAGEN- EUROPEES VERDRAG TER BESCHERMING VAN RET
BOUWKUNDIG ERFGOED VAN EUROPA -ARTIKEL 6- SLOPING VAN EEN OUDE CONSTRUCTIE
- VERVANGING DOOR EEN NIEUWBOUW- GEBREKAAN VOORAFGAANDELIJKE VERGUNNING
- 'IOEPASSING.

3° STEDENBOUW- HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. BETALING VAN EEN MEERWAARDE- SLOPING VAN EEN OUDE CONSTRUCTIE- VERVANGING DOOR EEN NIEUWBOUWBEVEL OM DE PLAATS IN DE VORIGE STAAT TE HERSTELLEN- VORIGE STAAT- BEGRIP.

o zo

1 en

De verplichtingen van artikel 6 van het Europees Verdrag ter bescherming van
het bouwkundig erfgoed van Europa hebben geen rechtstreese werking in het interne recht. (Art. 6 Europees Verdrag ter bescherming van het bouwkundig erf-

goed van Europa opgemaakt te Granada op 3 oktober 1985.)

3° Het herstellen in de vorige toestand houdt niet in dat de plaats moet worden her-

steld in een materiele toestand die identiek is aan de toestand die voor de bouwovertreding bestond; het kan oak inhouden dat de illegale constructie volledig of gedeeltelijk wordt afgebroken, zonder dat de constructie die voor de bouwovertreding
op die plaats bestond, wordt heropgericht, dat al het sloopmateriaal van het terrein wordt verwijderd en dat het maaiveld wordt hersteld (1). (Art. 68, § 1, a, ge-

coiird. decreet Vl. Parlement van 22 okt. 1986 betreffende de ruimtelijke ordening.)
(0 ... )

ARREST

(A.R. P.99.1548.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 29 september 1999 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Gelet op de memorie die aan dit arrest is gehecht en daarvan deel
uitmaakt;
Over het eerste middel :
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 159 Grondwet niet toepasselijk is op
verdragen;
Overwegende dat artikel 6 van het Europees Verdrag ter bescherming van
het bouwkundig erfgoed van Europa, opgemaakt te Granada op 3 oktober
(1) Zie Cass., 4 april 2000, A.R. P.98.0697.N, nr. 221.
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1985 en goedgekeurd bij wet van 8 juni 1992 de verdragspartijen ertoe verplicht:
1o ervoor te zorgen dat de overheid, overeenkomstig haar bevoegdheid op
nationaal, regionaal of plaatselijk niveau en voor zover de geldende begrotingen zulks toestaan, financiele steun beschikbaar stelt voor het onderhoud en de restauratie van het op haar grondgebied gelegen architectonische erfgoed;
2o zo nodig belastingmaatregelen te nemen ten einde het behoud van dit
erfgoed te bevorderen;

3° het particuliere initiatief voor onderhoud en restauratie te
stimuleren;
Overwegende dat deze verplichtingen onder meer nadere uitvoering via interne wetgeving door de verdragspartijen vereisen en de bedoelde verdragsbepaling hen een zekere beleidsvrijheid overlaat;
Overwegende dat bijgevolg de verplichtingen van artikel 6 van het vermelde verdrag geen rechtstreekse werking hebben in het interne recht;
Dat het o.nderdeel faalt naar recht;
Over het tweede middel :
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het onderdeel geheel ervan uitgaat dat het herstellen van
de plaats in de vorige toestand enkel kan inhouden dat de gesloopte oude constructies in hun oorspronkelijke toestand dienen te worden heropgericht;
Overwegende dat de herstelmaatregel bedoeld in het toepasselijke artikel 68, § 1, a, van het decreet van 22 oktober 1996 betreffende de ruimtelijke ordening, bepaalt dat de rechtbank benevens de straf, op vordering van
de gemachtigde ambtenaar of van het college van burgemeester en schepenen beveelt de plaats in de vorige toestand te herstellen of het strijdige gebruik te staken;
Overwegende dat die bepaling niet inhoudt dat de plaats moet worden hersteld in een materiele toestand die identiek is aan de toestand die v66r de
bouwovertreding bestond; dat het herstellen van de plaats in de vorige toestand ook kan inhouden dat de illegale constructie volledig of gedeeltelijk
wordt afgebroken, zonder dat de constructie die er v66r de bouwovertreding
op die plaats stond, wordt heropgericht, dat al het sloopmateriaal van het
terrein wordt verwijderd en dat het maaiveld wordt hersteld;
Dat het onderdeel faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
18 december 2001 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter - verslaggever : de h. Debruyne - Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaatgeneraal-Advocaat: mr. J. Stijns, Leuven.
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KAMER -

18 december 2001

1 o WRAKING- STRAFZAKEN- RECHTER WIENS WRAKING WORDT VERZOCHT- HOEDANIGHEID- GEVOLG.

2° WRAKING- STRAFZAKEN- WRAKINGSGRONDEN- VOORWERP -

GEVOLG.

So WRAKING- STRAFZAKEN- VERZOEK KENNELIJK NIET ONTVANKELIJK- GEVOLG.
1o De wraking van een rechter die niet enkel tegen de rechter die van de zaak kenriis-

neemt is gericht, is kennelijk niet ontvankelijk; dat geldt voor de wraking gericht tegen een magistraat die in ruste is gesteld alsook tegen magistraten die geen deel uitmaken van de zetel die van eisers zaak kennisneemt. (Art. 828 Ger.W.)
2° De wraking waarvan de aangevoerde redenen niet gericht zijn tegen de magistraten die van de zaak kennis zullen nemen maar volledig opkomen tegen vroegere beslissingen van de kamer van inbeschuldiging van het hof van beroep, is kennelijk niet
ontvankelijk. (Art. 828 Ger.W.)

so

Wanneer het verzoek tot wraking kennelijk niet ontvankelijk is, kan een geldboete
wegens kennelijk onontvankelijk verzoek verantwoord zijn (1). (Art. 8S8 Ger.W.)
(V .. T. D ... E.A.)

ARREST

(A.R. P.01.1672.N)

HET HOF; - Gelet op het verzoekschrift tot wraking, op 3 december 2001
ter griffie van het Hof van Beroep te Gent neergelegd en dat aan dit arrest is gehecht en daarvan deel uitmaakt;
Gelet op de verklaringen van J.-P.D. G., R.P., I.M. en A.V.D.P.;
Overwegende dat uit de stukken van het dossier blijkt dat R.V.P. wegens ziekte geen verklaring heeft afgelegd;
Over het verzoek :
Overwegende dat de wraking van een rechter enkel kan gericht zijn tegen de rechter die van de zaak kennisneemt; dat die wraking bovendien aileen kan geschieden op grond van een in artikel 828 Gerechtelijk Wetboek
opgesomde reden;
Dat een wraking die niet aan die vereisten voldoet, kennelijk niet ontvankelijk is;
Overwegende dat eisers verzoek tot wraking, in zoverre het betrekking heeft
op C.H., gericht is tegen een magistraat die in ruste is gesteld;
Overwegende dat, in zoverre het verzoek betrekking heeft op eerste voorzitter D.G. en raadsheer P., het verzoek gericht is tegen magistraten die geen
deel uitmaken van de zetel die van eisers zaak kennisneemt;
Overwegende dat, voor het overige, de aangevoerde redenen van wraking niet gericht zijn tegen de magistraten die van de zaak kennis zullen ne(1) Zie Cass., 21 juni 2000, A.R. P.00.973.F, nr. 392.
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men maar volledig opkomen tegen vroegere beslissingen van de kamer van
inbeschuldigingstelling van het Hofvan Beroep te G.;
Dat dergelijke grieven geen wrakingsgronden zijn;
Dat het verzoek dan ook kennelijk niet ontvankelijk is;
Overwegende dat een geldboete wegens kennelijk onontvankelijk verzoek verantwoord kan zijn;
Dat de vraag of een geldboete moet worden opgelegd zal behandeld worden op de terechtzitting van 8 januari 2002;
Om die redenen, verwerpt de wraking; wijst gerechtsdeurwaarder Mr. Wouter Libbrecht, met kantoor te Kortrijk, Handelskaai 3, aan om overeenkomstig artikel 837 Gerechtelijk Wetboek dit arrest te betekenen; zegt dat de griffier de partijen bij gerechtsbrief zal oproepen om ten laatste op 8 januari 2002
v66r de terechtzitting hun opmerkingen schriftelijk mee te delen; veroordeelt verzoeker in de kosten.
18 december 2001- 2• kamer- Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Dhaeyer- Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaatgeneraal.
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KAMER -

19 december 2001

1° BETICHTING VAN VALSHEID- VALSHEIDINCIDENT IN STRAFZAKEN- STUK DOOR EEN
VAN DE PARTIJEN VAN VALSHEID BETICHT- AANMANING AAN DE ANDERE PARTIJ OM TE VERKLAREN OF ZIJ ZICH VAN HET STUK WIL BEDIENEN- GEEN VERKLARING VAN DE ANDERE PARTIJ- GEVOLG.

2° ONDERZOEKSGERECHTEN- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- ONDERZOEK VAN DE REGELMATIGHEID VAN DE PROCEDURE- MID DEL OPGEWORPEN DOOR DEVERDACHTE - VERWERPING- DRAAGWIJDTE.

3° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN- REGELMATIGHEID- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- ONDERZOEK VAN DE REGELMATIGHEID VAN DE PROCEDURE- MID DEL OPGEWORPEN DOOR DE VERDACHTE - VERWERPING- DRAAGWIJDTE.

4 o BEWIJS -

STRAFZAKEN- GESCHRIFTEN- BEWIJSKRACHT- MISKENNING- BEGRIP.

5° ONDERZOEKSGERECHTEN- REGELING VAN DE RECHTSPLEGING- HOGER BEROEP TEGEN DE BESCHIKKINGEN VAN DE RAADKAMER- VERDACHTE- BESLISSING VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- CASSATIEBEROEP VOOR HET EINDARREST OF HET EINDVONNIS- CASSATIEMIDDEL- ONTVANKELIJKHEID- VOORWAARDE.

6° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN- ALLERLEI- ONDERZOEKSGERECHTEN- REGELING VAN DE RECHTSPLEGING- HOGER BEROEP TEGEN DE BESCHIKKINGEN VAN DE RAADKAMER- VERDACHTE- BESLISSING VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLINGCASSATIEBEROEP VOOR HET EINDARREST OF HET EINDVONNIS- MIDDEL- ONTVANKELIJKHEID- VOORWAARDE.
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7° RECHTENVAN DE MENS -VERDRAGRECHTENVANDE MENS-ARTIKEL 6-ARTIKEL 6.1- BETICHTING VAN VALSHEID- VALSHEIDINCIDENT IN STRAFZAKEN- TOESTEMMING OM EEN STUK VAN VALSHEID TE BETICHTEN- DISCRETIONAIRE BEVOEGDHEID VAN DE
RECHTER- EERLIJK PROCES- MISKENNING- BEGRIP.

so

BETICHTING VAN VALSHEID- VALSHEIDINCIDENT IN STRAFZAKEN- TOESTEMMING OM EEN STUK VAN VALSHEID TE BETICHTEN- DISCRETIONAIRE BEVOEGDHEID VAN DE
RECHTER- RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6- ARTIKEL 6.1 - EERLIJK PROCES - MISKENNING- BEGRIP.

go BETICHTING VAN VALSHEID- VALSHEIDINCIDENT IN STRAFZAKEN- ONTVANKELIJKHEID- VOORWAARDE.

10° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN- REGELING VAN DE RECHTSPLEGING- RAADKAMER- OPROEPINGEN VERSTUURD DOOR DE GRIFFIER- IDENTITEITEN- BEWIJS- DRAAGWIJDTE.

11 o BEWIJS- STRAFZAKEN- ALLERLEI- ONDERZOEK IN STRAFZAKEN- REGELING VAN DE
RECHTSPLEGING- RAADKAMER- OPROEPINGEN VERSTUURD DOOR DE GRIFFIER- IDENTITEITEN- DRAAGWIJDTE.

12° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6 -ARTIKEL 6.1- ONPARTIJDIGHEID VAN DE RECHTER- BEGRIP.

13° BETICHTING VAN VALSHEID -

VALSHEIDINCIDENT IN STRAFZAKEN- VALSHEIDINCIDENT VOOR HET HOF VAN CASSATIE- AANMANING AAN HET OPENBAAR MINISTERIE- PARTIJEN- BEGRIP.

14° OPENBAAR MINISTERIE- BETICHTING VAN VALSHEID- VALSHEIDINCIDENT IN
STRAFZAKEN- VALSHEIDINCIDENT VOOR HET HOF VAN CASSATIE - AANMANING AAN HET
OPENBAAR MINISTERIE- PARTIJEN- BEGRIP.

15° BETICHTING VAN VALSHEID- VALSHEIDINCIDENT IN STRAFZAKEN- VALSHEID IN
HET CASSATIEGEDING- VOORWERP DAT GEEN VERBAND HOUDT MET DE OPLOSSING VAN DE
CASSATIEBEROEPEN- ONTVANKELIJKHEID.

1o Wanneer een voorgelegd stuk tijdens een onderzoek of een rechtspleging van vals-

heid wordt beticht door een van de partijen, die de andere partij aangemaand heeft
te verklaren of zij zich van dat stuk wil bedienen, hoeft de rechter dat stuk niet te verwerpen in geval van stilzwijgen van de partij die de aanmaning heeft gekregen, wanneer hij vaststelt dat de eiser die het stuk van valsheid heeft beticht, geen enkele reden heeft opgegeven die deze valsheid kan staven (1). (Artt. 458 en 459 Sv.)
2o en 3° Alteen uit de omstandigheid dat de kamer van inbeschuldigingstelling een door
de verdachte aangevoerd middel m.b.t. de regelmatigheid van de rechtspleging niet
heeft aangenomen, kan niet worden afgeleid dat die kamer zich onwettig heeft onttrokken aan het onderzoek dat zij krachtens de artt. 135, § 2, en 235bis, Sv., moet verrichten (2). (Artt. 135, § 2, en 235bis Sv.)
4 o De miskenning van de bewijskracht van de akten wordt niet aangevoerd in het middel dat het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling niet verwijt dat het oordeelt dat de oproepingen, die door de griffier van de raadkamer zijn verzonden met
(1) A. BELTJENS, Encyclopedie du Droit criminel belge, Seconde partie, dl. II, Brussel, 1903,
blz. 308, nr. 13.
(2) Zie Cass., 6 sept. 2000, A.R. P.00.0887.F, nr. 446.
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het oog op de regeling van de rechtspleging, een vermelding bevat die er niet in voorkomt of dat zij een vermelding niet bevatte die er wel in voorkomt, maar dat zich ertoe beperkt de appelrechters te verwijten te hebben beslist dat de in die akten aangewezen personen de eisers zijn (3). (Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.)
5° en 6° Het middel op grand waarvan eiser aanvoert dat de appelrechters hem, bovenaan hun arrest, een andere identiteit dan de zijne hebben gegeven, houdt geen verband met de grieven die eiser in cassatie krachtens de artt. 131, § 1, 135, § 2, 235bis
en 416, tweede lid, Sv., mag aanvoeren tot staving van het cassatieberoep dat hij v66r
het eindarrest of eindvonnis instelt tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat uitspraak doet over het hager beroep tegen de beschikking van de raadkamer die hem verwijst naar de correctionele rechtbank, en het is bijgevolg niet ontvankelijk (4). (Artt. 131, § 1, 135, § 2, 235bis en 416, tweede lid, Sv.)
7° en 8° Art. 6.1 E. V.R.M. wordt niet geschonden door de rechter die de hem door de
wet toegekende discretionaire bevoegdheid uitoefent om, volgens de pertinentie van
de aangevoerde feiten, te oordelen of de betichting van valsheid moet worden aangenomen (5). (Art. 6.1. E.V.R.M.; artt. 458 en 459 Sv.)

go In strafzaken moet de betichting van valsheid alleen worden aangenomen indien de
omstandigheden dit vereisen (6); die rechtspleging, die ertoe strekt het bewijs te weerleggen dat voortvloeit uit het voorleggen van een stuk in een strafrechtspleging, is alleen noodzakelijk wanneer dat stuk bewijs oplevert zolang het niet van valsheid wordt
beticht (7).
10° en 11 o De oproepingen die de griffier van de raadkamer verstuurt met het oog op
de regeling van de rechtspleging, bewijzen niet dat de daarin vermelde identiteiten overeenstemmen met de burgerlijke stand van de daarin aangewezen personen, zolang dat stuk niet van valsheid wordt beticht. (Art. 127 Sv.)
12° Alleen uit de omstandigheid dat dezelfde rechter opeenvolgend verschillende
rechtsprekende functies heeft uitgeoefend in twee verschillende zaken, nl. in een zaak,
in de hoedanigheid van onderzoeksrechter, en, in de andere zaak, in de hoedanigheid van lid van de kamer van inbeschuldigingstelling die uitspraak heeft gedaan
over het hager beroep tegen een beschikking van de raadkamer die de verdachten naar
de correctionele rechtbank heeft verwezen, kan geen schending van art. 6.1 E. V.R.M.
worden afgeleid, ook al is een van de verdachten betrokken in beide zaken (8).
13° en 14° Noch de procureur-generaal bij het Hofvan Cassatie, noch de procureurgeneraal bij het hof van beroep zijn partijen in het cassatiegeding; de artt. 458 en 459
Sv. zijn niet van toepassing op een aanmaning die tijdens dat geding tot hen gericht wordt (9). (Artt. 458 en 459 Sv.)
15° Wanneer eiser in cassatie, tijdens het cassatiegeding, een stuk van valsheid beticht, is die betichting niet ontvankelijk, indien het voorwerp van dat verzoek(3) Zie Cass., 8 dec. 1999, A.R. P.99.0887.F, nr. 446.
(4) Zie Cass., 11 jan. 2000, A.R. P.99.0905.N, nr. 20, met concl. adv.-gen. Duinslaeger.
(5) Zie Cass., 30 mei 1892 (Bull. en Pas., 1892, I, 279); A. BELTJENS, op.cit, blz. 308, nrs. 9 en
13; F. HELIE, Traite de l'instruction criminelle au Theorie du Code d'instruction criminelle, dl. III,
Brussel, 1869, blz. 757, nr. 5337.
(6) A. BELTJENS, op. cit., blz. 308, nr. 9.
(7) A. BELTJENS, op. cit., blz. 308, nr. 4.
(8) Zie Cass., 16 okt. 1985, A.R. 4289, nr. 97; 2 juni 1992, A.R. 6649, nr. 518.
(9) Zie Cass., 8 nov. 2000, A.R. P.00.0898.F, nr. 607; J.-M. PIRET, Het parket van Cassatie, rede
uitgesproken op de plechtige openingszitting van het Hofvan Cassatie van 1 sept. 1994, Brussel, Bruylant, 1994, blz. 18.
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schrift geen verband houdt met de oplossing van het cassatieberoep en deel uitmaakt van een geschil dat het Hof, zelfs niet gedeeltelijk, aan het onderzoek van de
bodemrechters kan onttrekken. (Art. 458 Sv.)
(K. .. E.A.)

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.01.1428.F - P.Ol.1622.F)

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 9 oktober 2001 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling;
Gelet op de door de eisers ingediende verzoekschriften tot valsheidsincident in strafzaken, op 28 november 2001 aan de procureur-generaal bij
het Hofvan Cassatie en aan de procureur-generaal bij het Hofvan Beroep
te Brussel betekend, en op 29 november en 4 december 2001 neergelegd op
de griffie van het Hof;
Overwegende dat de zaken, die op de rol van het Hof zijn ingeschreven onder de nummers P.Ol.1428.F en P.Ol.1622.F, samenhang vertonen; dater
grand bestaat tot voeging;
Op de voorzieningen van 19 oktober 2001:
Over het eerste middel :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de eisers aanvoeren dat het openbaar ministerie, dat zij
aangemaand hadden te verklaren of het zich van de door hen van valsheid betichte stukken wou bedienen, wat dat betreft geen enkel verklaring heeft gedaan;
Overwegende dat de eisers daaruit afieiden "dat aile voormelde, van valsheid betichte stukken, ambtshalve en van rechtswege uit het debat worden geweerd'; dat zij betogen dat het arrest, door die stukken niet te verwerpen, de artikelen 235bis en 459 van het Wetboek van Strafvordering
schendt;
Overwegende dat de voormelde bepalingen, in tegenstelling tot wat het middel betoogt, in geval van stilzwijgen van degene die de aanmaning heeft gekregen, de rechter niet verplichten de stukken te verwerpen, wanneer hij vaststelt dat de eiser die het stuk van valsheid heeft beticht, geen enkele reden
heeft opgegeven die deze valsheid kan staven;
Overwegende dat het onderdeel, dat van het tegenovergestelde uitgaat, faalt
naar recht;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat uit het feit aileen dat een kamer van inbeschuldigingstelling een door de verdachte aangevoerd middel met betrekking tot de regelmatigheid van de rechtspleging niet heeft aangenomen, niet kan worden afgeleid dat die kamer zich onwettig heeft onttrokken aan het onderzoek
dat zij krachtens de artt. 135, § 2, en 235bis, van het Wetboek van Strafvordering, moet verrichten;
Overwegende dat, te dezen, de eisers in een geschreven conclusie, neergelegd op de terechtzitting van 2 oktober 2001 van de kamer van inbeschuldigingstelling, hebben aangevoerd dat zij niet regelmatig zijn opgeroepen voor
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de raadkamer, op grand dat de in de oproepingen vermelde namen, valgens hen, niet de hunne zijn, en dat die oproepingen daarenboven naar hun
Grieks adres hadden moeten zijn verstuurd;
Overwegende dat het arrest die grief beoordeelt en ze verwerpt, op grand
dat de processtukken, niettegenstaande de aangevoerde regelmatigheden, bewijzen dat de eisers de hun door de griffier van de raadkamer gegeven verwittiging daadwerkelijk hebben ontvangen;
Dat de appelrechters aldus uitspraak hebben gedaan over de regelmatigheid van de rechtspleging;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het middel het arrest niet verwijt te hebben beslist dat
de oproepingen; die door de griffier van de raadkamer zijn verzonden met het
oog op de regeling van de rechtspleging, een vermelding bevatten die er niet
in voorkomt of dat zij een vermelding niet bevatten die er wel in voorkomt, maar zich ertoe beperkt hebben de appelrechters te verwijten te hebben beslist dat de in die akten aangewezen personen de eisers zijn;
Dat die grief geen miskenning van de bewijskracht van de akten
oplevert;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
Wat het vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat de eisers betogen dat de appelrechters hen, bovenaan hun
arrest, een andere identiteit dan de hunne hebben gegeven;
Dat zij daaruit een miskenning van de bewijskracht afleiden van de conclusies die voor hen, onder een andere naam, zijn neergelegd op de terechtzitting van de kamer van inbeschuldigingstelling;
Overwegende dat die grief geen verband houdt met die welke eiser krachtens de artikelen 131, § 1, 135, § 2, 235bis en 416, tweede lid, van het Wethoek van Strafvordering, mag aanvoeren tot staving van het cassatieberoep dat hij v66r het eindarrest of eindvonnis instelt;
Dat het onderdeel niet ontvankelijk is;
Over het tweede middel :
Overwegende dat het tweede middel, in zoverre het de schending aanvoert van de artikelen 458 en volgende van het Wetboek van Strafvordering, in werkelijkheid de in het eerste onderdeel van het eerste middel geformuleerde grief herhaalt;
Dat het middel, wat dat betreft, niet ontvankelijk is;
Overwegende dat de rechter artikel 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden voor het
overige niet schendt, wanneer hij de hem bij wet toevertrouwde discretionaire bevoegdheid uitoefent om, volgens de pertinentie van de aangevoerde feiten, te oordelen of de betichting van valsheid moet worden aangenomen;
Dat het middel, wat dat betreft, faalt naar recht;
Over het derde middel :
Overwegende dat de eisers, in een geschrift genaamd "verzoekschrift tot
betichting van valsheidsincident", neergelegd op de terechtzitting van 2 oktober 2001 van de kamer van inbeschuldigingstelling, met name een beroep doen op de valsheid van de "akten waarin personen met fictieve namen als K.M. (... ), W.V. (... ), W.M. vermeld en gei:dentificeerd worden";
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Dat de eisers immers betogen dat dit niet hun namen zijn, terwijl de vervolgende partij het tegendeel betoogt;
Overwegende dat, in strafzaken, de betichting van valsheid aileen moet worden aangenomen indien de omstandigheden dit vereisen; dat die rechtsple-.
ging, die ertoe strekt het bewijs te weerleggen dat voortvloeit uit het voorleggen van een stuk in een strafrechtspleging, aileen noodzakelijk is wanneer
dat stuk bewijs oplevert zolang het niet van valsheid wordt beticht;
Overwegende dat de oproepingen die de griffier van de raadkamer verstuurt met het oog op de regeling van de rechtspleging, niet bewijzen dat de
daarin vermelde identiteiten overeenstemmen met de burgerlijke stand van
de daarin aangewezen personen, zolang dat stuk niet van valsheid wordt
beticht;
Overwegende dat, bijgevolg, het arrest zijn beslissing om de betichting van
valsheid van de eisers niet ontvankelijk te verklaren, naar recht verantwoordt op grand dat de aangeklaagde onregelmatigheid, gesteld dat ze gegrond was, slechts een fout is die geen schade kan berokkenen;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het vierde middel :
Overwegende dat de eisers kritiek uitoefenen op de samensteiling van de
zetel van de kamer van inbeschuldigingsteiling die het bestreden arrest heeft
gewezen; dat zij aanvoeren dat een van de raadsheren die zitting heeft gehouden, in 1994 een door de eerste eiser neergelegde klacht heeft behandeld die betrekking had op feiten die samenhang vertoonden met die waarop
de rechtspleging tot betichting van valsheid steunt; dat zij betogen dat die
omstandigheid leidt tot een bij artikel 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden verbaden cumulatie van functies;
Overwegende dat de onderzoeksgerechten geen uitspraak horen te doen
over de gegrondheid van een beschuldiging in strafzaken, zodat zij, in de regel, niet onderworpen zijn aan de voorschriften van artikel6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele
Vrijheden;
Dat, voor het overige, de door het middel aangeklaagde opeenvolgende uitoefening van verschillende rechtsprekende functies door eenzelfde rechter,
te dezen, betrekking heeft op twee verschillende zaken, ook al is de eerste
eiser in beide betrokken; dat die omstandigheid, op zich, niet de bij de voormelde verdragsbepaling verboden cumulatie van functies oplevert; dat het
middel, in zoverre het berust op de bewering dat er tussen die twee zaken
een dergelijk verband bestaat dat het onmogelijk zou zijn de ene te behandelen zonder een voorbarig oordeel over de andere te vellen, het Hof zou verplichten het bestaan van dat verband na te gaan en feiten te onderzoeken,
waartoe het niet bevoegd is;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
II. Op de voorzieningen van 22 oktober 2001;
Overwegende dat, in strafzaken, een partij, behoudens toepassing van artikel40, vierde lid, van de wet van 15 juni betreffende het gebruik der talen in gerechtszaken, het geval van regelmatige afstand of het geval waarin
een voorziening tegen een arrest tot verwijzing van de zaak naar het hofvan
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assisen nog kan worden ingesteld na het veroordelend arrest, tegen dezelfde beslissing geen tweede keer cassatieberoep kan instellen, zelfs als die
voorziening is ingesteld v66r de verwerping van de eerste;
Dat de voorzieningen niet ontvankelijk zijn;
III. Op de vorderingen tot valsheidsincident in strafzaken :
Overwegende dat de eisers, bij exploten die op 28 november 2001 aan de
procureur-generaal bij het Hof van Cassatie en aan de procureur-generaal
bij het Hofvan Beroep te Brussel zijn betekend, en op 29 november en 4 december 2001 op de griffie van het Hof zijn neergelegd, de verklaring van
cassatieberoep van 19 oktober 2001, het arrest van 9 oktober 2001 van het
Hof van Beroep te Brussel, het strafdossier waarop het bestreden arrest steunt
en de oproepingen, die verzonden zijn met het oog op de terechtzitting van
het Hof die betrekking had op de onder het nummer P.Ol.1428,F ingeschreven zaak, van valsheid betichten;
Overwegende dat diezelfde exploten een aanmaning aan de voormelde
procureurs-generaal bevatten om ''krachtens artikel 458 van het Wetboek van
Strafvordering" te verklaren of zij zich van de van valsheid betichte stukken willen bedienen;
Overwegende dat noch de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie noch
de procureur-generaal bij het hofvan beroep partij in het cassatiegeding zijn;
dat de artikelen 458 en 459 van het Wetboek van Strafvordering bijgevolg
niet van toepassing zijn op een aanmaning die, zoals te dezen, tijdens dat geding tot hen gericht wordt;
Overwegende dat, voor het overige, de verzoekschriften tot betichting van
valsheid in hoofdzaak berusten op de bewering dat de burgerlijke partij, de
onderzoeksrechter, de procureur des Konings en de onderzoekers de eisers
bedrieglijk een andere identiteit dan de hunne hebben gegeven;
Maar overwegende dat de eerste en derde eiser met name vervolgd worden wegens het in het openbaar dragen van een valse naam;
Dat de verzoekschriften tot betichting van valsheid, bijgevolg, in werkelijkheid een bestanddeel van dat misdrijfbetwisten, aangezien de eerste eiser een naam als de zijne opeist die hij, volgens de vervolgende partijen, niet
mag dragen;
Overwegende dat de valsheidsvordering van de eisers in het cassatiegeding bijgevolg niet ontvankelijk moet worden verklaard, aangezien het voorwerp van die verzoekschriften geen verband houdt met de oplossing van de
cassatieberoepen en deel uitmaakt van een geschil dat het Hof, zelfs niet gedeeltelijk, aan het onderzoek van de bodemrechters kan onttrekken;
Om die·redenen, voegt de op de algemene rol onder de nummers P.Ol.1428.F
en P.Ol.1622.F ingeschreven zaken samen; verwerpt de voorzieningen en de
vorderingen tot valsheidsincident in strafzaken; veroordeelt elke eiser in de
kosten van zijn voorzieningen en van zijn vorderingen tot betichting van
valsheid.
19 december 2001- 2e kamer- Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitterVerslaggeuer: de h. de Codt- Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaatgeneraal - Aduocaten : mrs. J.-M. Defourny en F. Kuty, Luik; G. Kaisin, Brussel.
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Nr. 712
2e KAMER - 19 december 2001

1o CAS SATIE- BEVOEGDHEID VAN HET HOF- ALGEMEEN- STRAFZAKEN- REGELING VAN
RECHTSGEBIED- VERZOEK I.V.M. HET CONFLICT TUSSEN TWEE BESLISSINGEN- ANDERE BESLISSING- AMBTSHALVE REGELING VAN RECHTSGEBIED - VOORWAARDEN.

2° REGELING VAN RECHTSGEBIED- STRAFZAKEN- ALGEMEEN- BEVOEGDHEID VAN
HET HOF VAN CASSATIE - VERZOEK I.V.M. HET CONFLICT TUSSEN TWEE BESLISSINGEN -ANDERE BESLISSING -AMBTSHALVE REGELING VAN RECHTSGEBIED- VOORWAARDEN.

3° REGELING VAN RECHTSGEBIED- STRAFZAKEN -ALGEMEEN- OVERLIJDEN VAN
DE BEKLAAGDE- GEVOLG.

4 ° STRAFVORDERING- VERVAL- OVERLIJDEN VAN DE BEKLAAGDE- REGELING VAN
RECHTSGEBIED - VERZOEK- ONTVANKELIJKHEID.

1o en 2° Als het verzoek tot regeling van rechtsgebied uitsluitend betrekking heeft op
het conflict tussen een beschikking van de raadkamer en een vonnis van de correctionele rechtbank, kan het Hof ambtshalve, aan de hand van de stukken van de rechtspleging, de regeling van de rechtspleging uitbreiden tot de tegenstrijdigheid die tevens bestaat tussen een andere beschikking van de raadkamer en datzelfde vonnis
(1). (Art. 526 Sv.)

3° en 4° Een verzoek tot regeling van de rechtspleging is doelloos t.a.v. een beklaagde die overleden is v66r de indiening ervan, aangezien de strafvordering wat
hem betreft vervallen is (2). (Art. 20 V.T.Sv.)
(PROCUREUR DES KONINGS TE BERGEN T. P. .. E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.Ol.1504.F)

HET HOF; - Gelet op het verzoekschrift tot regeling van rechtsgebied, op
12 november 2001 gesteld door de procureur des Konings te Bergen, waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht;
Overwegende dat de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Bergen M.P., P.B., F.C., V.A., F.D., E.P. en V.G., bij beschikking van 17 januari 2000 naar de correctionele rechtbank verwijst wegens valsheid in geschriften en gebruik van valse stukken (telastleggingen I, A1 en 2, en B1 en
2), feiten van heling (telastleggingen II, A, a tot i en B, a tot c), het in het
openbaar dragen van een valse naam (telastlegging Ill), waarbij die misdrijven aan een van hen of aan sommigen van hen ten laste worden gelegd; dat uit de stukken waarop het Hofvermag acht te slaan, blijkt dat de
raadkamer van diezelfde rechtbank bij beschikking van 26 juni 2000 dezelfde beslissing heeft gewezen;
(1) Zie Cass., 12 aug. 1991, A.R. 5907, nr. 570; 7 jan. 1997, A.R. P.95.0782.N, nr. 11; 12 nov.1997,
A.R. P.97.061l.F, nr. 466; 20 okt. 1999, A.R. P.99.0084.F, nr. 551; 13 dec. 2000, A.R. P.00.1514.F,
nr. 687; 21 feb. 2001, A.R. P.00.1726.F, nr. 108.
(2) Zie Cass., 24 maart 1999, A.R. P.99.0220.F, nr. 178.
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Overwegende dat de beschikking van 17 januari 2000 de redenen overneemt van de vordering van 19 mei 1999, met inbegrip van de daarin vermelde verzachtende omstandigheden voor de telastleggingen I, A1 en 2, en
B1 en 2; dat de beschikking van 26 juni 2000 de redenen overneemt van de
aanvullende vordering van 21 maart 2000, met inbegrip van de daarin vermelde verzachtende omstandigheden voor diezelfde telastleggingen;
Overwegende dat de Correctionele Rechtbank te Bergen zich bij vonnis van
23 maart 2001 onbevoegd verklaart om kennis te nemen van het geheel van
de telastleggingen, wegens de samenhang die tussen die telastleggingen zou
kunnen bestaan, op grond dat "de feiten van de telastleggingen II Aa, II Ab
eerste streep, II Ad en II Ai, uit hoofde van de beklaagden M.P. en P.B. verzwaarde diefstallen kunnen zijn en geen feiten van heling, zoals aangegeven in de door de verwijzingsbeschikking overgenomen vordering", en op grond
dat die niet-gecorrectionaliseerde feiten "misdaden zijn die krachtens de artikelen 461 en 467 van het Strafwetboek gestraft worden met vijftot tien jaar
opsluiting, en( .. .), in voorkomend geval, samen met de feiten van de andere, aan de voormelde beklaagden verweten telastleggingen een strafbaar feit kunnen vormen door eenheid van opzet";
Overwegende dat tegen de beschikkingen van 17 januari en 26 juni 2000
van de raadkamer vooralsnog geen rechtsmiddel openstaat en dat het vonnis van de correctionele rechtbank in kracht van gewijsde is gegaan; dat uit
de tegenstrijdigheid tussen beide beslissingen een geschil over rechtsmacht is ontstaan dat de rechtsgang belemmert; dat er bijgevolg grond bestaat tot regeling van rechtsgebied;
Overwegende dat, als het verzoek tot regeling van rechtsgebied uitsluitend betrekking heeft op het conflict tussen de beschikking van 17 januari
2000 en het vonnis van 23 maart 2001, het Hof ambtshalve, aan de hand van
de stukken van de rechtspleging, de regeling van rechtsgebied kan uitbreiden tot de tegenstrijdigheid die tevens bestaat tussen de beschikking van 26
juni 2000 en het vonnis van 23 maart 2001;
Overwegende dat de aan de beklaagden M.P. en P.B. in de telastleggingen II Aa, II Ab eerste streep, II Ad en II Ai verweten feiten, zoals zij door
de correctionele rechtbank opnieuw zijn omschreven, de misdaden schijnen op te leveren die door de artikelen 461 en 467 van het Strafwetboek met
vijf tot tien jaar opsluiting worden bestraft; dat die misdaden niet gecorrectionaliseerd zijn;
Overwegende dat de andere telastleggingen samenhang schijnen te vertonen met de feiten van de telastleggingen II Aa, II Ab, II Ad en II Ai;
Overwegende dat, evenwel, uit een overlijdensakte, op 27 november 2000
opgemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de stad Bergen, blijkt dat de beklaagde V.G. is overleden op 20 oktober 2000;
Dat het verzoekschrift tot regeling van rechtsgebied, wegens het overlijden van die beklaagde, wat hem betreft doelloos is geworden, aangezien de
tegen hem ingestelde strafvordering vervallen is;
Om die redenen, zegt dat het verzoek, wat V.G. betreft, doelloos is geworden; beslissende voor het overige tot regeling van rechtsgebied, vernietigt de
beschikkingen van 17 januari en 26 juni 2000 van de raadkamer van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen, behalve in zoverre zij betrekking
hebben op V.G.; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
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de kant van de gedeeltelijk vernietigde beschikkingen; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hofvan Beroep te Bergen, kamer van inbeschuldigingstelling.
19 december 2001- 2" kamer- Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitterVerslaggever : de h. Fettweis, raadsheer- Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal.

Nr. 713
1e KAMER- 20 december 2001

SCRIP. SCHEEPVAART- ZEEVAARTUIGEN- LOODSEN- KAPITEIN- LOODS- GEZAGSVERHOUDING- SCHEEPSEIGENAAR- AANSPRAKELIJKHEID.

De kapitein heeft gezag en toezicht over de loads, al blijft de scheepseigenaar burgerlijk aansprakelijk voor diens handelingen (1). (Artt. 5 Loodswet 3 nov. 1967 en 46
Zeewet.)
(REDERIJ VICTOR HUYGHEBAERT N.V. T. ROSSEEL ENERGY N.V. E.A.)

Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle :
1. Volgens de vaststellingen van het bestreden arrest heeft, op 7 maart 1991, de tanklichter 'Atlantic', eigendom van eiseres in cassatie, eigen schade en ladingschade opgelopen bij het binnenvaren van de haven van Zeebrugge, doordat hij het talud aan
de kop van de oostelijke havendam raakte. Deze schade is te wijten aan een
beoordelingsfout bij het besturen van het schip in de zin van art. 32 Wet Rivierbevrachting (2) en art. 91, A,§ 4, 2°, a, Zeewet. Op dat ogenblik was een Nederlandse loods aan boord van het schip.
Het arrest verklaart enerzijds de vordering van de ladingverzekeraars tot betaling van de ladingschade tegen eiseres gegrond. Deze beslissing wordt bestreden door
het eerste middel van de voorziening. Het arrest wijst anderzijds de vorderingen van
(1) Zie Cass., 15 dec. 1983, A.R. 6871, nr. 207, tengevolge waarvan de Loodswet (3 nov. 1967)
werd gewijzigd door de wet van 30 augustus 1988. Zie in dat verband de conclusie O.M., wat het
eerste onderdeel van het tweede middel betreft en de verwijzingen aldaar. Hoewel het eerste middel, dat gericht was tegen de veroordeling wegens ladingschade en betrekking had op de (ontheffing van) aansprakelijkheid van de "schipper", om "cassatietechnische" redenen niet ontvankelijk werd verklaard, zodat het geen aanleiding kon geven tot een specifieke rechtsregel op dat
vlak, wordt nochtans, voor een beter begrip van alle aspecten van de zaak, ook het desbetreffend gedeelte van de conclusie gepubliceerd.
(2) Artikel2, eerste lid, van de wet van 21 oktober 1997 houdende vaststelling van de Nederlandse tekst van het Wetboek van Koophandel, met uitzondering van Boek I, Titel VIII en IX, van
de wet van 5 mei 1936 op de binnenbevrachting, van de gecoiirdineerde wetten van 25 september 1946 op het gerechtelijk akkoord en van de wet van 5 juni 1928 houdende herziening van het
Tucht- en Strafwetboek voor de Koopvaardij en Zeevisserij, gepubliceerd in het B.S. van 27 november 1997, in werking getreden op 7 december 1997, bepaalt: "De hiernavolgende bepalingen vormen de Nederlandse tekst van( ... ) de wet van 5 mei 1936 op de binnenbevrachting (... )".
Het tweede lid bepaalt : "De hiernavolgende N ederlandse tekst van de bepalingen die (... ) de wet
van 5 mei 1936 op de binnenbevrachting hebben gewijzigd en aangevuld (... ) vervangt de vorige
Nederlandse tekst. Wet van 5 mei 1936 op de binnenbevrachting. In dezen was de oorspronkelijke tekst toepasselijk (het bestreden arrest dagtekent van 18 september 1997).
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eiseres tegen de loods aftot betaling van schade aan haar schip en tot vrijwaring wat
betreft de ladingschade. Deze beslissing wordt aangevochten door het tweede middel.
Om de aansprakelijkheid te beoordelen, werden twee verschillende wetten van toepassing verklaard door het hofvan beroep, nl. de Zeewet (3) en de Wet op de rivierbevrachting (4).
Het arrest doet nog volgende vaststellingen : 1. het schip. is een binnenschip als bedoeld in artikel 1 Wet Rivierbevrachting; 2. eiseres verbond zich jegens de ladingsbestemmeling als vervoerder; 3. de opgelopen schade is te wijten aan een verkeerde
bediening van het schip in de zin van artikel 32, eerste lid, Wet Rivierbevrachting. Dus
moet de aansprakelijkheid van de vervoerder of schipper in het licht van artikel 30
jo. artikel 32 van die wet worden beoordeeld. Daar eiseres bovendien eigenares is van
het schip moet ook rekening gehouden worden met art. 273 van de Zeewet, dat onder meer haar art. 46 - houdende de onbeperkte aansprakelijkheid van de scheepseigenaar -van toepassing verklaart op de binnenscheepvaart. De opheffing van deze
aansprakelijkheid, op grond van art. 91, A,§ 4, 2°, a) Zeewet, is niet mogelijk in dit
geval vermits deze bepaling niet is vermeld bij de in art. 273 opgesomde bepalingen, die van toepassing zijn op de binnenvaart.
2. Het eerste middel (gericht tegen de veroordeling van eiseres wegens ladingschade):
(Schending van artt. 1245, 1735, 1953 en 1994 B.W. en 32, eerste lid, wet 5 mei 1936
op de Rivierbevrachting).
Eiseres in cassatie beroept zich, als vervoerder, op de door art. 32, eerste lid, wet
5 mei 1936 op de Rivierbevrachting aan de schipper verleende ontheffing van verantwoordelijkheid voor ladingschade, ontheffing die namelijk geldt zelfs indien die
schade te wijten is aan een verkeerde bediening van het schip (5). Eiseres hield namelijk voor dat het bestaan en de toepassing van deze bepaling niet aangetast wordt
door art. 46 Zeewet, houdende de onbeperkte aansprakelijkheid van de scheepseigenaar en dat dus ontheffing daarvan mogelijk was.
Het begrip schipper wordt door het toepasselijk artikel 3 van de wet van 5 mei 1936
op de Rivierbevrachting gedefinieerd als "de gezagvoerder eigenaar van het schip, of
de door de eigenaar aangestelde schipper" (6).
Voor die ontheffing vereist art. 32, eerste lid, Wet Rivierbevrachting de voorlegging van een bewijs van klassering en het bewijs van het feit dat de schipper aan boord
van het schip was en er voortdurend een schippersknecht van minstens 18 jaar in zijn
dienst had.
De artikelen 31 en 32 Wet Rivierbevrachting bepalen samen de grens van de wettelijke exoneratie voor navigatiefouten en vormen het tegengewicht voor art. 33, dat
geen exoneratie toelaat voor gebrek aan zorg aan de lading zelf. De regelluidt dus dat
de schipper kan ontheven worden van aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door
"mismanagement of the vessel" maar niet voor "mismanagement of the cargo" (7). De
regel is gei:nspireerd door art. 91, A, § 4, 2°, van de Wet III van 28 november 1928 (Zee(3) Boek 11 W.Kh.
(4) B.S. 10 juni 1936.
(5) In de nieuwe Nederlandse tekst van artikel 32 : aan een stuurfout.
(6) In de nieuwe Nederlandse tekst van artikel3 wordt de schipper gedefinieerd als "de schippereigenaar of de zetschipper".
(7) L. DELWAIDE et J. BwcKX, Kroniek van Zeerecht. Overzicht van rechtsleer en rechtspraak
1976-1989, T.B.H. 1991, 143-144.
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wet) (8). De gevestigde doctrine aanvaardt dat art. 32 Wet Rivierbevrachting eng moet
worden gei:nterpreteerd (9) omdat het een belangrijke afwijking op het gemeen recht
is.
Het arrest wijst de ontheffing af op grand dat ze enkel zou kunnen worden ingeroepen door de gezagvoerder, eigenaar of aangestelde van de eigenaar, aan board op
het moment van het ongeval, terwijl eiseres geen "schipper aan board" was. Het hof
van beroep past dus in zijn arrest deze strikte interpretatie toe waar het oordeelt dat,
volgens de bewoordingen van de wet, enkel de schipper of de gezagvoerder die op het
moment van het ongeval aan board van het schip was, van de ontheffing kan genieten. Er is dus geen schending van art. 32 Wet Rivierbevrachting wanneer het arrest stelt dat eiseres geen beroep kan doen op de ontheffing waarvan enkel de schipper kan genieten.
Evenmin is er schending van de opgesomde artikelen van het gemeen recht, d.i. van
het Burgerlijk Wetboek. De scheepseigenaar is aansprakelijk ingevolge art. 46 Zeewet, dat, ingevolge art. 273 Zeewet, van toepassing werd verklaard op de binnenscheepvaart. Deze regel gaat uit van de fictie dat de fout werd begaan door het schip
zelf. Het gaat hierbij om een regel die specifiek is aan het Zeerecht en geen toepassing vormt van de aansprakelijkheid van de meester voor zijn aangestelden (10). Uit
voornoemde fictie kan tevens afgeleid worden dat deze vorm van aansprakelijkheid
geen toepassing vormt van andere regels van het gemeen recht, zoals deze betreffende de aansprakelijkheid voor personen die men onder zich heeft in het algemeen
en deze van de huurder, de aannemer, de hotelhouder en de lasthebber in het bijzonder, waarnaar eiseres in cassatie verwijst. Vermits door art. 46 Zeewet uitzondering wordt gemaakt op het gemeen recht, kan besloten worden dat de artikelen van
het B.W. waarop eiseres haar eerste middel steunt ter zake niet dienend zijn.
Ik meen, ten andere, dat de beslissing geheel gedragen wordt door de niet bekritiseerde redenen dat artikel46 Zeewet het beginsel huldigt van een "zakelijke aansprakelijkheid" van de eigenaar voor zijn schip, dat de erin gedefinieerde regel van de
gebondenheid van de scheepseigenaar geheel vreemd is aan het verbintenissenrecht en aan het zakelijk recht en geen toepassing is van het algemeen beginsel van
artikel1384 B.W., maar de uitdrukking is van een regel eigen aan het zeerecht. Al was
het gegrond, het middellijkt me dus niet tot cassatie te kunnen leiden en derhalve
niet ontvankelijk te zijn.
Maar alleszins, wat de aangevochten reden zelf betreft, heeft het bestreden arrest aldus terecht kunnen oordelen dat ''het feit dat de schipper [... ] wettelijk ontheven is, niet weg[neemt] dat hoe dan oak een fout werd begaan waardoor schade aan
andermans goed werd toegebracht en niet [uitsluit] dat iemand anders dan de schipper voor dezelfde fout jegens de schadelijder aansprakelijk kan zijn."
Het middel faalt dus in elk geval naar recht.
3. Het tweede middel (gericht tegen de afwijzing van eiseres' vorderingen tegen de
loads, wegens schade aan het schip en tot vrijwaring wegens ladingschade) :
(Schending van art. 149 G.W., 1147, 1315, tweede lid, 1382 en 1383 B.W., 46 Boek
II W.Kh. (Zeewet) en 5 wet 3 november 1967 betreffende het loodsen van zeevaartuigen
(Loodswet)).
(8) P. DELAHAYE, Le contrat del 'affretement fluvial, Brussel, Larcier, 1937, nr. 228. Merkwaardig genoeg is deze regel, die in verband moet worden gebracht metlhet complement vormt van art.
46 Zeewet, niet toepasbaar verklaard op de binnenscheepvaart. Daardoor ontstaat een onevenwicht : de eigenaar van een zeeschip is onder bepaalde voorwaarden ontheven aan aansprakelijkheid wegens navigatiefout terwijl de eigenaar van een binnenschip voor diezelfde navigatiefout - het bestreden arrest erkent zelfs expliciet dat het gaat om dezelfde font (zie p. 11, nr. 3, tweede
al.) niet op de wettelijke exoneratie beroep kan doen. Deze ongelijkheid wordt echter niet opgeworpen.
(9) G. VAN BLADEL, Le contrat de transportpar bateaux d'interieur et l 'affretement en sejour, Antwerpen, ILA, 1950, I, 213, nr. 433.
(10) Zie onder meer M. DE DECKER, "De aansprakelijkheid van de scheepseigenaar. De wet van
11 april1989", T. B.H., 1991, 106-107, nr. 15.
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Was geen noch is voorwerp van discussie : of het schip, als binnenschip - wat het
volgens het arrest is - zou behoren tot de in artikel4, § 1, 9, van het K.B. van 8 juni
1971 tot uitvoering van de Loodswet bedoelde binnenschepen die vrijgesteld zijn van
de verplichting tot het nemen van een loads.
3.1. Het eerste onderdeel:
3.1.2. De eerste grief:
Eiseres stelt dat het arrest niet wettig kon oordelen dat de scheepseigenaar "hoe dan
oak aansprakelijk" blijft voor de fouten van de loads en aldus op onwettige wijze, impliciet maar zeker, diens aansprakelijkheid op grand van de artikelen 1382-1383 van
het Burgerlijk Wetboek heeft uitgesloten, omwille van zijn hoedanigheid van aangestelde van de scheepseigenaar.
Juridisch gezien is deze kwalificatie evenwel niet onjuist. Het feit dat de loads raadgever is van de kapitein, zoals uitgedrukt door art. 5 Loodswet, belet niet dat hij aangestelde van de scheepseigenaar kan zijn. Dit wordt bevestigd door het in dezelfde wet
ingevoegd art. 3bis en de wordingsgeschiedenis van deze nieuwe bepaling.
Immers, dat de loads moet aangezien worden als een aangestelde van de scheepseigenaar, is een gevolg van een aantal wetswijzigingen naar aanleiding van het arrest van het Hofvan 15 december 1983 (11). Volgens dit arrest werd, afwijkend van
de vroegere rechtspraak, de loads niet langer beschouwd als de aangestelde van de
scheepseigenaar, maar viel deze onder de uitsluitende bevoegdheid van de Staat, die
voor de fouten van de loads aansprakelijk werd geacht. In het midden werd gelaten
of de loads als orgaan of als aangestelde van de Staat moest worden aangezien. Om
de aanzienlijke gevolgen van het arrest te beperken, werd de wet van 30 augustus 1988
(12) uitgevaardigd, die voormeld artikel 3bis invoerde in de Loodswet, naar luidt waarvan de organisator van de loodsdienst rechtstreeks noch onrechtstreeks aansprakelijk kan gesteld worden voor de schade die een geloodst schip zou lijden ofveroorzaken, wanneer die schade te wijten is aan de fout van de organisator zelf of van een lid
van zijn personeel (behoudens diens aansprakelijkheid wegens opzet o:f grove schuld).
De wetgever heeft dit standpunt nogmaals duidelijk willen stellen door in de wet van
11 april 1989 (13) in art. 46, § 3, Zeewet te bepalen dat de scheepseigenaar aansprakelijk is voor de fouten van de loads (14).
Eiseres beroept zich dus tevergeefs op het arrest van 15 december 1983 tot staving van haar stelling dat de loads geen aangestelde, maar slechts een raadgever van
de kapitein is, vermits de wetgever intussen heeft ingegrepen om de gevolgen van dit
arrest te beperken. Bovendien belet de functie van raadgever hoe dan oak niet dat de
loads een aangestelde zou kunnen zijn. Hoewel de loads in de praktijk een verregaande autonomie heeft, die verder gaat dan het louter adviseren van de kapitein,
neemt hij, juridisch gezien, nooit het gezag over van de kapitein, die in bepaalde gevallen de loodshulp terzijde mag schuiven en ten allen tijde het advies van de loads
kan negeren. Dit is een traditionele taakverdeling die werd bevestigd in artikel 5 Loadswet (15), dat bepaalt: "Het loodsen bestaat in het verlenen van assistentie aan de kapiteins van zeevaartuigen [.. .]. De loads treedt op als de raadgever van de kapitein.
Aileen deze laatste is meester over de leiding en de maneuvers van het vaartuig.[... ]."
Daaruit volgt dat de loads onder het gezag staat van de kapitein en als zodanig als
zijn aangestelde kan worden aangemerkt. Immers, uit de rechtspraak volgt dat het
(11) A.R. 6871, A. C., nr. 207.
(12) Wet 30 aug. 1988 tot wijziging van de wet van 3 nov. 1967, B.S. 17 sept. 1988.
(13) Wet 11 april1989 houdende goedkeuring en uitvoering van diverse Internationale Akten inzake de zeevaart, B.S. 6 okt. 1989.
(14) De memorie van toelichting vermeldt : "In § 3 moet de vermelding van de loods behou·
den blijven omdat anders geen verhaal meer mogelijk is op de scheepseigenaar wegens fouten van
de loods", wat eigenlijk niet nodig was gelet op de Loodswet.
(15) E. VAN HooYDONK, "De taakverdeling tussen de kapitein en de loods", in Lib.Am. H. Li-

bert, Antwerpen, Maklu, 1999, 480-481.
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begrip "aanstelling" het bestaan van een band van ondergeschiktheid veronderstelt. Deze ondergeschiktheid bestaat daarbij van zodra een persoon effectief gezag,
leiding en toezicht op de daden van een andere persoon kan uitoefenen. Daadwerkelijke uitoefening van het gezag is daarbij niet noodzakelijk. De vereiste van de ondergeschiktheid sluit niet uit dat de aangestelde zijn opdracht in vrijheid uitoefent (16).
De aangestelde kan over een inhoudelijke onafhankelijkheid beschikken, zoals te dezen het geval is wat betreft de adviserende functie van de loods.
Met betrekking tot de verantwoording voor de wijziging van artikel 3bis, § 2, Loadswet heeft het Arbitragehof, in zijn arrest van 22 november 1990 (17), in antwoord op
een prejudiciele vraag door het Hof gesteld bij arrest van 26 januari 1990 (18), geoordeeld "dat de wetgever (op 30 augustus 1988) in de wetgeving betreffende het loadsen de aansprakelijkheidsregeling heeft willen behouden die hij in 1967 niet had willen wijzigen en die in de rechtspraak van voor 1983 alsmede in de rechtsleer werd
afgeleid uit artikel 5 van de wet van 1967 betreffende het loodsen en uit de artikelen 64 en 251 van de Zeewet". Het Hofheeft deze reden overgenomen in zij arrest van
19 april1991 (19).
De loods moet derhalve als aangestelde van de kapitein en dus van de scheepseigenaar worden aangemerkt. Het arrest kon derhalve, anders dan eiseres beweert, zonder schending van art. 5 Loodswet, oordelen dat de loods "als zodanig een aangestelde van de scheepseigenaar-rederij" was.
Deze eerste grief kan dus niet aangenomen worden.
3.1.2. De tweede grief:
Volgens deze grief stelt het arrest eiseres, als scheepseigenaar, hoe dan ook aansprakelijk "zonder nate gaan of de door eiseres ingeroepen fout in hoofde van de loods
[. .. ]aldan niet heeft bijgedragen tot de schade zoals deze zich heeft voorgedaan". Zodoende zou het arrest art. 46 Zeewet hebben geschonden daar uit deze bepaling niet
voortvloeit dat de scheepseigenaar geen verhaal zou kunnen uitoefenen tegen derden die eventueel aansprakelijk kunnen gesteld worden op grond van andere bepalingen, met name de artikelen 1382-83 van het B.W.
Eiseres hield voor dat de loods persoonlijk aansprakelijk was daar hij de richtlijnen van Port Control zou genegeerd hebben en het schip in een gevaarlijke positie zou
hebben gebracht.
Het arrest is deze stelling niet bijgetreden en heeft de vordering van eiseres tegen de loods afgewezen op grond van de overwegingen dat "Ten onrechte ook de rederij de loods persoonlijk aansprakelijk blijft stellen voor het scheepvaartongeval en
voor de door haar daarbij opgelopen schade. Dienaangaande wordt verwezen naar wat
onder randnr. IC werd uiteengezet ".
Daar overwoog het Hof dat : "niets erop wijst dat de loods de op dat ogenblik door
Port Control aan de kapitein gegeven richtlijn niet zou opgevolgd hebben. De omstandigheden waarin het ongeval zich voordeed bewijzen veeleer het tegendeel. Uit
niets blijkt dat de loods na 10.18.00 nog enig advies zou gegeven hebben.
Dat hij ook buiten zijn bevoegdheidsgebied het schip gevoerd heeft, staat ter zake
niet genoegzaam vast.
Dat geen loodswissel plaatsvond en dat Kraak aldus aan boord is moeten blijven,
is enkel te wijten aan de kapitein en aan diens beslissing.
In zoverre als tegen de loods gericht komt de vordering [. .. ] niet genoegzaam bewezen voor."
(16) Cass., 16 okt. 1972, Pas. 1973, I, 165; Cass., 5 nov. 1981, Pas. 1982, I, 316.
(17) B.S, 28 dec. 1990, 24402.
(18) A.R. 6713, A. C. (1989-1990), nr. 327.
(19) Ibid. (1990-1991), nr. 435. Het arrest van 15 mei 1998 (ibid., A.R. C.97.0027.F, nr. 253) beslist dat de wet die de organisator van een loodsdienst van zijn aansprakelijkheid ontheft, art. 1
Eerste aanvullend protocol bij het E.V.R.M. schendt, waarin het recht op ongestoord genot van de
eigendom wordt gewaarborgd, in zoverre zij betrekking heeft op feiten van v66r haar bekendmaking en inwerkingtreding. In dezen zijn de feiten posterieur.
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Anders dan eiseres beweert, heeft het arrest niet uit art. 46, § 3, Zeewet afgeleid dat
de scheepseigenaar geen regres mocht uitoefenen wegens fout van de loads, maar heeft
het, na te hebben nagegaan of de loads persoonlijk aansprakelijk kon worden gesteld, geoordeeld dat dit niet het geval was bij gebrek aan genoegzaam bewezen fout
in zijnen hoofde.
Het arrest heeft dus niet, zoals eiseres stelt, impliciet maar zeker de aansprakelijkheid van de loads op grand van de artikelen 1382-1383 B.W. uitgesloten, zonder na
te gaan of de door eiseres aangevoerde fout van de loads al dan niet heeft bijgedragen tot de schade.
Deze grief berust op een onvolledige lezing van het arrest en mist dus feitelijke grandslag. Het onderdeel kan dus niet aangenomen worden.
3.2. Het tweede onderdeel :
Volgens eiseres zou het arrest ook door een motiveringsgebrek aangetast zijn doordat het op grand van tegenstrijdige motieven tot de afwezigheid van een fout in hoofde
van de loads besluit.
De tegenstrijdigheid zou erin bestaan dat het arrest enerzijds aanneemt dat het
scheepvaartongeval en de daardoor ontstane ladingschade te wijten zijn aan een
beoordelingsfout die bij het besturen van het schip werd begaan, met name de verkeerde inschatting van de mogelijkheid om het rn/s "Maersk Essex" voor te blijven en
als eerste de haven binnen te varen (met onverminderde snelheid) en anderzijds oordeelt dat de loads geen verkeerd advies aan de kapitein heeft gegeven daar alles erop
wijst dat de afspraak van de loads met de Port Control (om onder de wal te blijven en
na de Maersk Essex binnen te varen) nageleefd werd.
Het arrest bevat echter geen tegenstrijdigheid, nu het vaststelt - in de passages
over de aansprakelijkheid van de loads ten opzichte van de ladingbelanghebbenden
- dat niet blijkt dat de loads binnen de rede nog enig advies heeft verstrekt en ook
dat niets wijst op het feit dat de loads de door Port Control om 10.27.00 u. aan de kapitein gegeven richtlijn (om uit de buurt te blijven van ferry's) niet zou hebben opgevolgd.
Het onderdeel berust dus op een onvolledige lezing van het arrest en mist derhalve, in zoverre, feitelijke grondslag.
De schending van de artikelen 1382 en 1383 B.W. is hieruit afgeleid en het onderdee! is dus, in zoverre, niet ontvankelijk.
Conclusie : verwerping.
ARREST

(A.R. C.98.0032.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 september 1997 gewezen door het Hof van Beroep te Gent;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 1245, 1735, 1797, 1953 en 1994 van het Burgerlijk Wethoek en van artikel 32, eerste lid, van de wet van 5 mei 1936 op de Rivierbevrachting
(B.S., 10 juni 1936).
doordat het arrest het hager beroep van eiseres ongegrond verklaart en met bevestiging van het vonnis de oorspronkelijke vordering van de ladingverzekeraars gegrond verklaart en dientengevolge eiseres veroordeelt tot betaling van de ladingschade op grand van de hiernavolgende overwegingen :
"7. Volgens (eiseres) werd door haar aangestelde, met name door de kapitein, een
navigatiefout begaan en is het strijdig met ons rechtsstelsel dat zij als aansteller voor
die navigatiefout verantwoordelijk zou verklaard worden, terwijl haar aangestelde op
grand van art. 32 W.R.B. (Wet op de Rivierbevrachting) met betrekking tot diezelfde fout van aansprakelijkheid ontheven is.
8. De stelling van (eiseres) kan niet bijgetreden worden.
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De ontheffing van aansprakelijkheid waarvan sprake in art. 32,eerste lid, W.R.B.
betreft echter een gevoelige afwijking van het gemene recht en moet om die reden op
strikte wijze opgevat en beoordeeld worden. De voor ontheffing wettelijk gestelde voorwaarden zijn dwingend en moeten dan ook naar de letter toegepast worden.
Mede in het licht van art. 3 W.R.B. en van wat volgens die wetsbepaling onder 'schipper' verstaan wordt, kan die ontheffing van aansprakelijkheid uit verkeerde bediening van het schip enkel ingeroepen worden door de gezagvoerder van het schip die
er tevens de eigenaar van is of die door de eigenaar als gezagvoerder aangesteld werd
en die bovendien op het ogenblik van het ongeval aan boord was.
Gezagvoerder-eigenaar is hij die, eigenaar zijnde, persoonlijk de navigatie van het
schip leidt. Aangestelde schipper is hij die door de eigenaar van het schip met de navigatie belast wordt. Het is dus zonder meer duidelijk dat de rederij niet als schipper kan aangezien worden en geen beroep kan doen op de aansprakelijkheidsontheffing waarvan enkel een schipper kan genieten.
Dat de schipper- weze hij gezagvoerder-eigenaar of aangesteld gezagvoerderwettelijk ontheven is van aansprakelijkheid voor averij die aan verkeerde bediening van het schip te wijten is, neemt niet weg dat hoe dan ook een fout begaan werd
waardoor schade aan andermans goed toegebracht werd en sluit niet uit dat iemand anders dan de schipper voor diezelfde fout jegens de schadelijder aansprakelijk kan zijn.
Dit is ter zake het geval wat de rederij betreft, nu onbetwist vast staat dat deze zich
jegens de N.V. Rosseel tot vervoer verbond en niet ontkend kan worden dat zij zich op
het ogenblik van het ongeval niet aan boord bevond. De aansprakelijkheid voor de begane fout rust op haar schip en om die reden dient zij ze als eigenaar van het schip
te dragen" (pp. 14-15),
terwijl, overeenkomstig de artikelen 1245 en 1797 de contractant die zich door een
uitvoeringsagent laat vervangen, in principe aansprakelijk is voor de schade die zijn
medecontractant oploopt, door de fout die zijn agent in de uitvoering van een contractuele verbintenis heeft begaan; dit beginsel eveneens een bijzondere toepassing vindt
in de artikelen 1735, 1953 en 1994 van het Burgerlijk Wetboek;
die uitvoeringsagent, hetzij een aangestelde, hetzij een onderaannemer niet als een
"derde" beschouwd kan worden, doch het instrument is waardoor de contractant het
contract uitvoert, zodat de fout die door hem in de uitvoering van die verbintenissen van zijn aansteller wordt begaan, moet beschouwd worden als de fout van de contractant zelf;
een contractuele schuldenaar derhalve voor de daden van zijn uitvoeringsagent slechts
aansprakelijk zal zijn onder dezelfde voorwaarden als die waaronder hij voor zijn eigen gedragingen aansprakelijk zou zijn;
overeenkomstig artikel 32, eerste lid, van de wet op de rivierbevrachting de schipper niet verantwoordelijk is voor de schade aan de lading teweeggebracht door een
scheepvaartongeval, zelfs indien dit ongeval aan een verkeerde bediening van het schip
te wijten is maar om die ontheffing te genieten, hij een bewijs van klassering moet voorleggen (. .. ) en moet bewijzen dat hij op het ogenblik van het ongeval aan boord was
en voortdurend een schippersknecht van minstens 18 jaar in zijn dienst had;
het arrest vaststelt dat eiseres zich jegens de ladingbestemmeling als vervoerder verbond en dat de ladingschade die werd opgelopen te wijten was aan een "verkeerde bediening van het schip in de zin van artikel 32,eerste lid, van de wet op de Rivierbevrachting" (p. 11);
eiseres in haar beroepsconclusie neergelegd op 26 oktober 1994 (p. 9-10) had laten gelden dat aan de voorwaarden voor ontheffing van aansprakelijkheid van artikel 32, eerste lid, van de Wet op de Rivierbevrachting voldaan was daar zij een bewijs van klassering kon voorleggen en tevens kon aantonen dat de schipper op het
ogenblik van het ongeval aan boord was en er voortdurend een schippersknecht van
minstens 18 jaar in zijn dienst had en dat bijgevolg eiseres niet aansprakelijk kan gesteld worden nu haar aangestelde voor diezelfde fout van aansprakelijkheid was vrijgesteld;
het arrest echter de toepassing van artikel 32, eerste lid, van de Wet op de Rivierbevrachting afwijst "daar die ontheffing van aansprakelijkheid (. .. ) enkel kan inge-
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roepen worden door de gezagvoerder van het schip die er tevens de eigenaar van is
of die door de eigenaar als gezagvoerder aangesteld werd en die bovendien op het ogenblik van het ongeval aan board was" (p. 14 arrest);
het arrest vervolgens eiseres alsnog aansprakelijk stelt "(en) nu onbetwist vaststaat dat deze zich jegens (de ladingbestemmeling) tot vervoer verbond en niet ontkend kan worden dat zij zich op het ogenblik van het ongeval niet aan board bevond";

zodat het arrest door de toepassing van artikel 32, eerste lid van de Wet op de Rivierbevrachting afte wijzen en door eiseres zonder meer aansprakelijk te stellen voor schade
ingevolge een fout waarvoor haar aangestelde, die deze fout in de uitvoering van de
contractuele verbintenis van eiseres heeft begaan, op grand van artikel 32 van de wet
op de Rivierbevrachting ontheven kon zijn van aansprakelijkheid, dit laatste artikel evenals de in het middel aangehaalde artikelen inzake de contractuele aansprakelijkheid van de aansteller voor zijn aangestelde schendt (schending van alle in het
middel ingeroepen wetsbepalingen);

Overwegende dat het middel ervan uitgaat dat het arrest eiseres, aansteller, niet aansprakelijk kon stellen voor de schade aan de lading door een
fout die haar aangestelde in de uitvoering van de contractuele verbintenis
heeft begaan en waarvoor de aangestelde op grand van artikel 32, eerste lid,
van de wet van 5 mei 1936 op de rivierbevrachting kon ontheven zijn;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat :
1. de aansprakelijkheid van eiseres, eigenaar van het binnenschip Atlantic, ook moet beoordeeld worden met inachtneming van artikel 273 Zeewet dat betrekking heeft op de binnenvaartuigen en luidens welk de artikelen 46, 48 tot 58 en 67 van de Zeewet van toepassing zijn;
2. luidens artikel 46, § 2, van die wet, de scheepseigenaar burgerlijk aansprakelijk is voor de handelingen van de kapitein en instaat voor de verbintenissen door deze in het uitoefenen van zijn dienst aangegaan;
3. artikel 46 van die wet uitgaat van de onbeperkte aansprakelijkheid van
de scheepseigenaar en het beginsel huldigt van de zakelijke aansprakelijkheid volgens welk de schade niet geacht wordt door de scheepseigenaar of door
zijn aangestelden te zijn veroorzaakt maar door het schip; omdat het over
zakelijke aansprakelijkheid gaat, moet zij door de eigenaar van het schip worden gedragen;
4. in de bepaling van artikel 46 de regel van de gebondenheid van de
scheepseigenaar vreemd is aan het verbintenissenrecht en aan het zakelijk recht en betreft zij ook geen toepassing van artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek, maar is zij de uitdrukking van een regel eigen aan het zeerecht;
5. de aansprakelijkheid voor de fout rust op het schip en eiseres als eigenaar van het schip deze moet dragen;
Overwegende dat de appelrechters hun beslissing niet alleen gronden op
de in het middel bekritiseerde redenen, maar ook op het niet bestreden oordeel dat de beslissing draagt, namelijk dat eiseres als scheepseigenaar op
grand van artikel 46 van de Zeewet aansprakelijk is;
Dat het middel niet tot cassatie kan leiden, mitsdien niet ontvankelijk is;
Over het tweede middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 149 van de Grondwet, 1147, 1315, tweede lid, 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek, 30 van de Wet op de Rivierbevrachting, 46 van Boek
II van het Wetboek van Koophandel en 5 van de wet van 3 november 1967 betreffende het loodsen van zeevaartuigen,
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doordat het arrest de oorspronkelijke vordering van eiseres jegens de loods tot bepaling van de aan het schip opgelopen schade ongegrond verklaart en eiseres aansprakelijk stelt voor- en veroordeelt tot betaling van de opgelopen ladingschade, met
afwijzing van eiseres' vordering in vrijwaring tegen de loods als zijnde ongegrond en
zulks op grond van de hiernavolgende overwegingen :
"Vruchteloos beijvert de rederij zich om ervan te overtuigen dat de kapitein geen verantwoordelijkheid draagt en dat het scheepvaartongeval enkel te wijten is aan foutief toedoen van de loods die het schip in een gevaarlijke positie bracht en de richtlijnen van de Port Control negeerde. Ongeacht of de verkeerde bediening van het schip
te wijten is aan de loods of aan de kapitein of aan heiden, is zij jegens de ladingbelanghebbenden immers burgerlijk aansprakelijk voor de door hen gestelde handelingen en begane tekortkomingen.
De loods die voor de dienst van het schip door de kapitein aangeworven werd, is als
zodanig een aangestelde van de scheepseigenaar-rederij. Aanstelling onderstelt gezag en verplicht tot gehoorzaamheid. De loods is aan het gezag en het toezicht van de
kapitein onderworpen en de kapitein kan hem bevelen het schip te voeren of hem het
roer uit handen nemen. Hoe dan ook blijft de kapitein, wegens het mandaat dat hij
van de scheepseigenaar ontving, aansprakelijk voor de handelingen van de loods en
voor diens adviezen, die hij ter zake opgevolgd en tot de zijne gemaakt heeft. Dat binnen de rede geen Belgische loods ingeschakeld werd is enkel aan de kapitein te
wijten.
Ten onrechte blijft ook de rederij de loods persoonlijk aansprakelijk stellen voor het
scheepvaartongeval en voor de door haar daarbij opgelopen schade.
Dienaangaande wordt verwezen naar wat hierboven onder randnummer I, C. uiteengezet werd.
C. In zoverre als tegen de loods gericht.
Ten onrechte achten de ladingbelanghebbenden de loods persoonlijk voor het ongeval aansprakelijk.
Zij stellen dat de schadevaring te wijten is aan diens 'verkeerd advies' waardoor het
schip in een gevaarlijke positie op rede gebracht werd en duiden voorts als fout aan
dat hij bij dit alles handelde buiten zijn bevoegdheidsbeleid.
Uit het deskundigenonderzoek blijkt echter niet dat de loods binnen de rede nog enig
advies aan de kapitein verstrekt heeft. Hij deed dit wellicht voordien, toen hij om
10u.l8.00, weze op 4,5 km van het havenhoofd, aan de Port Control mededeelde: 'ik
denk dat ik daar eerder ga zijn', maar ook 'OK ik blijf onder de wal'. Alles wijst er op
dat die afspraak met de Port Control, die het daarmee eens was, ook nageleefd werd.
Om 10u.27.00 was het schip immers helemaal in de rode boeienkant gedoken en niets
wijst er op dat de loods die op dat ogenblik door Port Control aan de kapitein gegeven richtlijn (uit de buurt van de elkaar passerende ferry's te blijven) niet zou opgevolgd hebben. De omstandigheden waarin het ongeval zich voordeed bewijzen veeleer het tegendeel.
Uit niets blijkt dat de loods na 10u.18.00 nog enig advies zou gegeven hebben.
Dat hij ook buiten zijn bevoegdheidsgebied het schip gevoerd heeft, staat ter zake
niet genoegzaam vast. Hij kan dit desgevallend aileen maar gedaan hebben met instemming en onder het gezag, zo al niet op bevel, van de kapitein die er - naar het
oordeel van de deskundige zonder dringende noodzaak - de voorkeur aan gaf de brug
te verlaten om naar de machinekamer te gaan, hoewel hij wist dat, behalve hijzelf, de
loods de enige man aan boord was die het schip kon voeren (elke loods bezit een
kapiteinsbrevet) en ook wist dat het schip zich in de gevaarlijke rode boeienzone
bevond.
Dat geen loodswissel plaats vond en dat K. aldus aan boord is moeten blijven, is enkel te wijten aan de kapitein en diens beslissing.
In zoverre als tegen de loods gericht komt de vordering van de ladingbelanghebbenden
dan ook niet genoegzaam bewezen voor",
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terwijl, eerste onderdeel, overeenkomstig artikel 5 van de wet van 3 november 1967
betreffende het loodsen van zeevaartuigen, de kapitein aileen meester is over de leicling en de manoeuvres van het vaartuig en geen enkel gezag heeft over de loods die,
volgens dezelfde wetsbepaling, optreedt als zijn raadgever; eiseres had laten gelden
dat nu het ongeval zich op de rede van Zeebrugge, en derhalve buiten het bevoegdheidsgebied van de loods, had voorgedaan, de Belgische loodsenwet niet toepasbaar was en
de "loods" "derhalve beoordeeld diende te worden als een derde die dus buitencontractueel verantwoordelijk is" (p. 7 conclusie 26 oktober 1994);
het arrest bij de beoordeling van de stelling van eiseres terzake van het "foutief toedoen van de loods die het schip in een gevaarlijke positie bracht en de richtlijnen van
de Port Control negeerde" (p. 15 arrest), vooreerst oordeelt dat eiseres burgerlijk aansprakelijk is voor de begane tekortkomingen, "ongeacht of de verkeerde bediening te
wijten is aan de loods of aan de kapitein of aan heiden"; vervolgens aanneemt dat niet
bewezen is dat de loods buiten zijn bevoegdheidsgebied handelde, en dat "de loods die
voor de dienst van het schip door de kapitein aangeworven werd (... ) als zodanig een
aangestelde van de scheepseigenaar-rederij is" en dat "hoe dan ook (... ) de kapitein,
wegens het mandaat dat hij van de scheepseigenaar ontving, aansprakelijk (blijft) voor
de handelingen van de loods en voor diens adviezen die hij ter zake opgevolgd en tot
de zijne gemaakt heeft" (p. 15 arrest);
het arrest aldus te kennen geeft dat, gelet op de loods' hoedanigheid van "aangestelde" van eiseres, deze laatste hoe dan ook als eigenares van het schip aansprakelijk blijft zonder na te gaan of de door eiseres ingeroepen fout in hoofde van de loods
(nl. niet-opvolgen van de instructies van de Port Control en het schip in een gevaarlijke positie brengen) al dan niet heeft bijgedragen tot de schade zoals deze zich heeft
voorgedaan;
het arrest zodoende artikel 46 van de Scheepvaartwet schendt, daar uit deze bepaling niet volgt dat de eigenaar geen verhaal zou kunnen uitoefenen tegen derden
die eventueel aansprakelijk kunnen gesteld worden op grond van andere bepalingen, met name de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek,
zodat het arrest, in de mate dat het te kennen geeft dat eiseres "hoe dan ook" aansprakelijk blijft voor het ongeval en aldus impliciet doch zeker de aansprakelijkheid van de loods op grond van de artikelen 1382-1383 Burgerlijk Wetboek uitsluit omwille van de toepassing van artikel 46 Zeewet en omwille van de loods' vermeende
hoedanigheid van aangestelde van de scheepseigenaar zijn beslissing niet naar recht
verantwoordt en schending inhoudt van alle in het middel aangehaalde bepalingen (behalve artikel149 van de Grondwet) daar de loods overeenkomstig artikel5 van de wet
van 3 november 1967 betreffende het loodsen van zeevaartuigen niet de aangestelde doch de raadgever van de kapitein is en noch genoemd artikel 5, noch artikel
46 van Boek II van het Wetboek van Koophandel de toepassing van de artikelen 1147,
1315, tweede lid, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, evenals artikel30 van de
Wet op de Rivierbevrachting, uitsluit;
terwijl, tweede onderdeel, overeenkomstig artikel 30 van de Wet op de Rivierbevrachting de schipper aansprakelijk is voor verlies en averij der goederen, tenzij hij
bewijst dat het verlies of de averij te wijten is aan een feit dat hem niet ten laste kan
gelegd worden;
deze bepaling een uitdrukking is van het algemeen verbintenisrechtelijk principe
dat de schuldenaar van een contractuele resultaatsverbintenis niet aansprakelijk is,
wanneer hij aantoont dat hij door overmacht of door een vreemde oorzaak werd verhinderd zijn verbintenis nate komen (art. 1147 en art. 1315, tweede lid, Burgerlijk
Wetboek);
eiseres in casu had laten gelden dat zij contractueel niet aansprakelijk was daar de
schadevaring te wijten was aan de fout van een derde, met name de loods, waarvoor zij niet moest instaan, zoals eiseres in conclusie met overname van de conclusie van de gerechtsexpert had betoogd ("de schadevergoeding (is) dan ook hoofdzakelijk te wijten (... ) aan een verkeerd advies door de zeeloods; (hij) maakte de nodige
afspraken en bracht het (aan eiseres toebehorend schip) op de rede van Zeebrugge, doch
in een gevaarlijke positie" (p. 6 conclusie van 26 oktober 1994) en "hij negeerde de richtlijnen van Port Control om na de Maersk Essex binnen te lopen" (p. 4, conclusie van
26 oktober 1994));
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eiseres vanwege deze loads dan oak de betaling van de aan haar schip opgelopen
schade vorderde en de loads eveneens aansprak in vrijwaring van de door de ladingbestemmeling geleden schade;
het arrest enerzijds vaststelt dat de schadevaring zich voordeed toen "de tanklichter (. .. ) bij het binnenvaren van de haven van Zeebrugge het talud aan de kop van
de oostelijke havendam (raakte)"; het arrest de daaruit ontstane ladingschade wijt "aan
een beoordelingsfout die bij het besturen van het schip begaan werd, met name verkeerde inschatting van de mogelijkheid om het rn/s ''Maersk Essex" voor te blijven en
als eerste de haven binnen te varen. Als gevolg daarvan werd aan het havenhoofd een
te scherpe bocht rand de oostelijke dam genomen. Als gevolg van dit verkeerd manoeuvre raakte de tanklichter het talud van die dam, waardoor het vlakschade opliep en een deel van de lading door bodemscheuren in de scheepswand is weggevloeid" (p. 11 arrest);
het arrest daarbij als feiten aanneemt dat "de loads op 12 minuten voor de schadevaring lOu. 18'00", het schip bestuurde en door de Port Control geadviseerd werd
voorrang te verlenen aan het m/s Maersk Essex; dat de loads dit verzoek eerst beantwoord heeft met de woorden 'ik denk dat ik daar eerder ga zijn', maar daarna bevestigd heeft 'O.K. ik blijf onder de wal';- dat Port Control daaruit blijkbaar begrepen had dat de tanklichter voorrang zou verlenen, (. .. ); dat de daarop volgende
opmerking van de Maersk Essex (. .. ) 'een klein schip haalt ons in' door Port Control
beantwoord werd met de woorden: 'de (tanklichter) Atlantic zal goed uit uw buurt blijven aan de rand van de vaargeul', hetgeen duidelijk maakt dat de Atlantic tussen
10u.l8'00" u. en 10u.26'00" aan onverminderde snelheid was blijven varen met de bedoeling als eerste de haven binnen te varen" (p. 9 arrest);
uit het geheel van deze overwegingen aldus onomstotelijk blijkt dat de loads zijn voornemen om voor de rn/s Maersk Essex binnen te varen alsnog heeft uitgevoerd, spijts
het advies van Port Control om aan dit schip voorrang te verlenen en spijts zijn "mondelinge" toezegging "onder de wal blijven";
het arrest anderzijds oordeelt dat de loads geen verkeerd advies aan de kapitein heeft
gegeven daar "(alles) erop wijst dat de afspraak met de Port Control (lees: om onder de wal te blijven) die het daarmee eens was, oak nageleefd werd" (p. 16 arrest);
het arrest aldus niet zonder interne tegenstrijdigheid kon aannemen dat enerzijds het schip aan onverminderde snelheid was blijven varen met de bedoeling - in
tegenstrijd met de instructies van de Port Control voor een ander schip binnen te varen met het ongeval door die "verkeerde inschatting" tot gevolg, en dat anderzijds "alles erop wijst dat de afspraak (van de loads met de Port Control om na het andere schip
binnen te varen oak nageleefd werd"; het arrest op grand van deze tegenstrijdige motieven de fout in hoofde van de loads wettelijk niet bewezen kon achten,
zodat het arrest in zoverre het op tegenstrijdige overwegingen is gesteund niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel149 van de Grondwet); voorzover het op grand van die tegenstrijdige motivering de fout in hoofde van de loads niet
bewezen acht, en dientengevolge eiseres' vordering in vrijwaring jegens de loads evenals haar vordering tot vergoeding van de aan het schip opgelopen schade als ongegrond af\vijst, evenmin naar recht is verantwoord (schending van de artikelen 1382
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, luidens het te dezen toepasselijk artikel 5 van de wet
van 3 november 1967 betreffende het loodsen van zeevaartuigen, "het loodsen bestaat in het verlenen van assistentie aan de kapiteins van zee~
vaartuigen, door loodsen benoemd door de minister die de dienst van het
loodswezen in zijn bevoegdheid heeft. De loods treedt op als raadgever van
de kapitein. Alleen deze laatste is meester over de leiding en de maneuvers van het vaartuig";
Dat hieruit volgt dat de kapitein gezag en toezicht heeft over de loods;
Overwegende dat artikel 46, § 3, van de Zeewet, zoals vervangen bij artikel 2 van de wet van 11 april1989, bepaalt dat de scheepseigenaar burgerlijk aansprakelijk is voor de handelingen van de bemanning, van de loods
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en van andere als dusdanig werkzaam zijnde aangestelden, in de uitoefening van hun respectieve dienst;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat de loods een aangestelde is van
de scheepseigenaar-rederij; dat hij aan het gezag en toezicht van de kapitein onderworpen is en dat hoe dan ook de kapitein, wegens het mandaat dat
hij van de scheepseigenaar ontving, aansprakelijk blijft voor de handelingen van de loods;
Dat het arrest zodoende noch artikel5 van de wet van 3 november 1967,
noch artikel 46 van de Zeewet schendt;
Dat het onderdeel in zoverre niet kan worden aangenomen;
Overwegende dat het arrest verder oordeelt dat :
1. niet genoegzaam vaststaat dat de loods het schip buiten zijn
bevoegdheidsgebied heeft gevoerd;
2. niets erop wijst dat de loods de door de Port Control aan de kapitein gegeven richtlijnen niet zou opgevolgd hebben;
3. eiseres vruchteloos stelt dat de loods het schip in een gevaarlijke positie heeft gebracht;
Dat het arrest beslist dat eiseres ten onrechte de loods persoonlijk aansprakelijk stelt voor het scheepvaartongeval en voor de door haar daarbij opgelopen schade;
Overwegende dat het onderdeel dat ervan uitgaat dat het arrest de door
eiseres aangevoerde fouten van de loods niet heeft nagegaan, berust op een
onvolledige lezing van het arrest, mitsdien in zoverre feitelijke grondslag mist;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest, enerzijds, vaststelt dat de Atlantic aan onverminderde snelheid was blijven varen met de bedoeling als eerste de haven binnen te varen, anderzijds, vaststelt dat de loods aan de "Port Control'' mededeelde : "ik denk dat ik daar eerder ga zijn, maar ook OK ik blijf
onder wal. Alles wijst er op dat die afspraak met de Port Control, die het daarmee eens was, ook nageleefd werd";
Dat die redenen niet tegenstrijdig zijn;
Dat het onderdeel in zoverre feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat de aangevoerde schending van de artikelen 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek geen zelfstandige grief uitmaakt maar geheel is
afgeleid uit de tevergeefs aangevoerde tegenstrijdigheid in de motivering;
Dat het onderdeel in zoverre niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de
kosten.
20 december 2001- 19 kamer- Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter- Verslaggever : mevr. Bourgeois - Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaatgeneraal- Advocaten : mrs. De Gryse en Gerard.
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1e KAMER - 20 december 2001

1o BERUSTING- BURGERLIJRE ZAKEN- STILZWIJGENDE BERUSTING- RECHTERLIJRE BESLISSING- BETEKENING- ZONDER VOORBEHOUD - GEVOLG.

2° BERUSTING- BURGERLIJRE ZAKEN- STILZWIJGENDE BERUSTING- RECHTERLIJRE BESLISSING- BETEKENING- INTERESTEN- KAPITALISATIE - AANMANING- GEVOLG.

3° VONNISSEN EN ARRESTEN- BURGERLIJKE ZAKEN- ALGEMEEN- LAATTIJDIG INGEDIENDE CONCLUSIE- WERING UIT RET DEBAT- AARD VAN DE BESLISSING- CASSATIEBEROEP- GEVOLG.

4° CASSATIEBEROEP- BURGERLIJRE ZAKEN- TERMIJNEN VAN CASSATIEBEROEP EN BETEKENING- BESLISSINGEN ONMIDDELLIJK VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP- LAATTIJDIG INGEDIENDE CONCLUSIE - WERING UIT RET DEBAT- AARD VAN DE BESLISSING.

So RECHTBANKEN- BURGERLIJKE ZAKEN- ALGEMEEN- CONCLUSIES-

RECHTERLIJRE TERMIJNREGELING - GEVOLG - NEERLEGGING TER GRIFFIE - TOEZENDING.

6° RECHTBANKEN -

BURGERLIJKE ZAKEN- ALGEMEEN- CONCLUSIES - RECHTERLIJKE TERMIJNREGELING- VERMOEDEN- GEVOLG- TOEZENDING.

7° RECHTBANKEN- BURGERLIJKE ZAKEN -

ALGEMEEN- CONCLUSIE - OVERLEGGING

- TERMIJN- VERMOEDEN- STREKKING.

8° RECHTBANKEN- BURGERLIJKE ZAKEN- ALGEMEEN- CONCLUSIE- OVERLEGGING
- TERMIJN- EINDE- AMBTSHALVE WEREN UIT DE DEBATTEN- VOORWAARDEN.

1o Geen stilzwijgende berusting in een rechterlijke beslissing kan worden afgeleid uit
de omstandigheid dat de betekening ervan zonder voorbehoud is gedaan (1). (Art. 1044
en 104S Ger.W.)

2° Geen stilzwijgende berusting in een rechterlijke beslissing kan worden afgeleid uit
de omstandigheid dat de betekening ervan met het oog op de toepassing van artikel1154 B. W. is gedaan (2). (Art. 1044 en 104S Ger.W. en 11S4 B.W.)
3° en 4° Onmiddellijk, d.i. voor de eindbeslissing, vatbaar voor cassatieberoep, is de
beslissing een laattijdig overgelegde conclusie uit het de bat te weren, daar ze een beslissing is waardoor de rechter zijn rechtsmacht over een geschilpunt uitput (3).(Art.
1077 Ger.W.)

so

Wanneer de voorzitter of de door hem aangewezen rechter de termijn bepaalt om conclusie te nemen moeten de neerlegging ter griffie en de gelijktijdige toezending aan
de tegenpartij binnen die termijn worden gedaan (4). (Artt. 74S, eerste lid, en 747,
§ 2, eerste en vijfde lid, Ger.W.)

6° De conclusie moet niet vijf dagen voor het verstrijken van de termijn aan de tegenpartij worden toegezonden om geacht te worden binnen de door de voorzitter of de
door hem aangewezen rechter bepaalde termijn te zijn genomen (S). (Artt. 74S, tweede
lid, en 747, § 2, eerste en vijfde lid, Ger.W.)
(1) Zie Cass., 26 okt. 1989, A.R. 8506, nr. 126.
(2) Zie noot 1.
(3) Zie Cass., 10 feb. 1983, A.R. 6753, A. C., 1982-83, nr. 333, en 22 nov. 1991, A.R. 7550, nr. 156.
(4) Zie conclusie O.M.
(5) Zie conclusie O.M.
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7o Het vermoeden dat de overlegging van de conclusie wordt geacht te zijn verricht vijf
dagen na de toezending heeft tot strekking de aanvangsdatum van de termijn voor
het nemen van een antwoordconclusie te bepalen vanaf de overlegging van de conclusie van de tegenpartij (6). (Artt. 745, tweede lid, en 747, § 2, eerste en vijfde lid,
Ger.W.)

so

Niet naar recht verantwoord is de beslissing een conclusie wegens overlegging na
het verstrijken van de door de voorzitter of de door hem aangewezen rechter bepaalde termijn uit de de batten te weren op grand dat ze geacht wordt te zijn overgelegd vijf dagen na haar neerlegging ter griffie en toezending aan de tegenpartij, hoewe! vastgesteld wordt dat zulks binnen deze termijn geschiedde (7). (Artt. 745, tweede
lid, en 747, § 2, eerste, vijfde en zesde lid, Ger.W.)
(ALGEMENE ONDERNEMINGEN AERTS N.V: T. BELGISCHE STAAT E.A.)

Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle :
2. Het eerste middel voert een schending aan van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek die de bodemrechter opleggen conclusies, die overgelegd zijn buiten de
door de voorzitter (of de door hem aangewezen rechter) bepaalde termijnen om te concluderen, uit de debatten te weren, alsook van het recht van verdediging.
In dezen werd, volgens de vaststellingen van het arrest, op 24 november 1993 een
beschikking verleend op grand van artikel 747, § 2, Ger.W., waarbij de termijn voor
aanvullende conclusies voor verweerders bepaald werd op drie maanden vanaf de kennisgeving en de termijn voor aanvullende conclusies voor eiseres op zes weken. De
rechtsdag werd bepaald op 4 april 1995. De appelrechters stellen oak vast dat verweerders op 18 februari 1994 een aanvullende conclusie verstuurden naar de griffie
en besluiten daaruit dat, 'bij gebrek aan andere elementen, moet aangenomen worden dat dit rechtsplegingsdocument op dezelfde dag naar (eiseres) werd gezonden" en
"dat de overlegging van deze conclusie aan de (eiseres) bijgevolg geacht wordt te zijn
verricht op 23 februari 1994" (waarbij, in voetnoot, verwezen wordt naar artikel 745,
tweede lid, Ger.W. en de ratio legis van deze bepaling). Ten slotte stellen ze vast dat
eiseres op 5 april 1994 een vierde aanvullende conclusie ter griffe neerlegde en besluiten ze hieruit "dat bij gebreke aan andere gegevens moet aanvaard worden dat deze
conclusie op dezelfde dag werd toegezonden aan (verweerders), zodat ze geacht wordt
te zijn overgelegd op 10 april 1994, dit is meer dan zes weken na de overlegging van
de aanvullende conclusie door de (verweerders)" en "dat zij bijgevolg (... ) ambtshalve uit de debatten (moet) worden geweerd (.. .)".
De appelrechters beslissen dit laatste door op de termijnregeling voor het neerleggen van conclusies, vastgesteld bij art. 747, § 2, Ger.W., de bepaling van art. 745 Ger.W.
toe te passen.
Het middel verwijt het arrest de datum van de neerlegging ter griffie van eiseres'
vierde aanvullende conclusie, 5 april1994, te hebben 'verschoven'. Het arrest neemt
deze datum als referentie om er de vermoedelijke datum van overlegging van die conclusie aan de verweerders uit af te leiden en te besluiten dat de op die datum, 10 april
1994, 'geachte' overlegging, , d.i. na het verstrijken van de aan eiseres toegestane termijn van zes weken, dus laattijdig was.
In het middel wordt betoogd dat de fictie van artikel 745, tweede lid, Ger.W.,- "De
overlegging van de conclusies wordt geacht te zijn verricht vijf dagen na de toezending"- bedoeld is aan te beletten dat de termijn voor de antwoordconclusie wordt ingekort met de tijd die nodig is voor de verzending van de te beantwoorden conclusie
en dus toepasselijk is op het vertrekpunt van die termijn maar dat, bij de verdere beoordeling van het respect voor de door de rechter bepaalde conclusietermijn, de toe(6) Zie conclusie O.M.
(7) Zie conclusie O.M.
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passing van die bepaling niet tot gevolg kan hebben dat de termijn van neerlegging
ter griffie van die antwoordconclusie met vijf dagen wordt 'verschoven'. M.a.w., deze
bepaling is niet van toepassing op de 'vervaldag' van die termijn.
3. Artikel 747, laatste lid, Ger.W. bepaalt:
"Onverminderd de toepassing van de uitzonderingen bedoeld in artikel 7 48, §§ 1 en
2, worden de conclusies die zijn overgelegd na het verstrijken van de termijnen bedoeld in het voorgaande lid, ambtshalve uit de debatten geweerd. Op de rechtsdag kan
de meest gerede partij een op tegenspraak gewezen vonnis vorderen".
Artikel 745 Ger.W. bepaalt :
"Alle conclusies worden aan de tegenpartij of aan haar advocaat gezonden tezelfdertijd als zij ter griffie worden neergelegd.
De overlegging van de conclusies wordt geacht te zijn verricht vijf dagen na de toezending".
Wat dat vertrekpunt van de termijn betreft lijkt me, ook in deze zaak, geen probleem te rijzen. De toevoeging van een tweede lid aan artikel 745 (8) werd als volgt
verantwoord : "In de mate dat de termijnen om conclusie te nemen dwingend kunnen zijn, is het wenselijk dat iedere twijfel omtrent de aanvangsdatum van de termijn voor het nemen van conclusies wordt weggenomen, wanneer die verband houdt
met de overlegging van conclusies van de tegenpartij ... De datum van verzending blijft
in aanmerking komen, maar ten einde rekening te houden, onder meer met de
wisselvalligheden van de verzending langs de post, wordt de overlegging geacht
vijf dagen later te zijn verricht. De bewijslast inzake de verzending berust bij de
verzender." (9)
4. Ook wat de einddatum van de termijn betreft hebben de appi:!lrechters de artikelen 745, tweede lid, en 747, § 2, 5° en 6° lid, naar de letter, correct toegepast: valgens deze bepalingen worden slechts de conclusies die zijn overgelegd na het verstrijken van de door de rechter bepaalde termijn om conclusie te nemen geweerd, terwijl
door de overlegging toezending aan de tegenpartij of aan haar advocaat bedoeld wordt
en die overlegging geacht wordt te zijn verricht vijf dagen na de toezending, die gebeurt tezelfdertijd als de neerlegging ter griffie.
Het arrest verwijst naar de datum van de neerlegging ter griffie van eiseres' antwoordconclusie om er het vermoeden van dezelfde datum van verzending aan de tegenpartij - die niet uit de stukken bleek- en dus ook de datum van overlegging, vijf dagen later, uit af te leiden.
Volgens de letter van de wet die bepaalt wanneer conclusies moeten worden geweerd (art. 747, § 2, 6de lid), lijkt er inderdaad geen discussie mogelijk te zijn, hoe de
agenda in de beschikking ook werd vastgelegd (door het louter bepalen van termijnen, zoals het hoort, krachtens artikel 74 7, § 2, eerste lid, Ger.W. of, zoals het veelal
gebeurt en waardoor alle misverstanden zijn ontstaan, door het bepalen van data voor
neerlegging ter griffie) : "de conclusies die zijn overgelegd na het verstrijken van de
termijnen bedoeld in het voorgaande lid, worden ambtshalve uit de debatten geweerd". Dat voorgaande lid bepaalt : "De voorzitter bepaalt de termijnen om conclusie te nemen"; er staat dus niet dat de voorzitter de data bepaalt waarop de conclusies ter griffie moeten worden neergelegd.
Vermits niet de datum van het neerleggen, maar wel de datum van het overleggen doorslaggevend is om te bepalen of de bij beschikking bepaalde termijn niet overschreden is, zijn de partijen daarbij gebonden door de overlegging van de conclusies
aan elkaar en niet door de neerlegging ervan ter griffie. Het arrest van het Hofvan
15 mei 1998 (10) lijkt me het wettelijk voorschrift aldus te hebben uitgelegd.
(8) Na "globaal amendement", bij artikel 19 van de wet van 3 augustus 1992.
(9) Gedr. St., Senaat, 301-2 (B.Z. 1991-1992), 62-63.
(10) A.R. C.97.0260.F, nr. 255.
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Deze letterlijke interpretatie heeft dus tot gevolg dat nooit de neerlegging ter griffie kan tellen, maar dat steeds minstens vijf dagen voor het verstrijken van een termijn een partij er moet voor zorgen dat haar conclusies aan de tegenpartij worden toegestuurd (11). Anderzijds zouden conclusies die dan niet zijn neergelegd ter griffie, maar
wel overlegd binnen de termijn, niet ambtshalve uit de debatten kunnen worden
geweerd.
De neerlegging ter griffie moet eigenlijk in eerste instantie aileen worden beschouwd als een mededeling van de conclusie aan de griffie in uitvoering van art. 742
Ger.W. en geeft aan de conclusie haar officiiHe datum (12). De artikelen 742 en 745
Ger.W. bestonden ten andere al veel vroeger dan de redactie van artikel 747, § 2, in
zijn huidige vorm.
Door de data voor neerlegging op te nemen, geeft men partijen het gevoel dat zij "in
orde" zijn, wanneer hun conclusies ter griffie zijn neergelegd op deze datum. Dit is een
vals gevoel, omdat de wet geen sanctie voorziet voor neerlegging buiten de termijn,
maar aileen voor laattijdige overlegging.
5. Het kan echter nooit de bedoeling van de wetgever geweest zijn dat de beperking van de sanctie tot de niet tijdig overgelegde antwoordconclusies tot gevolg
zou kunnen hebben dat de bodemrechter de termijn om die conclusies te nemen, zo~ls bij be,schikking bepaald door de rechter die de zaak in staat stelt, zou kunnen
mkorten.
Hoewel eiseres de haar toegekende termijn van zes weken volledig heeft kunnen benutten, namelijk van 23 februari tot en met 5 april en ook binnen deze termijn haar
conclusie effectiefter griffie heeft neergelegd, wordt door toepassing van een fictie op
een door de wet niet bedoeld geval, deze conclusie toch als laattijdig beschouwd. Volgens het stelsel van het arrest- de 'geachte' datum, zowel voor de vervaldag als voor
<;I.e aanvang van de termijn, d.i. de 'neerlegging-toezending + 5' -liep de termijn van
23 februari tot 6 april. De conclusie werd geacht op deze laatste datum te zijn overgelegd. Zie diende dus vijf dagen vroeger neergelegd te zijn, d.i. op 1 april. De termijn is dus 'ingekort' want volgens dit stelsel kan de termijn niet geheel benut worden.
Twee doelstellingen mogen niet verward worden.
Met de regel van artikel 745, tweede lid, Ger.W., dat de overlegging van conclusies wordt geacht te zijn verricht vijf dagen na de toezending, werd een wettelijk vermoeden geschapen dat de conclusies, na toezending (tezelfdertijd als de neerlegging
ter griffie), bij de tegenpartij ofhaar advocaat effectieftoegekomen zijn. Hoe zou men
ze anders kunnen beantwoorden ?
Het is dan ook logisch de termijn voor de antwoordconclusies slechts te laten lopen vanaf de effectief geachte overlegging van de conclusies. Dit is overigens slechts
een vermoeden iuris tantum dat dus kan weerlegd worden. Dit belet niet dat ze, wat
veelal gebeurt, zelfs voor de neerlegging of dezelfde dag of later dan vijf dagen na de
neerlegging maar toch binnen de bepaalde termijn de facto medegedeeld worden. Deze
regel, die slechts een bewijsmiddel inhoudt om alle betwistingen m.b.t. de toezending te vermijden, is dus suppletief (13).
De in artikel 747, § 2, laatste lid, bevatte regel is dwingend en houdt een sanctie
in wegens het niet naleven van een door de rechter bepaalde termijn.
En een suppletieve regel kan een partij die een dwingende regel in feite naleeft toch
niet schaden. Zelfs indien de wetgever beoogde dat de tegenpartij effectief binnen de
door de rechter bepaalde termijn zou kunnen kennisnemen van de antwoordconclusies
- zoals dat overigens voor de conclusies moet kunnen en zodat dus het hoger verantwoord "vermoedelijk" vertrekpunt voor de termijn van antwoord geldt- betekent dit niet dat hij aldus heeft kunnen aanvaarden dat de termijn voor het nemen
(11) E. BREWAEYS, Gerechtelijk recht. Artikelsgelwijze commentaar met overzicht van recht·
spraak en rechtsleer, 118-119, nr. 21.

Overzicht gerechtelijk privaatrecht, Brugge, Die Keure, 1996, 140.

(12) B.

MAEs,

(13) E.

BREWAEYS,

I.e.
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van die antwoordconclusies, door datzelfde vermoeden, waaraan hij die kennisname verbond, zou 'ingekort' worden. De sanctie kan dus niet louter omwille van dit
vermoeden toegepast worden. Men heeft dan ook met reden kunnen voorhouden dat
artikel 745 Ger.W. geen verband heeft met artikel 747, § 2, laatste lid.
Uit de vergelijking van die bepalingen (en van artikel 742) volgt m.i. dan ook dat
een door de voorzitter (of de door hem aangewezen rechter) bepaalde termijn om
antwoordconclusies te nemen niet door een andere rechter, de bodemrechter - ook al
is deze in de praktijk meestal deze1fde rechter - kan worden 'ingekort' met de duur
van de termijn binnen welke, krachtens een wettelijk vermoeden, hun overlegging geacht wordt te zijn verricht.
De appelrechters steunen zich op dit louter vermoeden om te beslissen dat eiseres' vierde aanvullende conclusie na het verstrijken van de haar daarvoor toegekende termijn van zes weken overgelegd werd en dat die conclusie dus ambtshalve uit
de debatten moet worden geweerd. Daarmee schenden ze dus de aangewezen wetsbepalingen.
Het middellijkt me dus, in zoverre - d.i. zonder dat daarbij tevens de vaststelling van de ook aangevoerde schending van het recht van verdediging vereist is - gegrond te moeten verklaard worden.
Doch, m.i., louter om die reden en niet om de als in het arrest van 23 maart 2001
(14) weerhouden reden "dat uit de samenhang van voornoemde artikelen volgt dat aileen een na de door de rechter bepaalde termijn ter gri:ffie rieergelegde conclusie ambtshalve uit het de bat wordt geweerd". Het toen bestreden arrest weigerde, spijts het verzoek van eiseres, de volgens haar laattijdige conclusies van de verweerders uit de
debatten te weren. Het middel voerde toen aan dat, terwijl de beschikking de termijn om conclusie te nemen had bepaald met een einddatum voor haar neerlegging
ter gri:ffie (hoewel het voorlaatste lid van artikel 7 4 7, § 2, slechts een loutere termijn voorschrijft, zoals dat in de huidige zaak is gebeurd), de bestreden beslissing niet
naar recht verantwoord was met de reden "dat de sanctie van het weren van besluiten uit de debatten enkel betrekking heeft op de laattijdige neerlegging ter gri:ffie (gesteld dat de latere mededeling dezer conclusies aan de wederpartij haar rechten niet
schendt)". De voorziening werd op voormelde grond verworpen daar het bestreden arrest vaststelde dat de conclusie van de verweerders tijdig ter gri:ffie werd neergelegd. Het vermoeden van artikel 745, tweede lid, kwam daar helemaal niet ter sprake,
daar de litigieuse conclusie "vier dagen later" de facto werd medegedeeld. De termen van de beschikking tot bepaling van de conclusietermijnen, van het bestreden arrest en van het middel hebben het Hof tot voormeld besluit, ook in de geest van de wet,
gebracht.
Maar voor zover het middel, in dezen, in wezen niet verwijst naar de neerlegging
zelf maar slechts naar de 'verschoven' referentiedatum ervan - d.i. dus de datum van
toezending, vanafwelke de datum van overlegging, vijf dagen later, wordt bepaaldals einddatum voor de berekening van de conclusietermijn en de controle op de naleving van deze termijn, lijkt me dit criterium, de neerlegging, ook al heeft dit het voordeel van de vastheid, iri de geest van de wet, hier niet te kunnen worden in aanmerking genomen.
De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Conclusie : vernietiging.
ARREST

(A.R. C.98.0052.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 14 juni 1995 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel;
Over het eerste door de verweerders opgeworpen middel van nietontvankelijkheid van de voorziening : eiseres heeft in het arrest berust :
(14) A.R. C.97.0270.N, nr. 158.
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Overwegende dat op 17 juni 1996 eiseres het bestreden arrest aan de verweerder(s) heeft betekend tot ''kennisgeving en bericht en tot zulk einde als
naar recht" en deze betekening eveneens geldt "als een nieuwe betekening
op artikel 1154 B.W. voor de kapitalisatie van de interesten";
Overwegende dat geen stilzwijgende berusting kan worden afgeleid uit de
omstandigheden dat de betekening van het arrest zonder voorbehoud is gedaan en dat zij met het oog op de toepassing van artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek is verricht;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen;
Over het tweede door de verweerders opgeworpen middel van nietontvankelijkheid van de voorziening : het arrest is een beslissing alvorens
recht te doen :
Overwegende dat het arrest op vordering van de verweerders beslist de
vierde aanvullende conclusie in hoger beroep van eiseres die op 5 april 1994
ter griffie werd neergelegd ambtshalve uit het debat te weren;
Dat die beslissing van het arrest die voormelde conclusie uit het debat weert
daar zij geacht wordt te zijn overgelegd meer dan zes weken na de overlegging van de aanvullende conclusie van de verweerders, een beslissing is waardoor de rechter zijn rechtsmacht over een geschilpunt uitput;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid in zoverre niet gegrond is;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 742, 745, tweede lid, 746 en 747, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek en, voor zoveel als nodig, van het algemeen rechtsbeginsel betreffende het recht van verdediging,
doordat het hofvan beroep de vierde aanvullende conclusie in hoger beroep, neergelegd door eiseres ter griffie op 5 april 1994, uit de debatten weert, o.m. op grond :
"Dat (eiseres) op 24 november 1993 op grond van artikel 747, § 2 Ger.W. een rechtsdag bekwam op 4 april 1995 met bepaling van de termijn om aanvullende conclusies te nemen : voor de (verweerders) op drie maanden vanaf de kennisgeving en voor
de (eiseres) op zes weken;
(. .. ) dat (de verweerders) hun aanvullende conclusie op 18 februari 1994 aangetekend verstuurden naar de griffie, zodat bij gebrek aan andere elementen, moet worden aangenomen dat dit rechtplegingsdocument op dezelfde dag naar de (eiseres) werd
gezonden;
dat de overlegging van deze conclusie aan de (eiseres) bijgevolg geacht wordt te zijn
verricht op 23 februari 1994;
(. .. ) dat (eiseres) op 5 april1994 een 169 bladzijden tellende 'vierde aanvullende conclusie in hoger beroep' ter griffie neerlegde;
dat bij gebreke aan andere gegevens moet aanvaard worden dat deze conclusie op
dezelfde dag werd toegezonden aan (de verweerders) zodat zij geacht wordt te zijn overgelegd op 10 april 1994, dit is : meer dan zes weken na de overlegging van de aanvullende conclusie door (de verweerders);
dat zij bijgevolg, naar luid van de vordering van (de verweerders) ter zitting van 4
april 1995- vordering waarover de (eiseres) zich kon verdedigen- ambtshalve uit
de de batten moet worden geweerd en het hof geen oordeel kan vellen over het beweerde kwetsend of beledigend karakter ervan",
terwijl de bepaling van artikel 745, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, luidens welke de "overlegging" van de conclusies wordt geacht te zijn verricht vijf dagen na de toezending, er enkel toe strekt te voorkomen dat, door het tijdsverloop tussen de toezending aan en de ontvangst door de bestemmeling van een conclusie, de
aan laatstgenoemde toegekende termijn om een antwoordconclusie te nemen zou worden ingekort en, bijgevolg, slechts van belang is voor het bepalen van het vertrekpunt van die termijn, maar niet tot gevolg kan hebben dat de datum van neerlegging ter griffie van een conclusie waarop de tegenpartij, zoals te dezen, ingevolge de
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bepaling van de termijnen om conclusie te nemen in de zin van artikel 747, § 2, van
het Gerechtelijk Wetboek, niet meer kan antwoorden, met vijf dagen dient te worden verschoven; met de term "overlegging" overigens niet de "neerlegging ter griffie" maar de mededeling van een conclusie aan de tegenpartij wordt bedoeld, en te dezen dan ook overeenkomstig de artikelen 742 en 746 van het Gerechtelijk Wetboek,
enkel de datum van neerlegging ter griffie (5 april 1994) in acht te nemen was,
zodat het hofvan beroep, op voormelde gronden, niet wettig heeft beslist dat de vierde
aanvullende conclusie in hager beroep van eiseres, neergelegd ter griffie op 5 april1994,
geacht werd te zijn overgelegd op 10 april 1994, dit is meer dan zes weken na de overlegging van de aanvullende conclusie van de verweerders, en bijgevolg ambtshalve uit
de debatten moest worden geweerd (schending van de aangeduide wetsbepalingen),
en aldus tevens eiseres' recht van verdediging heeft miskend :

Overwegende dat, krachtens artikel 745 van het Gerechtelijk wetboek, alle
conclusies aan de tegenpartij of aan haar advocaat worden gezonden
terzelfdertijd als zij ter griffie worden neergelegd en de overlegging van de
conclusies wordt geacht te zijn verricht vijf dagen na de toezending;
Dat, krachtens artikel 747, § 2, laatste lid, van hetzelfde wetboek, behoudens de te dezen niet toepasselijke uitzonderingen, de conclusies die zijn overgelegd na het verstrijken van de termijnen bepaald door de voorzitter of de
door hem aangewezen rechter, ambtshalve uit het debat worden geweerd;
Overwegende dat wanneer de voorzitter of de door hem aangewezen rechter de termijn bepaalt om conclusie te nemen, de neerlegging ter griffie en
de gelijktijdige toezending aan de tegenpartij binnen die termijn moet worden gedaan;
Dat de conclusie niet vijf dagen voor het verstrijken van de termijn aan
de tegenpartij moet worden gezonden om geacht te worden binnen de door
de voorzitter of aangewezen rechter bepaalde termijn te zijn genomen;
Dat het vermoeden van artikel 745, tweede lid, van het Gerechtelijk Wethoek tot strekking heeft de aanvangsdatum van de termijn voor het nemen van een antwoordconclusie te bepalen vanaf de overlegging van de conclusie van de tegenpartij;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat :
1. bij beschikking van 24 november 1993 op grond van artikel 74 7, § 2, van
het Gerechtelijk Wetboek, de termijn om aanvullende conclusies te nemen
voor de verweerder werd bepaald vanaf de kennisgeving op drie maanden en
voor eiseres op zes weken;
2. de verweerders op 18 februari 1994 hun aanvullende conclusie aangetekend verstuurden naar de griffie en aangenomen moet worden dat dit document op dezelfde dag aan de wederpartij werd verstuurd;
3. eiseres op 5 april 1994 haar vierde aanvullende conclusie aangetekend verstuurden naar de griffie en aangenomen moet worden dat die conclusie op dezelfde dag werd toegezonden aan de verweerders;
4. de verweerders vorderden dat de vierde aanvullende conclusie van eiseres uit het debat zou worden geweerd;
Overw~gende dat uit deze vaststellingen volgt dat de termijn voor de
antwoordconclusie van eiseres aldus aanving op 23 februari 1994 en eindigde op 6 april1994;
Dat het arrest dat oordeelt dat de vierde aanvullende conclusie van eiseres geacht wordt te zijn overgelegd op 10 april 1994 en beslist die conclusie wegens laattijdigheid uit het debat te weren, de artikelen 745, tweede
lid, en 74 7, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek schendt;
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Dat het middel in zoverre gegrond is;
Overwegende dat de overige grieven niet tot ruimere cassatie kunnen
leiden;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het
hoger beroep ontvankelijk verklaart; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de
kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.
20 december 2001 - 1e kamer- Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter- Verslaggever : de h. Bourgeois - Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Biitzler en Van Ommeslaghe.

Nr. 715
1e KAMER - 20 december 2001

1° VERHAAL OP DE RECHTER-

BEDROG- LIST- BEGRIP.

2° VERHAAL OP DE RECHTER- BEDROG- BEGRIP- VERKEERDE
3° VERHAAL OP DE RECHTER- LIST-

BEOORDELING.

BEGRIP.

1 o Bedrog of list veronderstelt dat de dader zijn toevlucht neemt tot kunstgrepen of lis-

ten ofwel om het gerecht te misleiden, ofwel om een partij te bevoordelen of te benadelen, ofwel om eenpersoonlijk belang te dienen. (Art. 1140, aanhefen 1°, Ger.W.)

2° Een verkeerde beoordeling kan slechts aanleiding geven tot een cassatieberoep maar
levert geen bedrog op. (Art. 1140, aanhef en 1o, Ger.W.)
3° Het louter feit dat een rechter een partij kent maakt geen list uit. (Art. 1140, aanhefen 1°, Ger.W.)
(H ... T. W... , B ... & B... )

ARREST

(A.R. C.Ol.0088.N)

HET HOF; - Met de notitie overeenstemmend arrest.

20 december 2001 - 1e kamer- Voorzitter en verslaggeuer : de h. Verougstraete,
voorzitter- Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal -Advocaat: mr. Maes.
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Nr. 716
1e KAMER - 20 december 2001

1° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6 -ARTI·
KEL 6.1- TUCHTZAKEN- GENEESHEER- HOGER BEROEP.

2° RECHTEN VAN DE MENS -

INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN -ARTIKEL 14.1- TUCHTZAKEN- GENEESHEER- HOGER BEROEP.

3° GENEESKUNDE -

BEROEPSORDEN- ORDE DER GENEESHEREN- TUCHT- HOGER BEROEP- RECHTEN VAN DE MENS - VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6.1- INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN -ARTIKEL 14.1.

4 o ARTS- ORDE DER GENEESHEREN- TUCHT- HOGER BEROEP- RECHTEN VAN DE MENS
- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6.1- INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN- ARTIKEL 14.1.

5° HOGER BEROEP- TUCHTZAKEN- ORDE DER GENEESHEREN- RECHTEN VAN DE MENS
- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6.1- INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN -ARTIKEL 14.1.

6° GENEESKUNDE -

BEROEPSORDEN +- ORDE DER GENEESHEREN- TUCHT- HOGER BEROEP - DEVOLUTIEVE KRACHT- EVOCATIERECHT- GERECHTELIJK WETBOEK- TOEPASSELIJKHEID.

7° ARTS- ORDE DER GENEESHEREN- TUCHT- HOGER BEROEP- DEVOLUTIEVE KRACHTEVOCATIERECHT- GERECHTELIJK WETBOEK- TOEPASSELIJKHEID.

8° HOGER BEROEP- TUCHTZAKEN- ORDE DER GENEESHEREN- DEVOLUTIEVE KRACHT
- EVOCATIERECHT- GERECHTELIJK WETBOEK- TOEPASSELIJKHEID.

go HOGER BEROEP- BURGERLIJKE

ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN)- ALGEMEEN- BEHANDELING- DOEL ..

10° RECHT VAN VERDEDIGING- BURGERLIJKE ZAKEN- HOGER BEROEP- GEVOLG.
11 o HOGER BEROEP- TUCHTZAKEN- ORDE DER GENEESHEREN- DEVOLUTIEVE KRACHT
-1ERUGVERWIJZEN- PROVINCIALE RAAD - MOGELIJKHEID.

12° GENEESKUNDE- BEROEPSORDEN- ORDE DER GENEESHEREN- TUCHT- HOGER BEROEP- DEVOLUTIEVE KRACHT -1ERUGVERWIJZEN- PROVINCIALE RAAD- MOGELIJKHEID.

13° ARTS -

ORDE DER GENEESHEREN- TUCHT- HOGER BEROEP- DEVOLUTIEVE KRACHT
- 1ERUGVERWIJZEN- PROVINCIALE RAAD - MOGELIJKHEID.

14 o RECHTBANKEN -

ALGEMEEN - ONAANTASTBARE BEOORDELING- ONDERZOEKSMAATREGEL- HOF VAN CASSATIE- TOEZICHT- INTERNATIONALE VERDRAGEN.

15° ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER
ONDERZOEKSMAATREGEL- HOF VAN CASSATIE - TOEZICHT- INTERNATIONALE VERDRAGEN.

16° CASSATIE- BEVOEGDHEID VAN RET HOF -ALLERLEI- ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER - ONDERZOEKSMAATREGEL - TOEZICHT- INTERNATIONALE VERDRAGEN.
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17° INTERNATIONALE VERDRAGEN-

ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE
FEITENRECHTER- ONDERZOEKSMAATREGEL- HOF VAN CASSATIE.- TOEZICHT.

18° RECHTBANKEN -

ALGEMEEN- DOSSIER- STUKKEN- INLICHTING VAN DE RECHTER- RECHTEN VAN DE MENS - VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - ARTIKEL 6.3 -INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN -ARTIKEL 14.3.

19° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6 -ARTIKEL 6.3 - DOSSIER - STUKKEN - INLICHTING VAN DE RECHTER.

20° RECHTEN VAN DE MENS- INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ARTIKEL 14.3 - DOSSIER - STUKKEN - INLICHTING VAN DE RECHTER.

21 o RECHTEN VAN DE MENS -

VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS- ALGEMEEN- STRAFMAATREGEL- GENEESKUNDE- UITOEFENING VAN DE GENEESKUNDE- DIENST VOOR GENEESKUNDIGE CONTROLE- BEPERKTE KAMER- SANCTIE -AARD.

22° RECHTEN VAN DE MENS- INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN -ALGEMEEN- STRAFMAATREGEL- GENEESKUNDE- UITOEFENING VAN DE
GENEESKUNDE -DIENST VOOR GENEESKUNDIGE CONTROLE - BEPERKTE KAMER- SANCTIE -AARD.

23° STRAF- ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID- STRAFMAATREGEL- RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS- INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN- GENEESKUNDE- UITOEFENING VAN DE GENEESKUNDE -DIENST VOOR GENEESKUNDIGE CONTROLE- BEPERKTE KAMER- SANCTIEAARD.

24° GENEESKUNDE- UITOEFENING VAN DE

GENEESKUNDE- DIENST VOOR GENEESKUNDIGE CONTROLE- BEPERKTE KAMER- SANCTIE -AARD- RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS- INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN.

25° ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING- ALLERLEI- DIENST VOOR GENEESKUNDIGE CONTROLE- BEPERKTE KAMER- SANCTIE -AARD- RECHTEN VAN DE MENS
- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS- INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN.

26° RECHTEN VAN DE MENS -

VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS- ALGEMEEN- STRAFMAATREGEL- GESEPONEERDE KLACHT- AARD.

27° RECHTEN VAN DE MENS- INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN -ALGEMEEN- STRAFMAATREGEL- GESEPONEERDE KLACHT -AARD.

28° STRAF- ALGEMEEN.

STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID- MAATREGEL- GESEPONEERDE KLACHT -AARD- RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENSINTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN.

P, 2°, 3°, 4° en 5° Uit de artikelen 6.1 E.VR.M. en 14.1 I.VB.P.R. volgt niet dat een
tuchtrechtelijk vervolgde geneesheer het recht heeft hager beroep in te stellen.

6°, 7° en so Artikel1068 van het Gerechtelijk Wetboek is van toepassing voor de raad
van beroep van de Orde der Geneesheren. (Artt. 2 en 1068 Ger.W. en 25, § 4, Artsenwet.)
go en 10° De behandeling van de zaak in hager beroep strekt om de onwettigheden en
de miskenning van het recht van verdediging, die in eerste aanleg zouden zijn begaan, te herstellen, doordat de rechter in hager beroep de wet en het algemeen rechtbeginsel van het recht van verdediging naleeft. (Art. 1068 Ger.W.)
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11 o, 12° en 13° De behandeling van de zaak in hager beroep sluit niet uit dat ze terug naar de provinciale raad van de Orde der Geneesheren moet worden verwezen. (Art. 2 en 1068 Ger.W.)
14°, 15°, 16° en 17° De feitenrechter evalzteert onaantastbaar de noodzakelijkheid, de
raadzaamheid en de gepastheid van een bijkomende onderzoeksmaatregel, onverminderd het toezicht uit te oefenen door het Hofwanneer dit krachtens intemationale verdragen opgelegd wordt.
18°, 19o en 20o De artikelen 6.3 E. V.R.M. en 14.3 I. V.B.P.R. worden niet geschonden
door het feit dat een rechter op grand van de stukken van het dossier zich volledig
ingelicht acht.
21o, 22°, 23°, 24° en 25° Een sanctie opgelegd door de beperhte hamer van de dienst
voor geneeskundige controle is geen strafmaatregel in de zin van het E. V.R.M. en van
het I. V.B.P.R. (Art. 141, § 2, Z.I.V.-wet 1994.)
26°, 27° en 28o Een geseponeerde klacht is geen strafmaatregel in de zin van het E. V.R.M.
en van het I. V.B.P.R.
(C ... T. ORDE DER GENEESHEREN)
ARREST

(A.R. D.00.0032.N)

HET HOF;- Gelet op de bestreden beslissing, op 9 oktober 2000 gewezen door de raad van beroep van de Orde der Geneesheren, met het Nederlands als voertaal;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 6.1 en 6.3 van het Europees Verdrag van 4 november 1950
tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955, en 14, eerste en derde lid, van het Internationaal
Pact van 19 december 1966 inzake burgerrechten en politieke rechten (B.U.P.O.), goedgekeurd bij wet van 15 mei 1981, en van het algemeen rechtsbeginsel betreffende het
recht van verdediging,
doordat de raad van beroep eiseres de tuchtstraf oplegt van een maand schorsing
in het recht de geneeskunde uit te oefenen, na de zaak tot zich te hebben getrokken
en te hebben geoordeeld dat "het horen van de echtgenote van klager D.P. als getuige niet nodig is daar hij (de raad) zich volledig ingelicht acht door de stukken van
het dossier",
terwijl, eerste onderdeel, uit voormelde verdragsbepalingen het recht volgt van een
tuchtrechtelijk vervolgde geneesheer om hoger beroep in te stellen bij een rechterlijke instantie die al de garanties biedt bepaald bij deze artikelen, waaronder begrepen is dat de hogere rechtsinstantie voile rechtsmacht heeft en moet kunnen nagaan, aan de hand van alle elementen in feite en in rechte, of voldaan is aan die
wettelijke vereisten van de straf, en bevoegd moet zijn om de beroepen beslissing in
al haar aspecten te hervormen (Cass., 5 februari 1999, A.C., 1999, nr. 67); de artikelen 13, P, en 25, § 1, P, van het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967
en de artikelen 29 e.v. van het koninklijk besluit van 6 februari 1970 uitdrukkelijk voorzien in de mogelijkheid van een hoger beroep; eiseres ter zitting van de provinciale raad
van 17 juni 1998 een tussenvonnis vorderde over de vraag tot verhoor van de echtgenote van de heer D.P. (klager) als getuige en over de vraag om uitstel om haar verweerschrift te kunnen opmaken; de provinciale raad daarop niet inging en meteen tuchtstraffen uitsprak, waardoor eiseres de kans niet kreeg zich ten gronde te verdedigen
en een verweerschrift neer te leggen; eiseres het recht op een dubbele aanleg heeft verloren doordat de raad van beroep de zaak tot zich trok en onmiddellijk ten gronde behandelde; het nadeel dat eiseres ondervond in eerste aanleg door het niet horen van
de echtgenote van klager D.P. als getuige en door het niet kunnen neerleggen van een
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verweerschrift ten gronde (schending van haar recht van verdediging) bijgevolg niet
kon worden hersteld in hoger beroep; de raad van beroep, bij afwezigheid van enig
evocatierecht, in tegenstelling tot art. 215 Sv., de zaak dan ook terug naar de provinciale raad had moeten verwijzen (schending van de artikelen 6.1 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en 14, eerste lid, van het B.U.P.O.verdrag,en van het algemeen rechtsbeginsel betreffende het recht van verdediging);
terwijl, tweede onderdeel, de klachtbrief tegen eiseres werd opgemaakt en ondertekend door de heer D.P. die echter niet aanwezig was tijdens de raadpleging; hij stelt
dat zijn echtgenote niet wist dat het meegegeven product later zou worden gefactureerd maar dacht dat het om een gratis monster ging, wat met klem werd ontkend door
eiseres; zij daarom vroeg de echtgenote van de heer D.P. te horen als getuige, nu zij
de enige is die de ware toedracht kent van wat er gezegd werd tijdens bewuste raadpleging; de tegen eiseres gevoerde procedure bijgevolg steunt op de verklaring van een
op het ogenblik van de feiten niet aanwezige derde, terwijl de klachtbrief niet werd
ondertekend door zijn echtgenote; het door artikel 6.3 van het Europees Verdrag van
de Rechten van de Mens en 14, derde lid, van het B.U.P.O.-verdrag gewaarborgde recht
om getuigen te laten verhoren door de rechter zorgvuldig client getoetst aan de vereisten van een eerlijk proces (E.H.R.M, 8 juni 1976, Engel/Nederland, A 22, § 91); voormelde echtgenote, die zelf nooit een verklaring aflegde en de klachtenbrief van haar
echtgenoot niet ondertekende, als getuige client aangemerkt (E.H.R.M. 20 november 1989, Kostovski!Nederland, A 166, § 40) en de raad van beroep bijgevolg, door het
gevraagde getuigenverhoor af te wijzen, zijn beslissing niet naar recht verantwoordt (schending van de artikelen 6.3 van het Europees Verdrag van de Rechten van
de Mens en 14, derde lid, B.U.P.O.-verdrag en van voormeld algemeen rechtsbeginsel):

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat uit de artikelen 6.1 E.V.R.M. en 14.1 I.V.B.P.R. niet volgt
dat een tuchtrechtelijk vervolgde geneesheer het recht heeft om hoger beroep in te stellen;
Dat het onderdeel in zoverre faalt naar recht;
Overwegende dat, krachtens artikel 25, § 4, van het koninklijk besluit nr.
79 van 10 november 1967 betreffende de Orde der Geneesheren, de raden van
beroep kennis nemen van het geheel van de zaak, zelfs indien enkel door de
geneesheer hoger beroep werd ingesteld;
Dat overeenkomstig artikel 2 van het Gerechtelijk Wetboek, artikel 1068
van hetzelfde wetboek van toepassing is;
Dat de behandeling van de zaak in hoger beroep ertoe strekt om de onwettigheden en de miskenning van het recht van verdediging die in eerste
aanleg zouden zijn begaan, te herstellen doordat de rechter in hoger beroep de wet en het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging
naleeft; dat de behandeling in hoger beroep niet uitsluit dat de zaak terug
naar de provinciale raad moet worden verwezen;
Overwegende dat de provinciale raad in de beroepen beslissing oordeelde dat hij voldoende was voorgelicht en geen aanvullende getuigen moesten gehoord worden;
Overwegende dat de bestreden beslissing de beroepen beslissing vernietigt, de zaak in haar geheel herneemt en uitspraak doet over het horen van
getuigen;
Overwegende dat de bestreden beslissing zodoende noch de artikelen 6.1
E.V.R.M. en 14.1 I.V.B.P.R. schendt noch het recht van verdediging van eiseres miskent;
Dat het onderdeel in zoverre niet kan worden aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft :
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Overwegende dat de feitenrechter onaantastbaar de noodzakelijkheid, de
raadzaamheid en de gepastheid van een bijkomende onderzoeksmaatregel
evalueert, onverminderd het toezicht uit te oefenen door het Hof wanneer dit
krachtens internationale verdragen opgelegd wordt;
Overwegende dat het onderdeel kritiek uitoefent op het oordeel van de raad
van beroep dat het horen van een getuige niet nodig was en dit met aanvoering van de reden dat die getuige een nuttige inlichting had kunnen geven aan de raad;
Dat het onderdeel aldus opkomt tegen de onaantastbare beoordeling van
feiten door de feitenrechter;
Dat de in het onderdeel aangewezen verdragsbepalingen niet geschonden worden door het feit dat een rechter op grand van de stukken van het
dossier zich volledig ingelicht acht;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel, gesteld als uolgt:
schending van de artikelen 6.1 van het Europees Verdrag van 4 november 1950 tot
Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955, en 14.7 van het Internationaal Pact van 19 december 1966 inzake burgerrechten en politieke rechten (B.U.P.O.), goedgekeurd bij wet
van 15 mei 1981, en van het algemeen rechtsbeginsel "non bis in idem", zoals neergelegd in deze verdragsbepalingen,
doordat de raad van beroep eiseres de tuchtstraf oplegt van een maand schorsing
in het recht de geneeskunde uit te oefenen,
terwijl voormelde verdragsbepalingen en algemeen rechtsbeginsel het verbod inhouden, na een definitieve vrijspraak ofveroordeling, wegens dezelfde feiten een tweede
vervolging in te stellen en een tweede straf uit te spreken; een administratieve sanetie en een strafsanctie wegens dezelfde feiten in de regel elkaar uitsluiten en niet kunnen gecumuleerd worden (Cass., 5 februari 1999, gecit.); eiseres voor dezelfde feiten reeds een sanctie met het karakter van een strafin de zin van artikel6 E.V.R.M.
heeft opgelopen door de beperkte kamer van het comite van de dienst voor geneeskundige controle, aangezien zij een algemene draagwijdte heeft en zowel een repressief als een preventief doel nastreeft; een strafklacht van de algemene farmaceutische inspectie bij de procureur des Konings te Gent werd geseponeerd, zodat de raad
van beroep eiseres niet wettig een tuchtstrafheeft opgelegd (schending van de voormelde verdragsbepalingen en het vermelde algemeen rechtsbeginsel) :

Overwegende dat het middel ervan uitgaat dat een sanctie opgelegd door
de beperkte kamer van de dienst voor geneeskundige controle eensdeels, en
een geseponeerde klacht anderdeels straffen zijn in de zin van het E.V.R.M.
ofvan het I.V.B.P.R.-verdrag;
Overwegende dat de bedoelde maatregelen geen strafmaatregelen zijn in
de zin van de genoemde verdragen;
Dat het middel faalt naar recht;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de
kosten.
20 december 2001 - 1e kamer - Voorzitter : de h.Verougstraete, voorzitter - Verslaggeuer : de h. Bourgeois - Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaatgeneraal - Aduocaten : mrs. Maes en Bi.itzler.
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1e KAMER - 20 december 2001

1o GENEESKUNDE -

BEROEPSORDEN- ORDE DER GENEESHEREN - PROVINCIALE RAAD
- TUCHT- BESLISSING TOT VERVOLGING- BESLISSING TOT OPROEPING- TELASTLEGGING
- OMSCHRIJVING- VOORWAARDEN.

2° ARTS -

ORDE DER GENEESHEREN- PROVINCIALE RAAD- TUCHT- BESLISSING TOT VERVOLGING- BESLISSING TOT OPROEPING- TELASTLEGGING- OMSCHRIJVING- VOORWAARDEN.

3° RECHT VAN VERDEDIGING- TUCHTZAKEN- ORDE DER GENEESHEREN- PROVINCIALE RAAD- TUCHT- BESLISSING TOT VERVOLGING- BESLISSING TOT OPROEPING- TELASTLEGGING- OMSCHRIJVING- VOORWAARDEN.

4 o GENEESKUNDE -

BEROEPSORDEN- ORDE DER GENEESHEREN- PROVINCIALE RAAD
- BESLISSING TE VERSCHIJNEN- MOTIVERING.

5° ARTS -

ORDE DER GENEESHEREN- PROVINCIALE RAAD- BESLISSING TE VERSCHIJNEN
- MOTIVERING.

6° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN- GEEN CONCLUSIE- TUCHTZAKEN- ORDE DER GENEESHEREN- PROVINCIALE RAAD- BESLISSING TE VERSCHIJNENMOTIVERING.

7° BEWIJS -

TUCHTZAKEN- BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID - BEWIJSLAST- GERECHTELIJK WETBOEK- TOEPASSING.

8° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN- OP CONCLUSIE -ALGEMEEN
-WET- VERDRAG- TOETSING- MOTIVERINGSPLICHT- VERBAND.

go INTERNATIONALE VERDRAGEN- WET- VERDRAG- TOETSING- MOTIVERINGSPLICHT- VERBAND.

10° GRONDWET- GRONDWET 1994 CART.

100 TOT EINDE)- ARTIKEL 149- WET- VERDRAG- TOETSING- MOTIVERINGSPLICHT- VERBAND.

11 o GENEESKUNDE -

BEROEPSORDEN- ORDE DER GENEESHEREN- TUCHTORGANENTEKORTKOMINGEN- VASTSTELLING- CONTROLECOMMISSIE BIJ DE DIENST VOOR DE GENEESKUNDIGE CONTROLE- SANCTIES- VOORWAARDEN.

12° ARTS -

ORDE DER GENEESHEREN- TUCHTORGANEN- TEKORTKOMINGEN- VASTSTELLING - CONTROLECOMMISSIE BIJ DE DIENST VOOR DE GENEESKUNDIGE CONTROLE - SANCTIES- VOORWAARDEN.

13° ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING- ALLERLEI- CONTROLECOMMISSIE
BIJ DE DIENST VOOR DE GENEESKUNDIGE CONTROLE- TEKORTKOMINGEN- VASTSTELLING
- GENEESKUNDE- ORDE DER GENEESHEREN- TUCHTORGANEN- SANCTIES- VOORWAARDEN.

14 o GENEESKUNDE- BEROEPSORDEN- ORDE DER GENEESHEREN- PROVINCIALE RAAD
- OPTREDEN- KLACHT- DERDE- BEGRIP.
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ORDE DER GENEESHEREN ~ PROVINCIALE RAAD ~ OPTREDEN ~ KLACHT ~ DERDE

-BEGRIP.

16° ARBITRAGER OF- PREJUDICIELE VRAAG- HOF VAN CASSATIE- VERPLICHTING ~ NIET
ONTVANKELIJK MID DEL.

17° PREJUDICIEEL GESCHIL- ARBITRAGEHOF- HOF VAN
TING

~

CASSATIE- VERPLICH-

NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.

1°, 2° en 3° Noch de artt. 20, 21 en 25 Artsenwet en 24 K.B. 6 februari 1970, noch het
algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging vereisen dat de beslissing van de provinciale raad van de Orde der Geneesheren tot tuchtrechtelijke vervolging van een arts of zijn oproeping om voor de raad te verschijnen een concrete
inhoudelijke precisering van de erin omschreven telastleggingen bevatten (1). (Artt.
20, 21 en 25 Artsenwet en 24 K.B. 6 feb. 1970 en het algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging.)
4°, 5° en 6° De beslissing van de provinciale raad van de Orde der Geneesheren dat
een arts voor de raad moet verschijnen op grand dat de beraadslaging over het rapport van de verslaggever heeft geleid tot het besluit dat een tegensprekelijk de bat over
de zaak aangewezen is voldoet aan de wettelijke motiveringsvereiste. (Art. 24 K.B.
6 feb. 1970.)
7° De regelen van het Ge1: W. dat de partij het bewijs moet leveren van de feiten die zij
aanvoert en dat de rechter niettemin aan iedere gedingvoerende partij kan bevelen
het bewijsmateriaal dat zij bezit over te leggen zijn eigen aan de burgerlijke rechtspleging; zij kunnen niet in tuchtzaken worden toegepast (2). (Artt. 870 en 871 Ger.W.)

so, go en 10° De grief dat de rechter de verenigbaarheid van een interne norm met een
verdragrechtelijke norm niet heeft geverifieerd houdt geen verband met de grondwettelijke motiveringsplicht. (Art. 149 G.W.)
11°, 12° en 13° Uit de bepaling dat de controlecommissie bij de dienst voor de geneeskundige controle, onverminderd de bevoegdheden van de tuchtrechtelijke organen,
belast wordt met het vaststellen van tekortkomingen volgt niet dat tuchtrechtelijke
sancties slechts kunnen worden opgelegd nadat die tekortkomingen door die controlecommissie werden vastgesteld. (Artt. 73, tweede, derde en vier lid, en 142 § 1, Z.I.V.wet 1994.)
14° en 15° De bepaling dat de provinciale raad van de Orde der Geneesheren optreedt onder meer op klacht van een derde, beperkt het begrip derde niet. (Art. 20,
§ 1, Artsenwet.)
16° en 17° Het Hof van Cassatie is niet verplicht het Arbitragehof een prejudiciele vraag
te stellen wanneer het desbetreffend middel niet ontvankelijk is doordat het geen wetsbepaling als geschonden aanwijst (3). (Art. 26, § 2, Bijzondere Wet Arbitragehof.)
(1) Zie Cass., 24 dec. 1993, A.R. 8059, nr. 549 en (wat een architect betreft) 25 nov. 1994, A.R.
D.93.0019.N, nr. 516. Zie ook de rede uitgesproken door de procureur-generaal J. du Jardin op de
plechtige openingszitting van het Hof op 1 sept. 2000 : Rechtspraak in tuchtzaken door de beroepsorden : toetsing van de wettelijkheid door het Hof van Cassatie, rubriek "Recht van verdediging", A. C., 2000.
(2) Cass., 24 sept. 1999, A.R. D.98.0043.F, nr. 483 (wat art. 870 Ger.W. betreft).
(3) Zie Cass., 16 mei 2001, A.R. P.Ol.305.F, nr. 288.
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(D ... T. ORDE DER GENEESHEREN)
ARREST

(A.R D.Ol.0009.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden beslissing, op 5 maart 2001 gewezen door de raad van beroep van de Orde van Geneesheren, met het Nederlands als voertaal;
Over het eerste middel, gesteld als uolgt :
schending van de artikelen 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van
de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950,
goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955, het algemeen beginsel van het recht van verdediging, de artikelen 20, 21 en 25 van het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967 betreffende de Orde der Geneesheren, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, en 24 van het koninklijk besluit van 6 februari 1970 tot regeling van de
organisatie en de werking der raden van de Orde der Geneesheren,
doordat de bestreden beslissing, de beslissing van de Provinciale Raad van de Orde
der Geneesheren van de provincie Antwerpen van 25 juni 1997 tenietdoet wat betreft de opgelegde tuchtstraf, en eiser de tuchtsanctie oplegt van 2 jaar schorsing in
het recht de geneeskunde uit te oefenen, o.m. op grond van de volgende motieven :
"9. In een tweede conclusie met hoofding 'Procedure-besluiten' werpt Dr. D. de onontvankelijkheid van de tuchtvordering op wegens een ontoereikende omschrijving van
de tenlasteleggingen waardoor hij 'niet weet noch kan weten voor welke feitelijke gedragingen hij zich te verantwoorden heeft'.
Deze opwerping miskent de werkelijke toestand van zaken en is daarmee voiledig in strijd. Indien er een zaak is waarin de tenlasteleggingen opgesomd in de
oproepingsbrief van 6 maart 1997 en de beslissing van 22 januari 1997 van de Provinciale Raad duidelijk omschreven zijn, dan Da.is het in onderhavige zaak. Er was
en is voor Dr. D. geen uitgebreid onderzoek van het dossier no dig om dadelijk in te zien
dat de tenlasteleggingen praktisch woord voor woord zijn overgenomen uit de brief van
20 december 1995 van Dr. B., directeur-generaal van het RI.Z.I.V., en rechtstreeks aansluiten bij, resp. voortvloeien uit de door de geneesheer-inspecteur P. Da. vastgestelde en ontlede feitelijke gedragingen, meer bepaald deze opgegeven in het verslag opgesteld 'ten behoeve van de Orde der Geneesheren' aangehecht aan voormelde
brief.
Dit volstaat om tot de ongegrondheid van het opgeworpen middel van nietontvankelijkheid te besluiten, nude vaststelling zich dadelijk opdringt dat Dr. D. op
klare en ondubbelzinnige wijze kennis heeft kunnen nemen van de hem ten laste gelegde feitelijke gedragingen door de stukken van het dossier, waarvan hij inzage heeft
kunnen nemen en waarover hij vrij zijn verweer heeft kunnen voordragen.
Meer is niet vereist. De artikelen 14.3 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten en 6.3 van het Verdrag van de Rechten van de Mens
vinden als dusdanig geen toepassing in procedures van tuchtzaken en de bepalingen van artikel 20, § 1, van het K.B. nummer 79 van 10 november 1967 en van artikel24 van het K.B. van 6 februari 1970 houden geen verband met het recht van de
geneesheer op een bijzondere omschrijving van de tenlasteleggingen.
Nu geen bepaling voorschrijft hoe, ter eerbiediging van het recht van verdediging, een voor een tuchtcollege gedaagde persoon dient ingelicht te worden, derwijze dat hij voldoende weet wat hem ten laste wordt gelegd, dient aangenomen te worden dat de aangelegenheid zonder meer met logica en gezond verstand dient opgelost
te worden. Dit hoeft niet noodzakelijk te gebeuren in de beslissing waarbij de vervolging aanhangig wordt gemaakt; het volstaat dat de gedaagde geneesheer, zoals terzake, zulks klaar en duidelijk heeft kunnen afleiden uit het dossier (vergelijk Cass.,
15 januari en 24 december 1994)",
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terwijl, eerste onderdeel, de vervolgingen bij het tuchtrechtelijk rechtscollege aanhangig worden gemaakt ingevolge de beslissing die de Provinciale Raad neemt krachtens het in het middel vermelde artikel 24 van het koninklijk besluit van 6 februari
1970;
uit de met toepassing van dat artikel genomen beslissing van de Provinciale Raad
van 22 januari 1997 blijkt dat eiser voor de raad werd uitgenodigd om er zijn middelen van verweer voor te dragen ten overstaan van een aantal tenlasteleggingen, omschreven als "A. Commercialisatie van de geneeskunde, B. Overconsumptie, C. Het
met herhaling uitvoeren van labo-onderzoeken zonder medische indicatie, D. Het zelf
afleveren van medicatie, E. Het meegeven van medicatie aan de patient waarvan de
aard noch aan de patient, noch aan de huisarts bekend is, F. Ongeoorloofde patientenbinding, G. Het niet werken volgens de huidige wetenschappelijke normen (misbruik van diagnostische en therapeutische vrijheid)";
noch deze beslissing, noch de aangetekende brief van 6 maart 1997 van de Provinciale Raad aan eiser, waarmede deze werd opgeroepen om zich te verantwoorden
voor de Provinciale Raad, enige inhoudelijke precisering bevatten i.v.m. de feitelijke gedragingen die bij de tuchtinstantie aanhangig werden gemaakt,
nu deze beslissing, zelfs niet summier, aangeeft welke feiten of feitelijke gedragingen van eiser aanhangig werden gemaakt, de Provinciale Raad en, ten gevolge van de
devolutieve werking van het hager beroep, ook de raad van beroep, over geen enkel
feit uitspraak konden doen;
De Raad van Beroep derhalve niet zonder schending van de regels van de aanhangigmaking van het geding, zoals vastgelegd in de art. 20, 21 en 25 van het K.B. nr.
79 van 10 november 1967 betreffende de Orde der Geneesheren, en in art. 24 van het
K.B. van 6 februari 1970, eiser kon veroordelen tot een tuchtsanctie;
en terwijl, tweede onderdeel, het algemeen beginsel van het recht van verdediging, en het door artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens
gewaarborgde recht van eiser op een eerlijke behandeling van zijn zaak, impliceren
dat eiser voorafgaand aan ofminstens tijdens de procedure waarin hem een tuchtsanctie kan worden opgelegd, kennis krijgt niet alleen van de aard maar ook van de
reden en de feitelijke inhoud van de tegen hem ingebrachte beschuldiging;
noch de beslissing van de Provinciale Raad van 22 januari 1997, noch de aangetekende brief van 6 maart 1997 van de Provinciale Raad aan eiser, waarmede deze werd
opgeroepen zich te verantwoorden voor de Provinciale Raad, aangeven welke feiten
eiser ten laste worden gelegd;
Uit geen enkele van de stukken waarop het Hofvermag acht te slaan blijkt dat de
in de inleidende akte slechts in abstracto naar hun aard omschreven tenlasteleggingen, later nauwkeuriger zouden zijn omschreven;
de Raad van Beroep, door een tuchtsanctie op te leggen hoewel eiser noch in de inleidende akte, noch in de verdere loop van de procedure werd ingelicht omtrent de precieze feiten waarover hij zijn verweer diende te voeren, het recht op een eerlijk proces, gewaarborgd door artikel6.1 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de
Mens, en het algemeen beginsel van het recht van verdediging schendt;

Wat het eerste en het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de artikelen 20, 21 en 25 van het koninklijk besluit nr. 79
van 10 november 1967 betreffende de Orde der Geneesheren, artikel 24 van
het koninklijk besluit van 6 februari 1970 tot regeling van de organisatie en
de werking der raden van de Orde der Geneesheren en het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging niet vereisen dat de beslissing van
de provinciale raad van de Orde der Geneesheren tot tuchtrechtelijke vervolging of de oproeping om voor de provinciale raad te verschijnen, een concrete inhoudelijke precisering moeten bevatten van de erin omschreven telastleggingen;
Dat de onderdelen falen naar recht;
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Over het tweede middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, van artikel 20, 21 en 25 van het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967 betreffende de Orde der Geneesheren, en van artikel 24 van het koninklijk besluit van 6 februari 1970 tot de regeling van de organisatie en de werking der raden van de Orde
der Geneesheren,
doordat de bestreden beslissing de beslissing van de Provinciale Raad van de Orde
der Geneesheren van de provincie Antwerpen van 25 juni 1997 tenietdoet wat betreft de opgelegde tuchtstraf, en eiser de tuchtsanctie oplegt van 2 jaar schorsing in
het recht de geneeskunde uit te oefenen, a.m. op grand van het volgende motief:
"11. Nag een andere exceptie van voormeld tweede besluitschrift gaat de rechtsgeldigheid aan van de beslissing waarbij de Provinciale Raad van de Orde te Antwerpen op 22 januari 1997 beslist heeft dat Dr. D. voor deze raad moest verschijnen. Deze ongeldigheid zou hieruit voortvloeien dat de beslissing niet met redenen zou
zijn omkleed overeenkomstig het voorschrift van artikel24, lid 3, van het K.B. van 6
februari 1970.
De beslissing waarvan sprake luidt :'Dr. M. brengt verslag uit over het ingestelde onderzoek. Na beraadslaging beslist de raad dat Dr. D. voor de raad dient te
verschijnen om zijn middelen van verweer voor te dragen inzake : (volgen daarna de
tenlasteleggingen)'. In strijd met de zienswijze van Dr. D. ligt er in deze zin wei een
motivatie besloten en uitgedrukt. Ze beduidt dat de beraadslaging over het verslag tot
het besluit heeft geleid dat een tegensprekelijk debat over de zaak aangewezen was,
hetgeen de oproeping van Dr. D. impliceert 'om voor zijn gerecht te verschijnen' (art. 24
van het K.B. van 6 februari 1970). Dergelijke redengeving, in een faze van de zaak,
waartoe de betrokken arts niet opgeroepen wordt en waarop geen plaats is voor tegenspraak of nederlegging van conclusies of verweerschriften, volstaat om een beslissing te gronden over het enig te beoordelen punt, meer bepaald welk gevolg aan
de zaak te geven is. Over de gegrondheid of ongegrondheid van de aanklacht of het
verweer hoeft geen woord gezegd, (vergelijk Cass., 24 december 1993, nag onuitgegeven).
Derhalve is deze exceptie af te wijzen",
terwijl, eerste onderdeel, uit de beslissing van de Provinciale Raad van de Orde te
Antwerpen van 22 januari 1997, blijkt dat op de zitting van deze raad verslag werd
uitgebracht door Dr. M., beraadslaagd werd, en beslist werd dat eiser voor de raad
diende te verschijnen om zijn middelen van verweer voor te dragen inzake een aantal enkel naar hun aard omschreven tuchtvergrijpen;
in de beslissing van de Provinciale Raad van 22 januari 1997, geen enkele redengeving besloten ligt, waaruit kan afgeleid worden waarom de raad van oordeel was
dat eiser voor zijn gerecht moest verschijnen;
uit de tekst van deze beslissing enkel kan worden afgeleid welke verrichtingen op
de zitting van de Provinciale Raad van 22 januari 1997 hebben plaatsgehad, en wat
er beslist werd, zonder dat hierbij de redenen van deze beslissing zijn aangegeven;
de bestreden beslissing, door te besluiten dat de beslissing van de Provinciale Raad
van de Orde te Antwerpen van 22 januari 1997 met redenen omkleed is, en dat er in
de zin: "Mr. M. brengt verslag uit over het ingestelde onderzoek. Na beraadslaging
beslist de raad dat Dr. D. voor de raad dient te verschijnen om zijn middelen van verweer voor te dragen inzake : (volgen daarna de tenlasteleggingen)" wei een motivatie besloten en uitgedrukt ligt, aan deze beslissing en aan de weergegeven zin een interpretatie geeft die met de tekst en de inhoud ervan onverenigbaar is;
de bestreden beslissing aldus de bewijskracht van de beslissing van de Provinciale Raad van 22 januari 1997 schendt (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322
Burgerlijk Wetboek);
terwijl, tweede onderdeel, overeenkomstig artikel 24 van het koninklijk besluit van
6 februari 1970 tot regeling van de organisatie en de werking der Raden van de Orde
der Geneesheren, na sluiting van het onderzoek ten laste van een geneesheer, de raad
bij een met redenen omklede beslissing oordeelt, of de zaak zonder gevolg mag worden gelaten, of een aanvullend onderzoek moet worden ingesteld, dan wel of de geneesheer voor zijn gerecht moet verschijnen;
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de beslissing van de Provinciale Raad van 22 januari 1997, waarbij beslist werd dat
eiser voor de raad diende te verschijnen, geenszins met redenen werd omkleed zoals artikel 24 van voornoemd K.B. voorschrijft;
de Provinciale Raad en, tengevolge van de devolutieve werking van het hager beroep, de raad van beroep, aldus niet rechtsgeldig geadieerd waren;
de Raad van Beroep derhalve, door eiser een tuchtsanctie op te leggen, de artikelen 20, 21 en 25 van het K.B. nr. 79 van 10 november 1967 betreffende de Orde van
Geneesheren en art. 24 van het K.B. van 6 februari 1970 schendt :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel aan het arrest verwijt te hebben geoordeeld dat de beslissing van de provinciale raad gemotiveerd is, terwijl valgens het middel, in de beslissing geen redenen voorkomen waaruit kan afgeleid worden dat de raad van oordeel was dat eiser voor zijn gerecht moest
verschijnen;
Dat deze grief geen betrekking heeft op de miskenning van de bewijskracht van de akte;
Dat het onderdeel niet ontvankelijk is;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, krachtens artikel 24 van het koninklijk besluit van 6 februari 1970, nadat de verslaggever zijn rapport heeft voorgelezen, de raad
bij een met redenen omklede beslissing oordeelt of de zaak zonder gevolg mag
worden gelaten, of een aanvullend onderzoek moet worden ingesteld dan wel
of de geneesheer voor zijn gerecht moet verschijnen;
Overwegende dat de bestreden beslissing vaststelt dat de beslissing van
de provinciale raad van 22 januari 1997 volgende zin bevat : "Dr. M. brengt
verslag uit over het ingesteld onderzoek. Na beraadslaging beslist de raad
dat Dr. D. voor de raad dient te verschijnen om zijn middelen van verweer
voor te dragen inzake: (volgen daarna de tenlasteleggingen)";
Dat de bestreden beslissing oordeelt dat in die zin wel een motivatie is besloten en uitgedrukt en zij beduidt dat de beraadslaging over het verslag tot
het besluit heeft geleid dat een tegensprekelijk debat over de zaak aangewezen was en dat dergelijke redengeving in een faze van de zaak, waar de
betrokken arts niet wordt opgeroepen en waar geen plaats is voor tegenspraak of neerlegging van conclusies ofverweerschriften, volstaat om een beslissing te gronden over het enig te beoordelen punt, met name welk gevolg aan de zaak te geven is;
Dat hieruit volgt dat de beslissing van de provinciale raad van 22 januari 1997 in overeenstemming met artikel 24 van het koninklijk besluit van
6 februari 1970 is gemotiveerd;
Dat het onderdeel in zoverre niet kan worden aangenomen;
Overwegende dat de aangevoerde schending van de artikelen 20, 21 en 25
van het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967 is afgeleid uit de tevergeefs aangevoerde schending van artikel 24 van het koninklijk besluit van
6 februari 1970;
Dat het onderdeel in zoverre niet ontvankelijk is;
Over het derde middel, gesteld als volgt :
schending van het algemeen beginsel van het recht van verdediging, van artikel 149
van de Grondwet, 1315 van het Burgerlijk Wetboek, 870 en 871 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat de bestreden beslissing eisers verzoekschriften tot heropening van de debatten afwijst, en vervolgens de beslissing van de Provinciale Raad van de Orde der
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Geneesheren van de Provincie Antwerpen van 25 juni 1997 tenietdoet wat betreft de
opgelegde tuchtstraf, en eiser de tuchtsanctie oplegt van 2 jaar schorsing in het recht
de geneeskunde uit te oefenen, o.m. op grond van de volgende motieven :
"De laatste vraag tot heropening der debatten berust steeds, zoals reeds voorheen, op Dr. D.'s aanhoudend streven om de betrouwbaarheid en waarachtigheid van
het verslag van het R.I.Z.LV en van de opstellers ervan, inzonderheid van Dr. Da., te
ondermijnen. Ondanks de beschikking tot buitenvervolgingstelling op 22 april 1999
gewezen door de Kamer van Inbeschuldigingstelling van het Hof te Antwerpen in een
eerste zaak van klacht wegens valsheid neergelegd door Dr. D. tegen Dr. Da., gaat de
klager met zijn aantijgingen door. Wat hij thans van de raad van beroep verlangt, is
dat hij in de mogelijkheid zou gesteld worden zijn aantijgingen van valsheid, fraude
en vergissingen hard te maken en te bewijzen aan de hand van de disketten welke de
ten laste van de ziekenbonden gelegde verstrekkingen weergeven. Deze disketten, waarmee, naar verklaring van geneesheer-inspecteur P. Da. op 25 juni 1998 aan de gerechtelijke politie te Antwerpen, verschillende bedienden van het R.I.Z.I.V, meer dan
zes maanden voltijds bezig zijn geweest, zouden aan het dossier van de Orde der Geneesheren moeten toegevoegd worden, zoniet zou de tuchtvordering moeten afgewezen worden. (Voor wat de verklaring van Dr. Da. aangaat, zie het 2e P.J. gehecht aan
het verzoek tot heropening der debatten van 2 oktober 2000).
Dr. D. verliest bij dit alles uit het oog dat waar hij valsheid, bedrog, manipulatie van
profielen en vergissingen inroept, hij de bewijslast daarvan draagt. Het is niet de taak
van de raad van beroep om hem de eventuele gegevens tot staving van zijn stelling
ter hand te doen. Daarvoor moet hijzelf zorgen, o.m. door de disketten aan te vragen bij wie ze zich bevinden."
(13° en 14° blad van de beslissing)
"Enig afdoend bewijs van vergissing, fraude ofmanipulatie ofvan de onnauwkeurigheid van de overgelegde profielen levert Dr. D. niet. Zijn verdediging bestaat erin
de gegevens van geneesheer-inspecteur P. Da. systematisch ofwel verdacht te rnaken ofwel onjuist te verklaren."
(beslissing, 20° blad)
"Hoe dan ook, met dit alles levert Dr. D. hoegenaamd niet het adequaat en afdoend tegenbewijs dat de in het verslag van de Dienst voor Geneeskundige Controle van het R.I.Z.I.V opgegeven profielcijfers onjuist zijn of significante fouten bevatten. Nog veel minder levert hij tot nog toe het bewijs van enige fraude of manipulatie
van profielen door geneesheer-inspecteur Da. en/of andere leden van het Rijksinstituut. Men vraagt zich overigens nogmaals tevergeefs af welk persoonlijk belang ze daarbij zouden hebben of kunnen hebben".
(beslissing, 21 o blad)
"Dr. D. maakt het zich gemakkelijk waar hij de vergelijking met voormelde 21 gynaecologen en endocrinologen van de hand wijst zobeweerd omdat hun naam door de
geneesheer-inspecteur niet opgegeven wordt. Hij weet nochtans ofmoet in elk geval
weten dat de geneesheer-inspecteur P. Da. tot geheimhouding van deze naam is verplicht door het beroepsgeheim en de verplichting de privacy van de ter vergelijking
opgegeven geneesheren te eerbiedigen. Andermaal mag kwade trouw en opzet om Dr.
D. te schaden bij geneesheer-inspecteur Da. niet vermoed worden, maar moet ze bewezen worden. Dit bewijs levert Dr. D. niet, zodat mag aangenomen worden dat de
geneesheer-inspecteur zijn lijst van 'vergelijkbare' geneesheren eerlijk en plichtsbewust samengesteld heeft. Opgemerkt weze dat zo de gemaakte vergelijking werkelijk hinkte, zoals Dr. D. het voorhoudt, het gewis voor hem niet moeilijk ware om
tegenover de lijst van het R.I.Z.I.V een aantal collegae te stellen, waarvan de praktijk met de zijne waarlijk vergelijkbaar was. Dit doet de betrokkene niet"
(beslissing, 22° en 23° blad)
"Vertrouwen moet i.v.m. deze cijfers geschonken worden aan de geneesheerinspecteur P. Da., aangezien ze slechts kunnen gesteund zijn op persoonlijke vaststellingen, gedaan in de documenten en stukken zich bevindend bij apotheker M., inzonderheid in zijn computerbestand (welke de voorschriften per verzekerde opgeeft).
Hier ook draagt Dr. D. de bewijslast van het tegendeel en enig afdoend tegenbewijs
levert hij niet",
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(beslissing, 29° blad)
terwijl, (. .. )
terwijll, derde onderdeel, tuchtoverheden, krachtens de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek het bewijs moeten leveren van
de gegrondheid van de aan tuchtrechtelijk vervolgde ten laste gelegde feiten;
De bestreden beslissing, tegenover hogervermeld door eiser ontwikkeld verweer, ten
onrechte stelt dat de bewijslast voor de door hem aangevoerde manipulatie ofvergissingen bij het opstellen van de profielgegevens, op eiser berust en dat hij er niet in
slaagt dit bewijs bij te brengen;
De appelrechters, ten onrechte de bewijslast m.b.t. het aantonen van de onjuistheid van de door de geneesheer-inspecteur bijgebrachte profielgegevens bij eiser leggen;
De bestreden beslissing bovendien, door het door eiser gevraagde verzoek om de
profielgegevens en de magneetdragers op te vragen bij de dienst voor geneeskundige controle af te wijzen en hem op dit punt de bewijslast op te leggen, terwijl eiser precies had aangevoerd dat hij in de onmogelijkheid was om deze gegevens bij te
brengen, de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek, 870 en 871 van het Gerechtelijk Wetboek schendt, en tevens het algemeen beginsel van het recht van verdediging miskent :

Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat de in de artikelen 870 en 871 van het Gerechtelijk Wethoek neergelegde regelen eigen zijn aan de burgerlijke rechtspleging; dat zij
niet in tuchtzaken kunnen worden toegepast;
Overwegende dat het onderdeel voor het overige afgeleid is uit de hiervoren vergeefs aangevoerde schending van de artikelen 870 en 871 van het
Gerechtelijk Wetboek;
Dat het onderdeel niet ontvankelijk is;
Over het vierde middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 6, § 1, van het Verdrag tot Bescherming van de Fundamentele Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, gesloten op 4 november 1950,
goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955, 149 en 159 van de Grondwet, 16 van het koninklijk besluit no 79 van 10 november 1967 betreffende de Orde der Geneesheren, en
het algemeen beginsel van de primauteit van de internationale rechtsvorm met directe werking boven de interne rechtsregels,
doordat de bestreden beslissing de beslissing van de Provinciale Raad van de Orde
der Geneesheren van de provincie Antwerpen van 25 juni 1997 tenietdoet wat betreft de opgelegde tuchtstraf, en eiser de tuchtsanctie oplegt van 2 jaar schorsing in
het recht de geneeskundige uit te oefenen, o.m. op grond van het motief:
"1. Als eerste middel roept Dr. D. de precariteit van de koninklijke besluiten nrs. 78
en 79 van 10 november 1967 in.
Daarbij gaat hij uit van het bekend feit dat sedert het uitvaardigen van voormelde besluiten hun wettigheid herhaaldelijk in opspraak is gebracht geworden, zobeweerd wegens schriftvervalsing en andere anomalieen of onregelmatigheden. De omtrent de schriftvervalsingen gevoerde strafrechtelijke opsporingsonderzoeken zet hij
dik in de verf.
De door Dr. D. overgelegde stukken wijzen echter dadelijk uit dat waar hij het heeft
over de onzekere en twijfelachtige wettigheid van bedoelde volmachtbesluiten hij, een
sterk vertekend en weinig waarheidsgetrouw beeld weergeeft van de werkelijkheid.
Ret is niet omdat een klein aantal artsen of kleine groepen artsen, die om ideologische of andere redenen de Orde der Geneesheren niet genegen zijn, deze volmachtsbesluiten bestrijden ofbestreden hebben, dat daarom zo van meetaf aan van hun wankele wettigheid kan gesproken worden. Daarvoor is stellig meer nodig dan een
allegaartje van geruchten, persberichten en artificieel aangedikte verklaringen van enkele politici of oude politici. Ret door Dr. D. zelf overgelegd afschrift van een arrest
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van 1 oktober 1998 van de Kamer van lnbeschuldigingstelling van het hofvan beroep geeft een meer te vertrouwen beeld weer van de huidige stand van zaken. Het
brengt aan het licht dat totnogtoe de jarenlange en grondig uitgevoerde strafrechtelijke onderzoeksverrichtingen m.b.t. schriftvervalsingen telkens weer zijn uitgelopen op beslissingen tot buitenvervolgingstelling, niet zozeer om procedure-redenen,
wel wegens de afwezigheid van bezwaren, van voldoende bezwaren en/of van andere bezwaren dan degene waarover reeds vroeger uitspraak was gedaan. De door de
verdediging eveneens overgelegde afschriften van een aantal kantschriften en processenverbaal van het strafrechtelijk onderzoek wijzen tevens uit dat het zobeweerd nietterugvinden van de oorspronkelijke tekst van de volmachtsbesluiten een der elementen was waarover de kamer van inbeschuldigingstelling te Brussel zich bij de
beslissingen tot buitenvervolgingstelling te bezinnen had.
Het gevolg daarvan is, althans wat de beweerde schriftvervalsingen aangaat, dat
strafrechtelijk de kous af is, tenzij er een nieuw feit kan aangebracht worden. Enkel het Openbaar Ministerie kan wegens een eventueel nieuw feit een heropening van
het onderzoek vorderen en daartoe bestaat voor het ogenblik blijkbaar weinig kans.
Dr. D. geeft geen enkel nieuw feit aan en laat het bij affirmaties zonder het minste bewijs of begin van bewijs. Hetzelfde gebeurt met de door hem vooropgezette onregelmatigheden en anomalieen, waarvan hij de aard niet eens preciseert (buiten het
niet-terugvinden van de oorspronkelijke tekst van de koninklijke besluiten waarvan sprake). Hij bewijst niets in dit verband en de enkele door hem neergelegde stukken in dit verband zijn niet betrouwbaar en overtuigend.
Dr. D.'s bewering dat de precariteit van de besproken volmachtsbesluiten, ja zelfs
het verval van hun gelding, zou voortvloeien uit de afwezigheid van hun bekrachtiging door de Wetgevende Kamers snijdt evenmin hout. Artikel 5 van de volmachtwet van 31 maart 1967 legt dergelijke bekrachtiging niet op. Ret beperkt er zich toe
te bepalen : 'Over de in toepassing van deze wet getroffen maatregelen zal v66r 30 november 1967 bij de Kamers verslag uitgebracht worden'. Een verslag staat niet gelijk met een bekrachtiging en nergens in de wet is enige sanctie gesteld op het eventueel ontbreken van het verslag.
Daarenboven kan uit geen enkele wettelijke bepaling worden afgeleid dat de rechter verplicht is de behandeling van een zaak uit te stellen of op te schorten tot een niet
nader bepaalde instantie uitspraak zal hebben gedaan over de wettigheid van de koninklijke besluiten nrs. 78 en 79 van 10 november 1967. Ret recht op een eerlijk proces wordt daardoor niet miskend, aangezien uitspraak wordt gedaan op grond van geldende wetsbepalingen, ook al stelt de rechter vast dat de geldigheid van die
wetsbepalingen door een partij, ten deze door Dr. D. wordt betwist.
Mitsdien is het besproken middel van niet-ontvankelijheid ongegrond",

terwijl, eiser in zijn regelmatig neergelegde conclusies, "Besluiten" genaamd en neergelegd door Meester G.P. namens eiser, op p. 3 t.e.m. 6 heeft ingeroepen dat de legaliteit van het koninklijk besluit nr. 79 precair is, omwille van de onregelmatigheden waarmee dit besluit is aangetast;
eiser op dit punt heeft opgeworpen dat er ernstige gronden bestaan om aan te nemen dat de koninklijke besluiten nr. 78 en 79 door talrijke manipulaties en onregelmatigheden zijn aangetast, o.m. omdat de authentieke teksten waarop de handtekeningen van de koning voorkomt verdwenen zijn;
eiser bovendien heeft opgeworpen dat het besluit nooit bekrachtigd werd, daar waar
de bekrachtiging precies het enige middel is om de bijzondere machten die aan de koning zijn verleend te toetsen; het rechtzekerheidsbeginsel van de "Rule of law" eigen aan artikel 6, § 2, van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens verbiedt het K.B. nr. 79 toe te passen;
op grand van het algemeen beginsel van de primauteit van de internationale norm
met directe werking in de interne rechtsorde, en op grond van artikel 159 van de gecoiirdineerde Grondwet, de verdragsrechtelijke norm dient voorrang te krijgen op de
norm van Belgisch recht;
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de Raad, door na te laten zelf de verenigbaarheid van de interne norm met de
verdragsrecbtelijke norm te verifieren, artikel 6, § 1, van bet Verdrag tot bescberming van de Fundamentele Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijbeden, artikel 159 van de gecotirdineerde Grondwet, artikel 16 van bet K.B. nr. 79 van 10 november 1967 met betrekking tot de Orde van Geneesheren en bet algemeen
recbtsbeginsel van de primauteit van de internationale norm op de interne rechtsnorm,
schendt;
de Raad minstens, door na te laten zelf de controle waarom in conclusie verzocbt
werd uit te voeren,. bet Rof niet toelaat zijn wettigheidscontrole over de bestreden beslissing uit te oefenen, zodat deze beslissing niet regelmatig gemotiveerd is (scbending van artikel 149 van de Grondwet) :

Overwegende dat het middel de schending van de motiveringsplicht afleidt uit de omstandigheid dat de raad van beroep de verenigbaarheid van
de interne norm met de verdragsrechtelijke norm niet zou hebben geverifieerd;
Dat die grief geen verband houdt met de grondwettelijke motiveringsplicht;
Overwegende voor het overige dat, anders dan het middel aanvoert, de raad
van beroep niet aan de verenigbaarheid van het koninklijk besluit nr. 79 met
internationale verdragen voorbijgaat maar de argumenten die eiser tot staving van die onverenigbaarheid aanvoert, een voor een verwerpt;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het vijfde middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 142, § 1, van de gecotirdineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, 6,
2° en 13 van bet koninklijk besluit no 79 van 10 november 1967 betreffende de Orde
der Geneesheren,
doordat de bestreden beslissing, de beslissing van de Provinciale Raad van de Orde
der Geneesberen van de provincie Antwerpen van 25 juni 1997 tenietdoet wat betreft de opgelegde tuchtstraf, en eiser de tuchtsanctie oplegt van 2 jaar scborsing in
bet recht de geneeskunde uit te oefenen, o.m. op grand van de volgende motieven :
"2. In strijd met bet standpunt van Dr. D. kan uit de artikelen 156 en 157 Z.I.V.wet boegenaamd niet afgeleid worden vanaf wanneer en onder welke voorwaarden een
ambtenaar van bet R.I.Z.I.V., ter zake de directeur-generaal Dr. B., bij de tuchtorganen van de Orde der Geneesheren klacht mag neerleggen of aangifte mag doen
van feiten die hem in de uitvoering van zijn dienst ter kennis zijn gekomen.
Deze wetsbepalingen regelen immers uitsluitend de organisatie van de Controlecommissie ingesteld bij artikel 79bis Z.I.V.-wet (zoals gewijzigd bij art. 26 van de
Programmawet van 22 december 1989) en de voor de Beperkte Kamer en de Commissies van beroep in acht te nemen gang van zaken en procedure. Ze beduiden helemaal niet dat bij vermeende inbreuken op de R.I.Z.I.V.-reglementering, inzonderheid door misbruik van de diagnostische en tberapeutische vrijheid, de Dienst
voor Geneeskundige Controle steeds ertoe gehouden is een definitieve administratieve beslissing van de Beperkte Kamer en/of van de Commissies van beroep uit
te lokken en af te wachten vooraleer de zaak aanhangig te maken voor de Orde der
Geneesheren.
Aangaande deze aangelegenheid verwijst de raad van beroep naar de uiteenzetting van R.N. in A. P.R., vo Geneeskunde, nrs. 906 en 1050 t/m 1054 in verband met
de wijzigingen die de Programmawet van 22 december 1989 aangebracbt beeft aan
bepaalde artikelen van de Z.I.V.-wet. Voorbeen droeg bet alsdan nog niet gewijzigd artikel 35 Z.I.V.-wet de beoordeling van 'de onrechtmatige verstrekkingen die in strijd
zijn met de plichtenleer' exclusief op aan de raden van de Orde der Geneesberen. Ret
kwam hun uitsluitend toe de betwistingen van medische aard m.b.t. de toepassingen van die bepaling tussen een arts en een verzekeringsinstelling of de Dienst voor
Geneeskundige Controle te beslecbten en de arts eventueel een tuchtstraf op te leggen wegens fouten die bij in dit verband beging.
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Het gewijzigd artikel 35 heeft de exclusieve bevoegdheid van de raden van de Orde
betreffende de gepastheid en waarde van de verleende zorgen do01·broken. De Regering was immers van oordeel dat de gedragscode waaraan de arts zich als verstrekker van prestaties in het kader van de verplichte Z.I.V.-verzekering dient te hemden niet langer enkel het voorwerp kan uitmaken van tuchtrechtelijke regels, maar
in een ruimer sociaalrechtelijk kader moet omschreven worden. Er wordt een Controlecommissie bij de Dienst voor Geneeskundige Controle ingesteld aan wie het opgedragen wordt het kwalitatief en kwantitatief verkeerd gebruik van de therapeuti-sche en diagnostische vrijheid, los van enige deontologie, te toetsen aan de maatstaven
in het gewijzigd artikel 35 nader bepaald. Het eveneens gewijzigd artikel 79bis bevestigt evenwel dat aan het deontologisch beoordelingsrecht van de misbruiken van
voormelde vrijheid door de raden van de Orde der Geneesheren niet wordt geraakt.
Laatstgemeld artikel bepaalt : 'Er wordt een Controlecommissie ingesteld welke, onverminderd de bevoegdheden van de Orde der Geneesheren inzake tuchtrecht, belast is met het vaststellen van de tekortkomingen inzake de bepalingen van artikel
35, tweede en derde lid'.
Deze wijzigingen brengen met zich mee dat de Dienst voor Geneeskundige Controle voortaan over twee wegen beschikt om in te grijpen, meer bepaald over de weg
van de Controlecommissie en over de weg van de Orde der Geneesheren, maar in strijd
met hetgeen Dr. D. voorhoudt, bestaat er geen enkele wetsbepaling welke een volgorde vaststelt bij de keuze van een dezer wegen. Ook wordt nergens enige orde oftijdstip bij het uitoefenen van het mededelings- of klachtrecht van de Dienst voor Geneeskundige Controle bepaald.
Het gevolg van dit alles is duidelijk. Wanneer, zoals in het onderhavig geval, het
R.I.Z.I.V. een onderzoek instelt omtrent vermeende misbruiken van de therapeutische vrijheid, wat zijn opdracht is, dan kan het uitlopen op verschillende resultaten. Ofurel worden er effectief misbruiken vastgesteld en blijken ze, althans naar de
klager, tegelijk tuchtvergrijpen te zijn, hetgeen ook meestal het geval zal zijn. Dan kan
de Dienst, naarmate het meerdere belang van de gemeenschap en de openbare gezondheid en onder inachtneming van de best aan de zaak aangepaste beteugeling (tijdelijke schorsing van de derdebetalerregeling, terugbetaling van ten onrechte genaten verstrekkingen of disciplinaire straffen) tegen de foutieve geneesheer optreden hetzij
voor de Controlecommissie of de raden der Orde alleen, hetzij in een willekeurige volgorde successievelijk (oftegelijk) voor de Controlecommissie en de raden van de Orde.
Ofurel - tweede hypothese - valt het onderzoek waarvan eerder sprake negatief uit,
maar brengt het gegevens aan het licht die kunnen laten blijken van ondeontologische gedragingen. In deze laatste hypothese, voor zover hij van enig rechtstreeks of
onrechtstreeks belang m.b.t. zijn opdracht kan doen blijken, kan de Dienst voor Geneeskundige Controle eveneens deze gegevens mededelen aan de bevoegde tuchtinstantie (zie Nys, A.P.R., yo cit. blz. 91, nr. 200, kleine tekst).
In het geval van Dr. D. is het geheel zinnig dat de Dienst voor Geneeskundige Controle bij monde van de geneesheer directeur-generaal van het R.I.Z.I.V. de voorkeur
gegeven heeft aan een voorafgaande beoordeling door de Orde der Geneesheren, nu
toch ten deze de toetsing van de aan de arts toegeschreven overconsumptie in hoge
mate afhangt van het nut in medisch opzicht van de aangerekende verstrekkingen.
Uit dit alles volgt dat de door Dr. D. opgeworpen niet-ontvankelijkheid van de me-dedeling van 20 december 1995 van de directeur-generaal van het R.I.Z.I.V: geen hout
snijdt",
terwijl, overeenkomstig de artikelen 6, 2° en 13 van het koninklijk besluit nr. 79 betreffende de Orde der Geneesheren, de Provinciale Raad en de raad van beroep bevoegd zijn om te waken over het naleven van de regels van de medische plichtenleer en over de handhaving van de eer, de bescheidenheid, de eerlijkheid en de
waardigheid van de onder artikel 5, eerste lid, van dit K.B. bedoelde geneesheren;
naar luid van artikel142, § 1, van de Z.I.V.-wet, de controlecommissie ingesteld bij
de Dienst voor Geneeskundige Controle belast is met het vaststellen van de tekortkomingen inzake de bepalingen van art. 73, tweede, derde en vierde lid, van deze wet;
wanneer de aan de geneesheer ten laste gelegde feiten bestaan in beweerdelijk onnodig dure onderzoeken en behandelingen of in het voorschrijven van overbodige verstrekkingen in de zin van artikel 73, vierde lid, van de Z.I.V.-wet, deze inbreuken slechts
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kunnen worden vastgesteld door de in artikel142, § 1, van de Z.I.V.-wet bedoelde
Controlecommissie bij de Dienst voor Geneeskundige Controle;
slechts nadat een tekortkoming is vastgesteld inzake de bepalingen van artikel 73,
tweede, derde ofvierde lid van de Z.I.V.-wet door de Controlecommissie bij de Dienst
voor Geneeskundige Controle, door de Provinciale Raad van de Orde der Geneesheren tuchtrechtelijk een sanctie kan worden opgelegd;
zolang deze Controlecommissie zich niet heeft uitgesproken over het onnodig dure
karakter van de onderzoeken of het overbodig karakter van de vaststellingen, de tuchtraden geenszins bevoegd zijn de feiten te onderzoeken of een tuchtsanctie op te leggen;
De bestreden beslissing, door eiser de tuchtsanctie op te leggen op grond van inbreuken die, indien bewezen, eveneens een tekortkoming inhouden op bepalingen van
artikel 73, tweede, derde en vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, artikel142, § 1, van de Z.I.V.-wet en artikel6, 2° en 13 van het K.B. nr. 79 van 10 november 1967, schendt:

Overwegende dat, krachtens artikel142, § 1, van de gecoordineerde wet
van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige
verzorging en uitkeringen, bij de dienst voor de geneeskundige controle een
controlecommissie wordt ingesteld die, onverminderd de bevoegdheden van
de tuchtrechtelijke organen, belast wordt met het vaststellen van de tekortkomingen inzake de bepalingen van artikel 73, tweede, derde en vierde lid;
Dat uit die bepaling niet volgt dat tuchtrechtelijke sancties door tuchtrechtelijke organen slechts kunnen opgelegd worden nadat de tekortkomingen op de bepalingen van artikel 73 door de controlecommissie bij de dienst
voor geneeskundige controle werden vastgesteld;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het zevende middel, gesteld als volgt :
schending van het algemeen beginsel van het recht van verdediging, en van de artikelen 6.3d van het Verdrag tot Bescherming van de Fundamentele Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden, gesloten op 4 november 1950, goedgekeurd bij
wet van 13 mei 1955, 10 en 11 van de Grondwet, 20, § 1, lid 1 en 27, § 3, van het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967 betreffende de Orde der Geneesheren,
doordat de Dienst van de Geneeskundige Controle op initiatiefvan de directeurgeneraal - qualitate qua - een klacht heeft neergelegd bij de Orde van de Geneesheren vooraleer de Controlecommissie over de zaak een uitspraak heeft gedaan - wegens schending van de eer en de waardigheid van het beroep waarover de tuchtraden
uitspraak kunnen do en wanneer er een fout bij of naar aanleiding van de uitoefening van het beroep voorligt;
de tuchtraden de klacht in behandeling hebben genomen en een tuchtmaatregel hebben opgelegd die de Orde van Geneesheren - krachtens de wederzijdse meldingsplicht - moet mededelen aan de minister van Volksgezondheid die de uitspraak aan
de Dienst voor Geneeskundige Controle overmaakt;
dat tegen deze arts als een bijkomend bewijs van fout zal worden aangevoerd waartegen hij zich niet kan verzetten wat een ongelijkheid van wapens betekent; de arts
immers niet zal kunnen overtuigen dat er geen fout zou zijn vastgesteld waarop de
tuchtmaatregel is gesteund;
de raad van beroep de behandeling van de zaak motiveert door te stellen dat de
directeur-generaal een derde is die het recht heeft een klacht in te dienen tegen een
arts bij de Orde der Geneesheren,
terwijl, eerste onderdeel, de klacht neergelegd werd door Dr. B. in zijn hoedanigheid van directeur-generaal van het R.I.Z.I.V. en derhalve als orgaan van de Dienst
voor Geneeskundige Controle, die geen derde is in de zin van art. 20, § 1, lid 1, van
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het K.B. nr. 79, zodat de bestreden beslissing, door eiser een tuchtsanctie op te leggen schending inhoudt van deze bepalingen (schending van art. 20, § 1, lid 1, van het
K.B. nr. 79 van 10 november 1967 betreffende de Orde der Geneesheren);

en terwijl, vierde onderdeel, de betrokken arts, door de verplichting de waarheid te
spreken voor zijn ordinale rechters gediscrimineerd is ten aanzien van de andere artsen die een tuchtmaatregel hebben opgelopen, maar die in een andere later door de
klager tegen hem gerichte procedure, het recht hebben te zwijgen of een andere waarheid aan te voeren;
Er derhalve een discriminatie is tussen de artsen op wie een tuchtmaatregel is genomen en eiser waarvan de klager ook een derde is zoals gesteld door de raad van
beroep;
dit in het bijzonder geldt wanneer de derde eenjurisdictionele instantie is die zich
nog over de zaak dient uit te spreken;
om de discriminatie te voorkomen, de tuchtraden van de Orde zich dienen te onthouden de zaak te behandelen totdat de Controlecommissie bij de Dienst voor Geneeskundige Controle, of de Beperkte Kamer resp. de Commissie van Beroep, zich over
de aangeklaagde feiten definitief hebben uitgesproken. In het geval van eiser minstens de klacht vanwege de geneesheerdirecteur van het R.I.Z.I.V. dient behandeld te
worden als de klacht vanwege elke andere derde nl. geen mededeling - noch rechtstreeks noch onrechtstreeks - van de uitspraak aan de klager;
eiser derhalve het Hofvan Cassatie verzoekt een prejudiciele vraag te stellen aan
het Arbitragehof als volgt geformuleerd :
Schendt artikel27, § 3, van het K.B. nr. 79 samen gelezen met artikel 6, 2° van hetzelfde K.B. niet het gelijkheidsbeginsel wanneer de definitief geworden tuchtstrafwordt
medegedeeld aan de minister bevoegd voor de Volksgezondheid wanneer de tuchtmaatregel is genomen naar aanleiding van een klacht van het R.I.Z.I.V. over miskenning van artikel 73 Z.I.V.-wet, vooraleer de Beperkte Kamer of de Commissie van
Beroep, organen van het R.I.Z.I.V., er uitspraak over heeft gedaan, zodat de betrokken arts, gehouden is de waarheid te spreken ten aanzien van zijn ordinale rechters, voor de Beperkte Kamer of de Commissie van Beroep niet meer over dezelfde rechten van verdediging beschikt als de andere arts en die een tuchtstraf oplopen, omdat
de definitief geworden uitspraak van de tuchtraden niet aan de klager worden medegedeeld opdat de klager de uitspraak niet zou kunnen aanwenden in een andere
procedure:

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat, krachtens artikel20, § 1, van het koninklijk besluit nr.
79 van 10 november 1967 betreffende de Orde der Geneesheren de provinciale raad optreedt, hetzij ambtshalve, hetzij op het verzoek van de nationale raad, van de minister tot wiens bevoegdheid de Volksgezondheid behoort, van de procureur des konings of van de geneeskundige commissie, hetzij
op klacht van een geneesheer of van een derde;
Dat die wetsbepaling het begrip derde niet beperkt;
Overwegende dat de bestreden beslissing oordeelt dat onder derde ressorteert iedereen buiten de overheden of personen die in voornoemde bepaling worden opgesomd en een verzoek tot optreden eveneens kan uitgaan van de leidend ambtenaar van de dienst voor geneeskundige controle
van het R.I.Z.I.V;
Dat de bestreden beslissing zodoende voornoemd artikel niet schendt;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het vierde onderdeel betreft:
Overwegende dat het onderdeel dat geen wetbepalingen als geschonden
aanwijst, niet ontvankelijk is;
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Dat hieruit volgt dater geen aanleiding is tot het stellen van een prejudiciele vraag aan het Arbitragehof;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
20 december 2001 - 1e kamer- Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter- Verslaggever : de mevr. Bourgeois - Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaatgeneraal- Advocaten: mrs. De Gryse en Butzler.
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KAMER-

21 december 2001

1 o RECHTBANKEN-

BURGERLIJKE ZAKEN- ALGEMEEN- DOOR PARTIJEN AANGEVOERDE FElTEN EN REDENEN- BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER OM ZE AMBTSHALVE AAN TE
VULLEN- VOORWAARDEN.

2° RECHT VAN VERDEDIGING- BURGERLIJKE ZAKEN- OPDRACHT VAN DE RECHTER
- AMBTSHALVE AANGEVULDE REDENEN.

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

(vertaling)

(A.R. C.99.0239.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 3 november 1998 gewezen door het Hof van Beroep te Luik;
Over het middel : miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van
verdediging, van het algemeen rechtsbeginsel van de autonomie van de procespartijen, beschikkingsbeginsel genaamd, volgens hetwelk de rechter geen uitspraak
kan doen over niet gevorderde zaken en geen geschil kan opwerpen dat de openbare orde niet raakt en dat door de partijen was uitgesloten, schending van de artikelen 807 en 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek waarin dat beginsel is vastgelegd, en van artikel1042 van genoemd wetboek dat artikel 807 van toepassing verklaart
in hoger beroep,
doordat het bestreden anest, na eerst erop te hebben gewezen "dat (verweerder) vooreerst aan (eiser) verwijt dat hij, ofschoon hij als lasthebber in rechte in het bezit was
van de sleutels van het litigi.euze pand, niet meer erop had toegezien dat het water
(1) Cass., 19 juni 1998, A.R. C.97.0161.F, nr. 326.
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werd afgesloten bij het begin van de winter en niet had migegaan of alles in orde was
in dat pand", en nate hebben vastgesteld "dat het enkele feit dat hij door de rechter was aangewezen om over te gaan tot de gedwongen verkoop van het pand hem nog
niet tot opzichter en bewaarder ervan maakte; dat (... ) de notaris niet de eigenaar is
van het goed met de verkoop waarvan hij is belast (... ), zodat hij niet aansprakelijk
is op grand van artikel 1386 van het Burgerlijk Wetboek voor de instorting van het
gebouw; dat het loutere feit dat de sleutels hem zijn overhandigd teneinde hem in staat
te stellen het goed te doen bezichtigen hem niet tot bewaarder van dat goed maakt in
de zin van artikel1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek (... ); dat de notaris niet
alleen contractueel aansprakelijk is jegens zijn client, maar ook quasi-delictueel aansprakelijk is jegens derden op grand van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek; dat echter in dat geval een fout, schade en het oorzakelijk verband tussen de fout en de schade client te worden bewezen", om daaruit afte leiden "dat (eiser)
te dezen geen enkele fout heeft begaan die zijn aquiliaanse of contractuele aansprakelijkheid in het gedrang brengt; dat hij zijn informatieplicht is nagekomen : dat hij,
zodra hij van het schadegeval op de hoogte was, de betrokken personen heeft gewaarschuwd opdat ze maatregelen zouden treffen met het oog op de instandhouding van het goed, en de gegadigden op de hoogte heeft gebracht van het bestaan van
schade ten gevolge van de schadeverwekkende gebeurtenis", en na vervolgens erop te
hebben gewezen "dat (verweerder) daarna aan eiser verweet dat hij zijn adviesplicht niet was nagekomen omdat hij zich er niet van 'heeft vergewist of (verweerder) de betekenis en de draagwijdte van de hem gegeven uitleg wel goed begrepen had'
en dat '(eiser) ofWel aan (verweerder) verkeerde informatie heeft verstrekt over de toezegging van de ASLK ofWel onbezonnen te werk is gegaan door op 8 januari 1993 geen
waarborg te eisen van de ASLK'", en na vooreerst te hebben vastgesteld "dat (eiser)
(verweerder) reeds v66r de tweede koopdag op de hoogte heeft gebracht van het feit
dat het gebouw waterschade had geleden; dat het enige wat met zekerheid vaststaat is dat (eiser) en de beslagleggende schuldeiser op hetzelfde ogenblik hebben gepoogd te achterhalen ofhet pand gedekt was door een verzekering van de n.v. ASLKverzekeringen en dat hun nasporingen een positiefresultaat hebben opgeleverd; dat
het, zoals hierboven gezegd, niet bewezen is dat de ASLK-verzekeringen heeft ingestemd met de dekking van de schade waarvan de oorzaak trouwens nog onbekend was
op 8 januari 1993; dat het niet bewezen is( ... ) dat (eiser) met stellige zekerheid heeft
verklaard dat de ASLK-verzekeringen het schadegeval dekte, en (verweerder) dienaangaande in dwaling zou hebben gebracht; dat ( ... )de door (verweerder) aangevoerde gegevens zijn beweringen niet bewijzen", en na vervolgens te hebben vastgesteld "dat geen van de partijen betwist dat niemand op de twee koopdag de inhoud van
de polis ken de en wist welke de oorzaak van de waterschade was; dat de omvang van
de verplichtingen die de adviesplicht- welke verplichtingen trouwens van openbare orde zijn- voor de notaris met zich brengt hoofdzakelijk afhangt van de feitelijke omstandigheden; dat het gedrag van de notaris moet worden beoordeeld met
inachtneming van dat van een normaal bedachtzaam en redelijk notaris die zich in
dezelfde situatie bevindt; dat (eiser) te dezen niet de lasthebber (van verweerder) was;
dat hij alleen aansprakelijk is uit hoofde van zijn openbaar ambt; dat hij in de uitoefening hiervan niet nagelaten heeft de toekomstige kopers op de hoogte te brengen (... )van het bestaan van schade; dat hij ernaar gei:nformeerd heeft ofhet pand door
een verzekeringspolis gedekt was maar dat hij niet in enkele uren tijd de toekomstige kopers op de hoogte had kunnen brengen van de oorzaken van de schade en de
voorwaarden van de verzekeringspolis, gelet op de weinige tijd die hem restte v66r de
koopdag; dat het niet redelijk was de verkoop uit te stellen tot alle aanvullende inIichtingen verkregen waren, daar een nieuwe verkoop publiciteitskosten tot gevolg zou
hebben gehad die uiteindelijk door de definitieve koper hadden moeten worden gedragen", niettemin beslist "dat (eiser) aansprakelijk is omdat hij zijn adviesplicht niet
is nagekomen en dat hij gehouden is tot vergoeding van de door (verweerder) geleden schade", op grand van de overwegingen "dat (eiser) te dezen in het PV van toewijzing een beding heeft opgenomen volgens hetwelk de kopers op de hoogte waren
van het bestaan van de schade, en dat hij van zijn kant de kopers, die niet beslagen
waren op het gebied van het recht, had moeten waarschuwen dat de verplichting tot
afgifte van de verkochte zaak door de verkopers aanleiding kon geven tot schadevergoeding en dat zij, in afWachting hiervan, een retentierecht hadden op de prijs"; dat
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eiser immers "zijn adviesplicht niet is nagekomenjegens (verweerder) (. .. )en dat (eiser) dus een fout heeft begaan die schade heeft veroorzaakt in oorzakelijk verband met
die fout "waardoor (eiser) aansprakelijk is op grand van eenjuridisch feit [het feit dat
hij (verweerder) niet de raad heeft gegeven een gedeelte van de prijs in te houden] dat
verweerder niet had aangevoerd tot staving van zijn rechtsvordering,
terwijl de rechter zich in het proces door twee beginselen moet laten leiden : het beginsel van de autonomie van de procespartijen dat de uitoefening van hun rechten verzekert en het beginsel van het recht van verdediging; het beschikkingsbeginsel tot gevolg heeft dat de door de partij gedane keuze van de feiten waarop zij haar vordering
grondt de rechter bindt, dat beginsel is neergelegd zowel in artikel1138, 2°, van het
Gerechtelijk Wetboek als in artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek dat ingevolge
artikel 1042 van genoemd wetboek van toepassing is in hager beroep; de rechter bovendien niet zonder het recht van verdediging te schenden, zijn beslissing kan granden op feiten die niet aan een debat op tegenspraak zijn onderworpen, dat wil zeggen op feiten waarvan de partijen noch de strekking noch zelfs maar het bestaan hebben
kunnen betwisten; het aan eiser gemaakte verwijt dat hij de koper niet de raad had
gegeven om een gedeelte van de koopprijs in te houden een rechtsfeit is waarover de
partijen geen tegenspraak hadden gevoerd voor het hofvan beroep; het bestreden arrest niet zonder het beschikkingsbeginsel te miskennen de oorzaak van de vordering kon wijzigen; hij evenmin zonder het recht van verdediging te schenden de aansprakelijkheid van eiser kon gronden op een rechtsfeit dat niet was aangevoerd; het
arrest bijgevolg, nu het de aansprakelijkheid van eiser ambtshalve uitsluitend grondt
op het rechtsfeit dat hij aan verweerder niet de raad had gegeven om een gedeelte van
de koopprijs in te houden, ofschoon dat feit door verweerder niet was aangevoerd tegen verweerder en dus niet regelmatig aan de tegenspraak van de partijen was onderworpen, de in het middel aangewezen algemene rechtsbeginselen en wetteksten
schendt:

Overwegende dat verweerder in de akte van hoger beroep onder meer aanvoerde "dat de omstandigheid dat (eiser) is belast met een openbare verkoop hem geenszins ontslaat van de advies- en informatieplicht die op iedere notaris rust, ongeacht de omstandigheden waarin hij optreedt"; dat hij
in zijn conclusie betoogde dat "het niet wordt betwist dat (eiser) (verweerder) op de hoogte heeft gebracht van het bestaan van het schadegeval en zulks
v66r de aanvang van de tweede koopdag; (dat) daarentegen aan (eiser) kan
worden verweten dat hij zich niet ervan heeft vergewist of (verweerder) de
betekenis en de draagwijdte van de hem gegeven uitleg wel goed begrepen
had; (. .. ) (eiser) ofwel aan (verweerder) verkeerde informatie heeft verstrekt over de toezegging van de ASLK, ofwel onbezonnen te werk is gegaan door(. .. ) geen waarborg te eisen van de ASLK; dat (eiser) in beide gevallen een fout in rechtstreeks oorzakelijk verband met de schade van
(verweerder) heeft begaan en ontegensprekelijk aansprakelijk is op grond van
de artikelen 1382 en volgende van het Burgerlijk Wetboek";
Dat eiser in zijn conclusie betoogde "dat, gesteld, quod non, dat (het hof
van beroep) zou beslissen dat (hij) zijn informatieplicht jegens (verweerder) niet was nagekomen, die fout dan nog niet in oorzakelijk verband kan
staan met de door laatstgenoemde aangevoerde schade";
Overwegende dat het arrest beslist "dat de koopprijs blijkens het bestek
moest worden betaald binnen de maand na de definitieve toewijzing; dat op
het ogenblik van die betaling de vraag rees wie, de eigenaar of de verzekeringsmaatschappij, de schadevergoeding moest betalen; dat een normaal bedachtzaam en voorzichtig notaris de koper de raad diende te geven een gedeelte van de prijs in te houden zolang er geen zekerheid bestond omtrent
zijn schadevergoeding; dat (eiser) te dezen in het procesverbaal van toewijzing een beding heeft opgenomen volgens hetwelk de kopers op de hoogte waren van het bestaan van de schade en dat hij van zijn kant de kopers, die niet
beslagen waren op het gebied van het recht, had moeten waarschuwen dat
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de verplichting van de verkopers tot afgifte van de verkochte zaak door de
verkopers aanleiding kon geven tot schadevergoeding en dat zij in afwachting hiervan een retentierecht hadden op de prijs";
Overwegende dat het hof van beroep door opgave van die grond geen betwisting heeft opgeworpen waarvan partijen het bestaan bij akkoord hebben uitgesloten of de oorzaak van de vordering heeft gewijzigd; dat het zich
op grond van regelmatig te zijner beoordeling voorgelegde feiten ertoe beperkt heeft de door de partijen aangevoerde gronden ambtshalve aan te
vullen;
Dat, nu die feiten aan een debat op tegenspraak zijn onderworpen, het hof
evenmin het recht van verdediging van eiser schendt;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
21 december 2001 - 1e kamer- Voorzitter : de h. Parmentier, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Echement - Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Verbist en Kirkpatrick.

Nr. 719
1e KAMER- 21 december 2001
1° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- HERSTELPLICHT- ALLERLEI - ADMINISTRATIEVE BESLISSING - NIETIGVERKLARING DOOR DE RAAD VAN STATE - FOUT
VAN DE ADMINISTRATIEVE OVERHEID.

2° RAAD VAN STATE- NIETIGVERKLARING VAN EEN ADMINISTRATIEVE BESLISSING- FOUT
VAN DE ADMINISTRATIEVE OVERHEID.

3° RECHTERLIJK GEWIJSDE- GEZAG VAN GEWIJSDE- BURGERLIJKE ZAKEN- NIETIGVERKLARING VAN EEN ADM!NISTRATIEVE BESLISSING DOOR DE RAAD VAN STATE.

4° AFSTAND VAN RECHT-

BEWIJS.

1 o, 2° en 3° Wanneer een gewone rechtbank rechtsgeldig kennisneemt van een
aansprakelijkheidsvordering op grond van een door de administratieve overheid gepleegde machtsoverschrijding die geleid heeft tot nietigverklaring van de administratieve handeling door de Raad van State, moet die rechtbank, aangezien de beslissing tot nietigverklaring erga omnes gezag van gewijsde heeft, noodzakelijk beslissen
dat de administratieve overheid een {out heeft begaan; die {out kan echter enkel tot
herstel aanleiding geven als het oorzakelijk verband tussen de machtsoverschrijding
en de schade bewezen is (1). (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
4 o Afstand van een recht wordt niet vermoed en kan enkel worden afgeleid uit feiten
die voor geen andere uitlegging vatbaar zijn (2).
(1) Cass., 21 juni 1990, A.R. 8575, nr. 614.
(2) Cass., 19 sept. 1997, A.R. C.96.0207.F, nr. 362.
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(FRANSE GEMEENSCHAP VAN BELGIE T. M ... )
ARREST

(vertaling)

(A.R. C.99.0528.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 mei 1999 gewezen door
het Hof van Beroep te Bergen;
Over het eerste middel : schending van artikel1382 van het Burgerlijk Wetboek, miskenning van het algemeen rechtsbeginselluidens hetwelk de afstand van een recht
niet wordt verm.oed en slechts uit feiten die voor geen andere uitlegging vatbaar zijn,
kan worden afgeleid en van het algemeen rechtsbeginsel van het gezag van gewijsde erga omnes van de arresten van de Raad van State,
doordat het bestreden arrest, op de aansprakelijkheidsvordering die steunt op artikel1382 van het Burgerlijk Wetboek en waarbij verweerster vergoeding vorderde van
schade die bestond in het verlies van de bezoldiging en van de ancienniteit die zij genoten zou hebben indien zij de betrekkingen had bekleed waarin de heren J.V. en M.
G.-M. waren aangesteld, eerst vaststelt dat wegens het arrest tot nietigverklaring dat
op 22 november 1989 tussen partijen door de Raad van State is gewezen, het bewijs
is geleverd van een fout aan de zijde van eiseres die bestond in "de aansteilingen van
de heren M.G.-M. en J.V. als docenten Engels" hoewel "de betrekkingen niet vacant
waren verklaard en er geen oproep tot kandidatuursteiling was gebeurd en de kandidaten niet gerangschikt waren volgens de voorrangsregeling bepaald in de artikelen 24 en 25 van het koninklijk besluit van 22 maart 1969" en vervolgens afwijzend
beschikt op het middel waarin eiseres het oorzakelijk verband tussen die fout en de
door verweerster aangevoerde schade betwistte en daarvoor betoogde dat laatstgenoemde "niet het bewijs lever( de) dat zij noodzakelijkerwijs aangesteld zou zijn in de
betrekkingen die ten onrechte waren toegewezen aan de kandidaten G. en V." en dat
"andere kandidaten gunstiger waren gerangschikt dan (verweerster), (die) dus in haar
plaats in die betrekkingen hadden moeten worden benoemd" en beslist "dat het oorzakelijk verband tussen de fout van de administratieve overheid en de schade waarop
(verweerster) zich beroept niet kan worden betwist" op grond "dat, zoals de eerste rechter terecht heeft beslist, moet worden aangenomen dat het feit dat de overige kandidaten die eventueel 'voorrang hadden' op (verweerster), verzuimd hebben de nietigverklaring van die benoemingen voor de Raad van State te vorderen, impliceert dat
zij erin berust hebben dat voor die aanstellingen geen rekening is gehouden met hun
bekwaamheidsbewijs en zij aan die aanstellingen hebben verzaakt; dat de nietigverklaring door de Raad van State van de beide onrechtmatige aanstellingen overigens enkel (verweerster) ten goede komt, aangezien zij aileen die aanstelling heeft aangevochten voor de Raad van State, afdeling administratie; dat, in die omstandigheden,
overwogen moet worden, enerzijds, dat na een arrest tot nietigverklaring, enkel de verzoeker recht heeft op het retroactieve herstel van zijn loopbaan waardoor zijn rechten worden hersteld, en anderzijds dat, wanneer een onrechtmatige aanstelling slechts,
zoals hier, door een verzoeker wordt aangevochten, de overige mogelijke kandidaten die aan de voorwaarden voldeden en voor die aanstelling in aanmerking badden kunnen komen, op het ogenblik van de nietigverklaring van die aanstelling en van
(de) tenuitvoerlegging van het arrest, geacht moeten worden niet langer aanspraak
te kunnen maken op de retroactieve toepassing van de bepalingen betreffende de
bekwaamheidsbewijzen van kandidaten voor een tijdelijke aanstelling",
terwijl, eerste onderdeel, wanneer een gewone rechtbank kennisneemt van een
aansprakelijkheidsvordering die steunt op een door de Raad van State bestrafte machtsoverschrijding van de administratieve overheid, die rechtbank, vermits de beslissing tot nietigverklaring erga omnes gezag van gewijsde heeft, noodzakelijkerwijs moet
beslissen dat de administratieve overheid een fout heeft begaan, die evenwel enkel voor
schadevergoeding in aanmerking komt indien het oorzakelijk verband tussen de machtsoverschrijding en de schade bewezen is; in het geval waarin de beslissing tot nietigverklaring niet aileen slaat op de aanstelling van een derde, maar ook op de weigering om de verzoeker aan te stellen, de fout die jegens de administratieve overheid in
aanmerking moet worden genomen wellicht in een dergelijk oorzakelijk verband staat
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met de schade die bestaat in het verlies van de bezoldiging en van de ancienniteit die
voornoemd verzoeker zou hebben genoten indien de fout, zijnde de weigering om hem
aan te stellen, niet zou zijn begaan; daarentegen, de loutere nietigverklaring van de
aanstelling van een derde geenszins impliceert dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen de fout, namelijk die aanstelling, en diezelfde schade; in casu het arrest van de Raad van State van 22 november 1989 de aanstellingen van de heren V.
en G.-M. nietig verklaart maar afwijzend beschikt op het beroep, in zoverre het ingesteld is tegen de niet-aanstelling van verweerster; het arrest bijgevolg, indien het,
met de hierboven weergegeven redenen, om tot de slotsom te komen dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen die onrechtmatige aanstellingen en de door verweerster aangevoerde schade, beslist dat uit voornoemd arrest van de Raad van State
volgt dat enkel verweerster zich kan beroepen op de onregelmatigheid van die aanstellingen, het gezag van gewijsde erga omnes van laatstgenoemd arrest miskent (miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van het gezag van gewijsde erga omnes van
de arresten van de Raad van State);
tweede onderdeel, de vernietigingsarresten van de Raad van State gezag van gewijsde erga omnes hebben; daaruit volgt dat iedereen, en niet aileen degene die de nietigverklaring heeft gevorderd, de mogelijkheid heeft om zich op een dergelijke beslissing te beroepen teneinde, tot staving van een aansprakelijkheidsvordering, het
bewijs te leveren van de fout, zijnde de door de Raad van State gestrafte machtsoverschrijding; afstand van een recht overigens niet vermoed wordt en enkel kan worden afgeleid uit feiten die voor geen enkele andere interpretatie vatbaar zijn; in casu
uit "het feit dat de overige kandidaten die eventueel 'voorrang hadden' op (verweerster), verzuimd hebben de nietigverklaring van de (litigieuze) benoemingen voor
de Raad van State te vorderen" niet kan worden afgeleid dat zij afstand doen van hun
recht om de onwettigheid van die benoemingen aan te voeren tot staving van een
aansprakelijkheidsvordering voor de gewone rechtbanken, aangezien, enerzijds, dat
verzuim het gevolg kon zijn van het feit dat die kandidaten niet op de hoogte waren van die benoemingen, anderzijds, het instellen van beroep tot nietigverklaring geen
verplichte voorafgaande voorwaarde voor een dergelijke rechtsvordering is; het bestreden arrest bijgevolg, indien de bovenstaande redenen aldus moeten worden uitgelegd, om te besluiten tot het bestaan van een oorzakelijk verband tussen de in aanmerking genomen fout en de door verweerster aangevoerde schade, beslist dat aileen
verweerster zich op de onwettigheid van de litigieuze benoemingen kan beroepen omdat 1°) de Raad van State in zijn arrest van 22 november 1989, die aanstellingen heeft
vernietigd en omdat 2°) de overige kandidaten diezelfde nietigverklaringen niet hebben gevorderd, zodat zij "op het ogenblik van de nietigverklaring (. .. )en van de tenuitvoerlegging van het arrest, geacht moeten worden niet langer aanspraak te kunnen maken op de retroactieve toepassing van de bepalingen betreffende de
bekwaamheidsbewijzen van kandidaten voor een tijdelijke aanstelling", het gezag van
gewijsde erga omnes van die beslissing miskent, alsook het algemeen rechtsbeginselluidens hetwelk de afstand van een recht niet wordt vermoed en slechts uit feiten die voor geen andere uitlegging vatbaar zijn, kan worden afgeleid en, bijgevolg ook
het begrip oorzakelijk verband dat vervat is in artikel1382 van het Burgerlijk Wethoek (schending van alle in het middel aangewezen bepalingen) :

Overwegende dat het bestreden arrest oordeelt dat eiseres een fout heeft
begaan door de twee aanstellingen te doen waarvan verweerster bij het arrest van de Raad van State van 29 november 1989 de vernietiging heeft
verkregen;
Dat het middel opkomt tegen de overwegingen waarmee het arrest beslist dat het oorzakelijk verband tussen die fout en de door verweerster aangevoerde schade bewezen is;
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat, wanneer een gewone rechtbank, op grond van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, rechtsgeldig kennisneemt van een aansprakelijkheidsvordering ten gevolge van een machtsoverschrijding wegens miskenning door de administratieve overheid van
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grondwettelijke of wettelijke regels volgens welke zij op een bepaalde manier iets niet of wel moet doen, en wanneer die machtsoverschrijding door
de Raad van State met nietigverklaring van die administratieve handeling is gestraft, de gewone rechtbank, vermits een dergelijke beslissing tot
nietigverklaring erga omnes gezag van gewijsde heeft, noodzakelijk moet beslissen dat de administratieve overheid van wie de nietig verklaarde handeling uitgaat, een fout heeft begaan en dat die fout tot herstel aanleiding
geeft als het oorzakelijk verband tussen de machtsoverschrijding en de schade
bewezen is;
Overwegende dat het bestreden arrest oordeelt "dat de nietigverklaring door
de Raad van State van de beide onrechtmatige aanstellingen enkel (verweerster) ten goede komt, aangezien zij alleen die aanstelling(en) heeft aangevochten voor het administratief rechtscollege";
Dat het arrest aldus het in het onderdeel aangewezen algemeen rechtsbeginsel miskent;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de afstand van een recht niet wordt vermoed en slechts
kan worden afgeleid uit feiten die voor geen andere uitlegging vatbaar zijn;
Overwegende dat het bestreden arrest uit het loutere "feit dat de overige kandidaten die eventueel 'voorrang hadden' op (verweerster), verzuimd hebben de nietigverklaring van de benoemingen voor de Raad van State
te vorderen" niet naar recht kan afleiden "dat zij erin berust hebben dat voor
die aanstellingen geen rekening is gehouden met hun bekwaamheidsbewijs en zij aan die aanstellingen hebben verzaakt" zodat zij, "op het ogenblik van de nietigverklaring van die aanstelling(en) en van (de) tenuitvoerlegging van het arrest (van de Raad van State), geacht moeten worden niet
langer aanspraak te kunnen maken op de retroactieve toepassing van de bepalingen betreffende de bekwaamheidsbewijzen van kandidaten voor een tijdelijke aanstelling";
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 aan de feitenrechter over;
verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Luik.
21 december 2001 - 1e kamer- Voorzitter : de h. Parmentier, waamemend voorzitter - Verslaggever : de h. Bastele - Niet-gelijkluidende conclusie (3) van de h. De
Riemaecker, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Draps.
(3) Het O.M. oordeelde dat uit de lectuur van het bestreden arrest volgt dat dit het oorzakelijk verband tussen de door eiseres begane fout en verweersters schade tegelijk afleidt uit de draagwijdte die het toekent aan de ornstandigheid dat de oorspronkelijk beter dan verweerster gerangschikte kandidaten niet in rechte zijn opgetreden en uit de draagwijdte van het nietigverklaringsarrest van de Raad van State. Het was van oordeel dat het bestreden arrest het gezag van gewijsde erga ornnes rniskent.Het O.M. was evenwel van rnening dat het eerste onderdeel niet tot cassatie kon leiden in zoverre de beslissing rn.b.t. het oorzakelijk verband verantwoord blijft door de redenen betreffende het niet-optreden van de overige kandidaten, waartegen
het tweede onderdeel ten onrechte, want op grond van een onjuiste lezing van het bestreden arrest, kritiek oefent. Het O.M. daarentegen concludeerde tot de gegrondheid van een tweede (niet
gepubliceerd) rniddel en derhalve tot de gedeeltelijke vernietiging van het bestreden arrest.
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1e KAMER- 21 december 2001

1o VORDERING IN RECHTE- HUUR VAN DIENSTEN- ONDERAANNEMER- RECHTSTREEKSE VORDERING TEGEN DE OPDRACHTGEVER- BEPERKINGEN.

2° VORDERING IN RECHTE- HUUR VAN DIENSTEN- ONDERAANNEMER- RECHTSTREEKSE VORDERING TEGEN DE OPDRACHTGEVER- BEPERKlNGEN.

3° HUUR VAN DIENSTEN- ONDERAANNEMER- RECHTSTREEKSE VORDERING TEGEN DE
OPDRACHTGEVER- BEPERKlNGEN.

1°, 2° en 3° De onderaannemer kan de rechtstreekse vordering tegen de opdrachtgever enkel instellen tot beloop van de schuldvorderingen die verband houden met de
werken op de bouwplaats die door de opdrachtgever aan de hoofdaannemer en,
daarna, door laatstgenoemde aan de onderaannemer zijn toegewezen (1). (Art. 1798,
eerste lid, B.W.)
(STAD CHARLEROI EA T. ETABLISSEMENTS DRUART N.V)

Conclusie van advocaat-generaal De Riemaecker :
1. Het bestreden arrest diende uitspraak te doen over de rechtstreekse vordering
die verweerster krachtens artikel1798 van het Burgerlijk Wetboek in haar hoedanigheid van onderaannemer van de hoofdaannemer had ingesteld tegen de opdrachtgever.
2. In hun eerste middel voeren de eisers tegen het arrest aan dat het de eiseressen "ieder voor het geheel" heeft veroordeeld om aan verweerster het bedrag van
1.204.746 frank, vermeerderd met de gerechtelijke interest, te betalen en dat het bovendien de eerste eiseres heeft veroordeeld om aan verweerster het bedrag van 204.988
frank, vermeerderd met de gerechtelijke interest, te betalen, op grond dat de in die
tekst van het Burgerlijk Wetboek bedoelde rechtstreekse vordering "kan worden ingesteld voor elke (onderstreept door de conclusienemer) schuldvordering van de onderaannemer, toebehoren inbegrepen, maar tot beloop van hetgeen de opdrachtgever nog aan de hoofdaannemer verschuldigd is".
De eisers voeren aan dat de onderaannemers weliswaar krachtens artikel1798 van
het Burgerlijk Wetboek tegen de opdrachtgever een rechtstreekse vordering kunnen instellen "tot beloop van hetgeen deze aan de aannemer verschuldigd is op het ogenblik dat hun rechtsvordering wordt ingesteld" (dat punt staat geenszins ter discussie (2)), maar dat de onderaannemer die rechtstreekse vordering aileen kan instellen
tot beloop van het bedrag van de schuldvordering die hij op de hoofdaannemer bezit uit hoofde van de "aanneming" die hem door de opdrachtgever is toegewezen, dat
is ter uitvoering van de overeenkomst van onderaanneming betreffende de bouwplaats die aan de hoofdaannemer is toegewezen in de door hem met de opdrachtgever gesloten aannemingsovereenkomst, en niet tot beloop van het bedrag van de schuldvordering die hij op de hoofdaannemer bezit om andere redenen, onder meer wegens
een andere "aanneming"- dat is een andere bouwplaats- die door een andere opdrachtgever zou zijn toegewezen aan de hoofdaannemer.
2.1. Ret Hofheeft voor zover ik weet nog geen uitspraak moeten doen over die vraag.
(1) Zie cone!. O.M.
(2) Verzoekschrift tot cassatie : toelichting p. 7 en 8.
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2.3. De eisers baseren zich op de ratio legis van de tekst van artikel1798 van het
Burgerlijk Wetboek en op de rechtsleer die de uitoefening van die rechtstreekse vordering in verband brengt met de oorsprong van de overeenkomst van onderaanneming die gesloten wordt in het kader van de aannemingsovereenkomst tussen de
hoofdaannemer en de opdrachtgever (3).
2.4. Verweerster daarentegen beroept zich op de rechtsleer waarin wordt gewezen op de verschillen in de tekst van de wetsbepalingen respectievelijk met betrekking tot het voorrecht en de rechtstreekse vordering, die zijn ingevoerd bij de wet
van 19 februari 1990 tot aanvulling van artikel 20 van de hypotheekwet en tot
wijziging van artikel 1798 van het Burgerlijk Wetboek ten voordele van de onderaannemers. (4)
Ret begrip "gewaarborgde schuldvordering" vervat in artikel1798 van het Burgerlijk Wetboek is ruimer dan dat in artikel 20, 12°, van de hypotheekwet. De wettekst bevat de beperkingen niet die terug te vinden zijn in artikel 20, 12°, van de
hypotheekwet dat uitdrukkelijk vermeldt dat de grondslag van het voorrecht van de
onderaannemer tegen zijn medecontractant-aannemer de schuldvordering is die deze
medecontractant-aannemer wegens dezelfde aanneming heeft tegenover de bouwheer".
2.5. De rechtsleer berust dus voornamelijk op twee verschillende lezingen van artikel1798 van het Burgerlijk Wetboek. Bij ontstentenis van nadere aanduidingen is
het niet mogelijk aan de hand daarvan de pertinentie ervan ten valle te beoordelen.
2.6. Daarentegen lijdt het, gelet op de parlementaire voorbereiding van de wet van
19 februari 1990 tot bescherming van de onderaannemers, nauwelijks twijfel dat de
zienswijze van verweerster niet kan worden gevolgd. Zij had uit de tekst van artikel 20, 12°, van de hypotheekwet dat de grondslag van het voorrecht van de onderaannemers uitdrukkelijk beperkt tot hetgeen met de aanneming verb and houdt, afgeleid dat, aangezien de wetgever die precisering niet heeft gemaakt voor de
rechtstreekse vordering, een dergelijke beperking niet in aanmerking kan worden genomen. (5)
(3) P. WERY, ''L'action directe du sous-traitant contre le maitre de l'ouvrage bilan de sept annees d'application du nouvel article 1798 du Code civil", Rev. reg. d1: 1997, p. 169, inz. p. 178 dat
zonder meer bepaalt dat "que la creance garantie doit necessairement trouver son origine dans
le sous-traite (... ). C'est l 'evidence meme"; J.-P. BRULS, "La loi du 19 fevrier 1990 comph~tant l'article
20 de la loi hypothecaire et modifiant l'article 1798 du Code civil en vue de proteger les soustraitants, une reforme d'efficacite limitee", Act. D1:, 1991, p. 751, inz. m. 30, p. 774 dat gewag maakt
van "deux contrats d'entreprises superposes"; C. JASSOGNE, "Action directe et privilege du soustraitant", Rev. reg. dr., 1991; p. 123, inz. p. 124, dat gewag maakt van het feit dat "cette action
directe peut s'exercer a raison de toute la creance du sous-traitant".
(4) J.P. RENARD en M. VANDEN ABEELE, "Les garanties offertes aux sous-traitants en cas de defaillance de !'entrepreneur general", Entr. & D1:, 1997, p. 139; J.L. LEDOUX, "Chronique de jurisprudence, Les suretes reelles et la publicite fonciere (1987-1993)", J.T., 1994, p. 336, nr. 82, die
zonder nadere precisering vermeldt dat 'Taction directe peut etre exercee pour toute creance du
sous-traitant vis-a-vis de !'entrepreneur"; J. CAEYMEX, "Manuel des st1retes mobilieres", p. 80/12;
van dezelfde auteur, "Les creances des sous-traitants", Le point sur le droit des suretes, o.l.v. C.
BrQUET-MATHIEU, Luik, 2000, pp 247-274, inz. p. 268; F. GEORGES, "De quelques problemes poses
par l'action directe de l'article 1798 du Code civil". Opm. onder Luik, 23 mei 1996, J.L.M.B., 1997,
p. 603 dat zonder meer vermeldt "qu'il n'est en rien exige que la creance du sous-traitant et celle
de !'entrepreneur principal procedent de travaux realises sur le meme chantier".
Oak E. DIRIX kan worden aangehaald die in "Het voorrecht en de directe vordering van de onderaannemer", R. W, 1989-1990, p. 1234 vermeldt dat de onderaannemer aanspraak kan rnaken op het totaalbedrag van de schuldvordering. Hij ve:rwijst dienaangaande naar de Franse rechtspraak (Fr. Cass., 18 juni 1982, J.C.P., 1982, II, 19858) volgens welke de rechtstreekse
rechtsvordering niet beperkt is tot het gedeelte van de prijs van de aanneming die overeenkomt
met het door de onderaannemer uitgevoerde werk. Die verwijzing kan aanleiding geven tot discussie, aangezien de Franse wetgever weliswaar bij de wet van 31 december 1975 aan de onderaannemer een rechtstreekse vordering heeft toegekend tegen de opdrachtgever maar de wet in vele
opzichten van de onze verschilt : zie M.-A. en P. FLAMME, "De la protection des sous-traitants en
cas de faillite de !'entrepreneur principal, Ilexperience fran9aise", Ent1: Et. dr., 1982, p. 145.
(5) Ged1: St., Kamer, 1981-1982, nr. 294/1, Gedr. St. Senaat, 1989-1990, 855/1.
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De wet van 19 februari 1990 vormt immers het eindpunt van een wetsvoorstel dat
oorspronkelijk in 1979 was ingediend en hoofdzakelijk tot doel had aan de onderaannemers een bijzonder voorrecht toe te kennen op de schuldvordering van de hoofdaannemer op de opdrachtgever. De stellers van het voorstel wilden hiermee reageren tegen de toename van het aantal faillissementen van aannemers, meer bepaald,
tegen de gevolgen ervan voor de onderaannemers die nog onbetaalde schuldvorderingen hadden op de gefailleerde en zich op geen enkele vermogende schuldenaar konden verhalen.
Dat wetsvoorstel dat ten gevolge van de kamerontbinding vervallen is, werd opnieuw ingediend in 1982. Bij die gelegenheid achtte de toenmalige minister van Justitie de tijd gekomen om andere denkpistes te volgen. Zo suggereerde hij een rechtstreekse vordering toe te kennen aan de onderaannemers teneinde hen tot meer
zorgvuldigheid aan te sporen. De minister stelde een alternatieve regeling voor ten
gunste van de onderaannemer zonder zo ver te gaan dat hem een voorrecht werd toegekend.
Op grond van de interpretaties van het (oud) (6) artikel1798 van het Burgerlijk Wethoek in de rechtspraak en de rechtsleer, meer bepaald op grond van de opmerkelijke studie van L. Simont ("Contribution a I' etude de I' article 1798 du Code civil",
R.C.J.B., 1964, p. 34), die volgens de minister ervan uitgaan dat die bepaling een rechtstreekse vordering toekent waardoor samenloop met de overige schuldeisers uitgesloten is, en niet de zijdelingse vordering die kan worden ingesteld op grond van artikel 1186 van het Burgerlijk Wetboek, stelde de minister van Justitie voornamelijk
voor de rechtstreekse vordering uitdrukkelijk op te nemen in artikel 1798 en die uit
te breiden tot de onderaannemers (7).
Het is in die geest dat de minister van Justitie het voorstel heeft ingediend dat geleid heeft tot het huidige artikel 1798 van het Burgerlijk Wetboek (8).
De commissie voor justitie oordeelde het uiteindelijk beter dat er niet diende gekozen te worden tussen de beide mogelijkheden en koos ervoor de rechtstreekse vordering toe te kennen aan de belangrijkste onderaannemers die over de middelen beschikken om een dure rechtsvordering in te stellen en de kleine onderaannemers die
door het voorrecht worden beschermd (9).
De wordigsgeschiedenis van de wet van 19 februari 1990 tot bescherming van de onderaannemers sluit dus mijns inziens aan bij de analyse van de ratio legis, zoals die
door de eisers in hun verzoekschrift is uiteengezet, namelijk dat "het in de bedoeling lag van de wetgever om, zonder het beginsel of de door artikel 1798 voorgestelde techniek te wijzigen, die rechtstreekse vordering open te stellen voor de onderaannemer" (10).
Zie dienaangaande de studie van W. DERIJCKE, "Suretes : entre credit et discredit. Questions speciales du droit des suretes a !'usage des petites et moyennes entreprises" Ann. Dr. Leuven, dl. 59,
1999, p. 143; F. POILVACHE, "La loi du 19 fevrier 1990 sur Ia protection des sous-traitants", J. T., 1990,
p. 638; J.-P. BRULS, op. cit., pp. 752 en 753, nrs. 1 tot 4.
(6) "Metselaars, timmerlieden en andere werklieden gebezigd bij het oprichten van een gebouw of voor andere werken die bij aanneming zijn uitgevoerd, hebben tegen de gene voor wie de
werken zijn uitgevoerd slechts een vordering ten belope van hetgeen deze aan de aannemer verschuldigd is op het ogenblik dat hun rechtsvordering wordt ingesteld".
(7) Verslag VERHAEGHEN, Ged1: St. Kamer, 1981-1982, nr. 294/3, p. 3.
(8) De tweede oplossing die de Vice-Eerste Minister aan de commissie voorlegt, beoogt een precisering en een verruiming van de strekking van artikel 1798 van het Burgerlijk Wetboek, dat als
volgt zou kunnen luiden : de metselaars, timmerlieden, werklieden, ambachtslieden en onderaannemers, gebezigd bij het oprichten van een gebouw of voor andere werken die bij aanneming zijn uitgevoerd, hebben een rechtstreekse vordering tegen de opdrachtgever ten belope van
hetgeen deze aan de aannemer verschuldigd is op het ogenblik dat hun rechtsvordering wordt ingesteld. ": Verslag VERHAEGHEN, op. cit., p. 4.
(9) Vers]ag VERHAEGHEN, op. cit., p. 7
(10) A. CuYPERS, "De rechtstreekse vordering en het voorrecht van de onderaannemer",
Overeenkomstenrecht, XXVIste postuniversitaire Cyclus Willy Delva, 1999-2000, Antwerpen, 2000,
pp. 437-496, inz. p. 441. Die auteur is van mening dat bij de wetswijziging van 1990 aileen is ge-
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2.7. Ret is bovendien interessant erop te wijzen dat bepaalde auteurs, ofschoon zij
toegeven dat de wet gesteld is in algemene bewoordingen die verschillen van die van
artikel20, 12°, van de hypotheekwet, aangeven dat de eerste commentatoren van artikel1798 van het Burgerlijk Wetboek, die het begrip rechtstreekse vordering valledig hebben uitgewerkt, van oordeel waren dat de schuldvorderingen een band dienden te hebben met de betrokken bouwplaats (11).
2.8. Andere gegevens pleiten overigens voor een beperkende interpretatie van de
draagwijdte van artikel1798 van het Burgerlijk Wetboek, zoals ze door het middel wordt
gesuggereerd.
2.8.1. De rechtstreekse vordering wijkt afvan het gemeen recht en moet dus in de
regel op beperkende wijze worden ge!nterpreteerd (12). Dankzij het mechanisme van
de rechtstreekse vordering kent de wetgever immers aan een persoon die derde is bij
een overeenkomst, een eigen en persoonlijk recht toe dat hij bezit op grand van die overeenkomst en dat hij uitoefent tegen de schuldenaar van zijn eigen schuldenaar. Die
rechtsfiguur wijkt dus in een tweevoudig opzicht af van het gemeen recht. Enerzijds vormt zij een uitzondering op het beginsel dat de overeenkomst slechts geldt tussen de partijen, aangezien zij de onderaannemer het recht geeft zich in te mengen in
de hoofdaannemingsovereenkomst, die hij nochtans niet mede heeft gesloten, en hem
het recht geeft om uitsluitend voor zichzelf de schuldvordering in te palmen van de
hoofdaannemer tegen de opdrachtgever. Anderzijds komt de onderaannemer in zijn hoedanigheid van rechtstreekse schuldeiser niet in samenloop met de overige schuldeisers van de hoofdaannemer op het bedrag van die schuldvordering.
2.8.2. De omstandigheid dat die rechtstreekse vordering, die krachtens de wet van
het gemeen recht afwijkt, altijd samenhangt met het feit dater bij de overeenkomst van onderaanneming drie partijen betrokken zijn, verbindt m.i. de uitoefening van die rechtstreekse vordering met de oorsprong van de overeenkomst van
onderaanneming die vervolgens kadert in de aannemingsovereenkomst tussen de hoofdaannemer en de opdrachtgever.
2.8.3. Bovendien zou m.i. het recht van verdediging van de opdrachtgever in het gedrang komen, als zou worden aangenomen dat die rechtstreekse vordering voor elke
schuldvordering van de onderaannemer, toebehoren inbegrepen, zou kunnen worden ingesteld, maar (wat niet wordt betwist) tot beloop van hetgeen de opdrachtgever aan de hoofdaannemer nag verschuldigd is.
De door de rechtstreekse vordering aan de onderaannemer toegekende bescherming (13) wordt onder meer beperkt door het feit dat de opdrachtgever tegen de onderaannemer die de rechtstreekse vordering instelt alle excepties kan aanvoeren die
hij tegen de hoofdaannemer had kunnen aanvoeren, namelijk de excepties (gebreken, vertragingen, gedeeltelijke betalingen, enz.), die voor het instellen van de rechtstreekse vordering waren ontstaan overeenkomstig artikel1298 van het Burgerlijk Wethoek, of de exceptie van niet-uitvoering die gegrond is op de onderlinge verwevenheid
van de wederkerige verbintenissen van de partijen en die, blijkens Uw rechtspraak
preciseerd dat de rechtsvordering die de metselaars, timmerlieden en andere werklui genoten valgens artikel 1798 een rechtstreekse vordering is en die rechtsvordering aileen werd toegekend aan
degenen die er tot dan van uitgesloten waren, de onderaannemers. Met verwijzing naar E. DrRIX, op. cit., p. 1233 is hij van oordeel dat die wetswijziging van 1990 geen enkel argument oplevert om de beginselen die de betrekkingen regelen tussen de drie bij een dergelijke rechtsvordering betrokken partijen in vraag te stellen.
(11) P. WERY, op. cit., pp. 177 en 178 en voetnoot op bladzijde 49 waarin onder meer DURANTON wordt aangehaald, "le droit civil franr;ais suivant l'ordre du Code par Toullier", dl. 9, Brussel, 1833, p. 291 en J.-M. BorLEUX, "Commentaires sur le Code Napoleon", 6e ed., dl. 6, Parijs, 1859,
p. 199, C. DEMOLOMBE, "Traite des contrats ou des obligation conventionnelles en general", dl. 2, Parijs, p. 144, en F. LAURENT, "Principes de droit civil", dl. 26, 1878, 3e ed., p. 91.
(12) P. WERY, op. cit., p. 173, nr. 5.
(13) Zie wat dat betreft :A CUYPERS, "De rechtstreekse vordering en het voorrecht van de onderaanneiner", R. W, 1997-98, pp. 793-811, inz., p. 798 en 799; Ph. NONET, "Action directe et inopposabilite des exceptions", Ann. Dr. Liege, p. 72; C. JASSOGNE, op. cit., p. 124; J. CAEYMEX, "De nouvelles garanties pour les soustraitants", Entreprendre, nov. 1991, p. 45.
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(14) kenmerkend is voor de wederkerige overeenkomst, zodat zij reeds bestaat voor
de niet-uitvoering van de overeenkomst en voor de overgang van de rechten van de
schuldeiser en dus kan worden aangevoerd ongeacht het tijdstip van de niet-uitvoering.
De feitelijke omstandigheden, eigen aan deze zaak, illustreren perfect mijn betoog, aangezien het te dezen gaat over de invordering van schuldvorderingen die betrekking hebben op twee bouwplaatsen van dezelfde hoofdaannemer maar voor twee
opdrachtgevers. Eiser is een van de twee opdrachtgevers die door zijn onderaannemer rechtstreeks is gedagvaard voor hetgeen de hoofdaannemer aan hem verschuldigd is wegens een andere "aanneming"- dat is een andere bouwplaats- die door
een andere opdrachtgever aan de hoofdaannemer is toegewezen.
Terecht kunnen immers vraagtekens worden geplaatst bij de weinige mogelijkheden waarover die opdrachtgever beschikt om tegen zijn hoofdaannemer de excepties op te werpen voor een bouwplaats die hij niet kent.
2.9. Het eerste middel is dus m.i. gegrond.
3. Het tweede middel betreft de relaties tussen de eerste eiseres en de verweerders qualitate qua.
3.1. Bet eerste onderdeel is m.i. gegrond. Uit de conclusie van de eerste eiseres blijkt
immers dat die partij vroeg dat de verweerders in hun hoedanigheid van curatoren
van het faillissement van Fabri zouden worden veroordeeld om haar het bedrag van
1.409.734 frank te betalen ingeval zij op de rechtsvordering van verweerster zou worden veroordeeld, en zulks als "schuld buiten de boedel".
Bij de uitspraak over die vordering die als een vordering tot vrijwaring kan worden beschouwd, beslist het arrest dat zij "in haar geheel gegrond moet worden verklaard". Bet vermeldt evenwel in het beschikkende gedeelte dat voormeld bedrag ten
voordele van de eerste verweerster in de passiva van het faillissement moet worden
opgenomen, wat niet overeenkomt met de vordering. Bet arrest lijdt dus aan tegenstrijdigheid.

Besluit : vernietiging.
ARREST

(vertaling)

(A.R. C.00.0180.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 september 1999 gewezen door het Hof van Beroep te Bergen;
Over het eerste middel : schending van artikel 1798 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest vaststelt a) dat verweerster in haar hoedanigheid van onderaannemer verschillende werken heeft uitgevoerd op twee bouwplaatsen die waren toegewezen aan de hoofdaannemer, de naamloze vennootschap Fabri; dat de eerste bouwplaats be trekking had op twaalf huizen te Boussu waarvoor de tweede eiseres
opdrachtgeefster was, dat de tweede bouwplaats betrekking had op een school te
Montignies-sur-Sambre, waarvoor de eerste eiseres de opdrachtgeefster was, b) dat de
naamloze vennootschap Fabri door de Rechtbank van Koophandel te Charleroi faillietverklaard werd bij vonnis van 18 september 1995 en dat ze aan verweerster voor de
bouwplaats te Boussu nog het bedrag van 806.537 BEF en voor de bouwplaats te
Montignies-sur-Sambre nog het bedrag van 603.197 BEF verschuldigd was, dat is in
totaal1.409.734 BEF voor beide bouwplaatsen, c) dat de tweede verweerster aan de
naamloze vennootschap Fabri het bedragvan 1.204.746 BEF en de eerste eiseres aan
die vennootschap het bedrag van 1.599.035 BEF verschuldigd waren; dat het arrest
vervolgens, op de rechtstreekse vordering die verweerster krachtens artikel1798 van
het Burgerlijk Wetboek als onderaannemer van de hoofdaannemer tegen de opdrachtgever instelt, de eiseressen, "ieder voor het geheel" veroordeelt om aan verweerster
(14) Cass., 13 sept. 1973 (A. C., 36); Cass., 27 sept. 1984, R.C.J.B., 1987, p. 511.
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het bedrag van 1.204.746 BEF, plus de gerechtelijke interest te betalen en, bovendien, de eerste eiseres veroordeelt om aan verweerster het bedrag van 204.988 BEF,
plus de gerechtelijke interest te betalen, op grand dat de in die tekst van het Burgerlijk Wetboek bedoelde rechtstreekse vordering "kan worden ingesteld voor elke
schuldvordering van de onderaannemer, toebehoren inbegrepen, maar tot beloop van
hetgeen de opdrachtgever nog aan de hoofdaannemer verschuldigd is" en "dat (verweerster) dus te dezen terecht aanvoert dat haar vordering zowel tegen (de eerste eiseres) als tegen (de tweede eiseres) gericht is, zulks onder voorbehoud van de omvang van de schuld van heiden, tot beloop van het totaalbedrag van haar
schuldvordering tegen de hoofdaannemer Fabri betreffende de beide betrokken
bouwplaatsen",

terwijl artikel1798 van het Burgerlijk Wetboek weliswaar bepaalt dat de "onderaannemers die zijn gebezigd bij het oprichten van een gebouw of voor andere werken die bij aanneming zijn uitgevoerd, tegen de bouwheer een rechtstreekse vordering hebben ten belope van hetgeen deze aan de aannemer verschuldigd is op het
ogenblik dat hun rechtsvordering wordt ingesteld"; dat de onderaannemer evenwel die
rechtstreekse vordering enkel kan instellen tot beloop van het bedrag van de schuldvordering die hij op de hoofdaannemer bezit uit hoofde van de "aanneming" die hem
door de opdrachtgever is toegewezen, dat is tot uitvoering van de overeenkomst van
onderaanneming betreffende de bouwplaats die aan de hoofdaannemer is toegewezen in de door hem met de opdrachtgever gesloten aannemingsovereenkomst en niet
tot beloop van het bedrag van de schuldvordering die hij om andere redenen op de hoofdaannemer bezit, onder meer, wegens een andere "aanneming"- dat is een andere
bouwplaats - die door een andere opdrachtgever is toegewezen aan de hoofdaannemer; verweerster, die, blijkens de vaststellingen van het arrest, op de hoofdaannemer Fabri een schuldvordering van 806.537 BEF bezat voor de werken die zij
als onderaannemer had uitgevoerd op de bouwplaats te Boussu waarvoor de tweede
eiseres opdrachtgeefster was, dus uiteindelijk de in die tekst bedoelde rechtstreekse
vordering tegen de tweede eiseres enkel kon uitoefenen tot beloop van dat bedrag; verweerster, die, blijkens de vaststellingen van het arrest, op de hoofdaannemer Fabri
in haar hoedanigheid van onderaannemer een schuldvordering van 603.197 BEF bezat voor de werken op de bouwplaats te Montignies-sur-Sambre, waarvoor de eerste eiseres opdrachtgeefster was, de in die tekst bedoelde rechtstreekse vordering tegen de eerste eiseres enkel wettig kon instellen tot beloop van dat bedrag; het arrest
bijgevolg, nu het de eiseressen, "ieder voor het geheel", veroordeelt om aan verweerster het bedrag van 1.204. 746 BEF, vermeerderd met de gerechtelijke interest,
te betalen, en bovendien de eerste eiseres veroordeelt om aan verweerster het bedrag van 204.988 BEF, vermeerderd met de gerechtelijke interest, te betalen aan verweerster, de aangegeven wetsbepaling schendt :

Overwegende dat het arrest vaststelt dat 1a de hoofdaannemer, de naamloze vennootschap Fabri, die faillietverklaard was en waarvoor de verweerders als curatoren waren aangewezen, door beide eiseressen belast was met
de uitvoering van werken; 2° verweerster op de hoofdaannemer wegens de
in haar hoedanigheid van onderaannemer verrichte werken een schuldvordering bezat van respectievelijk 603.197 BEF voor de door de eerste eiseres toegewezen bouwplaats en van 806.537 BEF voor de door de tweede eiseres toegewezen bouwplaats; 3° verweerster tegen de eiseressen de
rechtstreekse vordering instelt als bedoeld in artikel 1798 van het Burgerlijk Wetboek;
Overwegende dat, krachtens artikel 1798, eerste lid, van het Burgerlijk Wethoek, de onderaannemers die zijn gebezigd bij het oprichten van een gebouw ofvoor andere werken die bij aanneming zijn uitgevoerd, tegen de bouwheer een rechtstreekse vordering hebben ten belope van hetgeen deze aan
de aannemer verschuldigd is op het ogenblik dat hun rechtsvordering wordt
ingesteld;
Overwegende dat de onderaannemer de rechtstreekse vordering tegen de
opdrachtgever enkel kan instellen tot beloop van de schuldvorderingen die
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verband houden met de werken op de bouwplaats die door de opdrachtgever aan de hoofdaannemer en, daarna, door laatstgenoemde aan de onderaannemer is toegewezen;
Dat het arrest, nu het vermeldt dat de schuldvordering van de onderaannemer en die van de hoofdaannemer geen verband hoeven te houden met
"werken op dezelfde bouwplaats" en de eiseressen, "ieder voor het geheel",
veroordeelt om aan verweerster het hoofdbedrag van 1.204.746 BEF te betalen en bovendien de eerste eiseres veroordeelt om aan verweerster het hoofdbedrag van 204.988 BEF te betalen, het bovenaangehaalde artikel 1798
schendt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest; houdt
de uitspraak aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over;
verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
21 december 2001-1e kamer- Voorzitter en verslaggever: de h. Parmentier, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. T'Kint en Gerard.
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1° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST -SCHADE -

BEOORDELINGS-

BEVOEGDHEID. RAMING. PEILDATUM- RAMING- VOLLEDIG HERSTEL.

2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- SCHADE -

BEOORDELINGSBEVOEGDHE1D. RAMING. PEILDATUM- PEILDATUM- OGENBLIK VAN HET VONNIS- VASTSTAANDE SCHADE DIE IN HAAR GEHEEL KAN WORDEN GERAAMD - FORFAITAIRE SCHADEVERGOEDING - HOOFDBEDRAG - UITGESTELDE BETALING - BIJKOMENDE SCHADE COMPENSATOIRE INTEREST - VOLLEDIG HERSTEL.

3° INTERESTEN- COMPENSATOIRE INTERESTEN- OGENBLIK VAN HET VONNIS- VASTSTAANDE SCHADE DIE IN HAAR GEHEEL KAN WORDEN GERAAMD- FORFAITAIRE SCHADEVERGOEDING- HOOFDBEDRAG- UITGESTELDE BETALING- BIJKOMENDE SCHADE- VOLLEDIG
HERSTEL.

4 ° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- SCHADE -

BEOORDELINGSBEVOEGDHEID. RAMING. PEILDATUM- PEILDATUM- MORELE SCHADE- OVERLIJDEN VAN EEN
ECHTGENOTE - VASTSTAANDE SCHADE DIE IN HAAR GEHEEL KAN WORDEN GERAAMD- DAG
VAN HET OVERLIJDEN- FORFAITAIRE SCHADEVERGOEDING- COMPENSATOIRE INTREST.

5° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- SCHADE- MORELE SCHADE.
ELEMENTEN EN GROOTTE- MORELE SCHADE- OVERLIJDEN VAN EEN ECHTGENOTE- VASTSTAANDE SCHADE DIE IN HAAR GEHEEL KAN WORDEN GERAAMD- DAG VAN HET OVERLIJDEN- FORFAITAIRE SCHADEVERGOEDING- COMPENSATOIRE INTREST.
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6° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- SCHADE- INTEREST- COMPENSATOIRE INTEREST- MORELE SCHADE - OVERLIJDEN VAN EEN ECHTGENOTE -VASTSTAANDE SCHADE DIE IN HAAR GEHEEL KAN WORDEN GERAAMD - DAG VAN RET OVERLIJDEN- FORFAITAIRE SCHADEVERGOEDING.

7o INTERESTEN- COMPENSATOIRE INTERESTEN- MORELE SCHADE- OVERLIJDEN VAN
EEN ECHTGENOTE- VASTSTAANDE SCHADE DIE IN HAAR GEHEEL KAN WORDEN GERAAMDDAG VAN RET OVERLIJDEN- FORFAITAIRE SCHADEVERGOEDING.

1 o De benadeelde heeft krachtens de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wethoek recht op het volledig herstel van zijn schade (1). (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
2° en 3° De regel dat de rechter de schade moet ramen op het ogenblik van de uit-

spraak, verbiedt hem evenwel niet het hoofdbedrag van de vergoeding te berekenen op het ogenblik waarop de schade reeds vaststaand was en in haar geheel kon
worden geraamd en bijgevolg tot vergoeding aanleiding kon geven, alsook compensatoire interest toe te kennen om de bijkomende schade te vergoeden die veroorzaakt werd door de uitgestelde betaling van het hoofdbedrag; die schadevergoeding, die aldus is samengesteld uit een hoofdbedrag en compensatoire interest, vergoedt
de schade op het ogenblik van het vonnis volledig (2). (Artt. 1382 to 1383 B.W.)
4°, 5°, 6° en 7o De omstandigheid dat de morele schade ten gevolge van het overlijden van een echtgenote zich niet alleen op het ogenblik van het overlijden maar geleidelijk aan voordoet, verhindert niet dat deze schade in haar geheel forfaitair kan
worden geraamd met ingang van de dag van het overlijden en vergoed kan worden, mits die schade vaststaand is; de rechter kan bijgevolg de schadeverwekker veroordelen om, met ingang van de dag van het overlijden, compensatoire interest op
de forfaitaire schadevergoeding te betalen (3). (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
(AXA ROYALE BELGE T.V .. )
ARREST

(A.R. C.99.0439.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 28 mei 1999 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat de rechtbank in het bestreden vonnis van 28 mei 1999 eiseres veroordeelt tot betaling van, ondermeer, een schadevergoeding voor morele schade ingevolge het overlijden van de echtgenote van verweerder, ten belope van 150.000 BEF,
verhoogd met vergoedende interesten aan de wettelijke interestvoet (behoudens wat
de periode van 20 juni 1991 tot 20 juni 1996 betreft, waarin de rentevoet werd bepaald op 5 pet.), vanaf 5 mei 1983 (deze som van 150.000 BEF deeluitmakend van het
bedrag van 202.909 BEF waarvan sprake in het dispositiefvan het vonnis), op volgende gronden :
"(Eiseres) houdt voor dat op de vergoedende interesten de splitsingsmethode dient
te worden toegepast, ook al werd deze schade op forfaitaire wijze begroot.

(1) Cass., 13 april1985, A.R. C.94.0126.F, nr. 201; Cass., 15 april1999, A.R. C.98.0009.F, nr. 211;
Cass., 2 nov. 1999, A.R. P.97.0830.N, nr. 580; Cass., 13 sept. 2000, A.R. P.99.1485.F, nr. 464, met
concl. adv.-gen. Spreutels.
(2) Cass., 13 sept. 2000, A.R. P.99.1485.F, nr. 464, met concl. adv.-gen. Spreutels.
(3) Zie Cass., 13 sept. 2000, A.R. P.99.1485.F, nr. 464, met concl. adv.-gen. Spreutels.
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De verplichting om een onderscheid te maken tussen reeds geleden schade en toekomstige schade geldt enkel wanneer de rechter de raming van de schade grondt op
een kapitalisatieberekening; dat onderscheid heeft geen reden van bestaan bij een forfaitaire raming ( ... ). In casu heeft de eerste rechter de morele schade op een forfaitaire wijze begroot zodat hij oak terecht geen toepassing heeft gemaakt van de
splitsingsmethode der interesten. ( ... )" (vonnis, p. 3, punt B),

terwijl de morele schade ingevolge het overlijden van de echtgenote bestaat in de
pijn en smarten die de overlevende echtgenoot : lijdt, niet aileen op het ogenblik van
het ongeval met dodelijke afioop, doch tevens in de hierna volgende periode, en zich
uitstrekt over de gehele levensduur van de overlevende echtgenoot; in de mate dat de
schade blijft voortbestaan na de uitspraak van de rechter, gaat het om een toekomstige schade;
Artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek diegene door wiens fout een schade ontstaat, verplicht deze schade te vergoeden, doch niet meer;
Vergoedende interesten ertoe strekken het nadeel te vergoeden dat ontstaat wegens de laattijdige betaling van de schadevergoeding;
Op toekomstige schade geen vergoedende interesten kunnen verschuldigd zijn v66r
de datum van het ontstaan van deze schade;
Eiseres in dat verband aanvoerde dat enkel het gedeelte van de schadevergoeding dat betrekking heeft op reeds geleden schade in aanmerking komt voor vergoeding middels vergoedende interesten, en in dat verband een berekening voorstelde ter
bepaling van de reeds geleden en de toekomstige schade (eerste conclusie, pp. 3-4);
Eiseres er aldus op wees dat slechts een deel van het globale bedrag tot vergoeding van de morele schade wegens overlijden van de echtgenote, betrekking had op
de periode tussen het ongeval en de datum van het vonnis, en aldus vatbaar was voor
vergoedende interesten;
De omstandigheid dat deze morele schade wegens overlijden van de echtgenote geraamd wordt op forfaitaire wijze, hieraan geen afbreuk doet;
De rechtbank derhalve niet wettig op de globale sam tot vergoeding van de morele schade wegens overlijden van de echtgenote, vergoedende interesten kon toekennen en dienvolgens de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek schendt;

Overwegende dat de benadeelde, krachtens de artikelen 1382 en 1383 van
het Burgerlijk Wetboek, recht heeft op de volledige vergoeding van zijn schade;
Overwegende dat de rechter de schade moet ramen op het ogenblik van de
uitspraak; dat die regel hem niet verbiedt het hoofdbedrag van de vergoeding te berekenen op het ogenblik dat de schade reeds vaststaand was en in
haar geheel kon worden geraamd en bijgevolg tot vergoeding aanleiding kon
geven, alsook compensatoire interest toe te kennen om de bijkomende schade
te vergoeden die veroorzaakt werd door de uitgestelde betaling van het hoofdbedrag;
Dat die schadeloosstelling, die aldus uit een hoofdbedrag en compensatoire interest is samengesteld, de schade op het ogenblik van het vonnis volledig vergoedt;
Overwegende dat de morele schade ten gevolge van het overlijden van een
echtgenote, bestaande in de pijn en smarten die de overlevende echtgenoot lijdt, zich niet aileen op het ogenblik van het overlijden maar geleidelijk aan voordoet; dat dit niet verhindert dat deze schade in haar geheel forfaitair kan worden geraamd met ingang van de dag van het overlijden en
vergoed kan worden, mits die schade vaststaand is;
Overwegende dat de appelrechters, dienvolgens, zonder de artikelen 1382
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek te schenden, eiseres hebben kunnen ver-
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oordelen om, met ingang van de dag van het overlijden, compensatoire
interest te betalen op het bedrag van 150.000 BEF, forfaitair toegekend
wegens morele schade ingevolge het overlijden van de echtgenote van
verweerder;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;

Om die redenen, eenparig beslissend, vernietigt het bestreden vonnis in
zoverre het eiseres veroordeelt tot betaling aan verweerder van 1.991. 708 BEF
en 1.694.358 BEF met interest wegens materiele schade ingevolge het verlies van zijn echtgenote als huisvrouw en uitspraak doet over de kosten; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis, houdt de kosten aan en laat de beslissing
daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar
de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, zitting houdende in hoger
beroep.
21 december 2001- 1e kamer- Voorzitter en verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter- Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal - Advocaat : mr. B-iitzler.

Nr. 722
2e KAMER- 26 december 2001

WRAKING- STRAFZAKEN- VERZOEK- NEERLEGGING OP DE GRIFFIE- TERMIJN- TUSSENGESCHILLEN OVER DE RECHTSPLEGING- ONTVANKELIJKHEID.

Wie een rechter wil wraken, moet dit doen v66r de aanvang van de pleidooien, ook van
die welke betrekking hebben op de tussengeschillen over de rechtspleging, tenzij de
wrakingsgronden daarna zijn tussengekomen; het verzoekschrift tot wraking, dat op
de griffie wordt neergelegd en die regel niet naleeft, is niet ontvankelijk (1). (Art. 833
Ger.W.)
(D ... )

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.Ol.1716.F)

HET HOF;- Gelet op het verzoekschrift tot wraking, dat op 14 december 2001 is gewezen op de griffie van het Hofvan Beroep te Brussel en waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht;
(1) Zie Cass., 10 mei 2000, A.R. P.00.0730.F, nr. 284.
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Gelet op het geschrift, dat op 17 december 2001 op de griffie van het Hof
van Beroep te Brussel is neergelegd door voorzitter J.-P. C., die weigert zich
van de zaak te onthouden;
Gelet op de schriftelijke opmerkingen van verzoeker;
Overwegende dat, krachtens artikel 833 van het Gerechtelijk Wetboek, degene die een rechter wil wraken, dit moet doen v66r de aanvang van de pleidooien, ook van die welke betrekking hebben op de tussengeschillen over de
rechtspleging, tenzij de wrakingsgronden daarna zijn tussengekomen;
Overwegende dat uit het proces-verbaal van de terechtzitting van het hof
van beroep van 1 oktober 2001 blijkt dat de partijen gepleit hebben over de
tussengeschillen die tot het arrest van 3 oktober 2001 hebben geleid, terwijl verzoeker de wrakingsgrond kende;
Dat het verzoek niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt het verzoekschrift; wijst,. op verzoek van de griffier, gerechtsdeurwaarder Thierry Avaux, rue des Ponts 20, te Thbbeek aan,
om het arrest binnen de vierentwintig uur aan verzoeker te betekenen; veroordeelt verzoeker in de kosten.
26 december 2001- 2e kamer- Voorzitter : de h. Close, raadsheer, waarnemend
voorzitter - Verslaggever : de h. Fettweis - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal - Advocaten : mrs. M. Petre, Bergen, M. Graindorge en J. Ferman, Brussel, D. Ramboer, Luik, J.-M. Dermagne, Dinant.

Nr. 723
2e KAMER- 26 december 2001

1° VOORLOPIGE HECHTENIS- HANDHAVING- REGELMATIGHEID VAN HET BEVEL TOT
AANHOUDING- VOORLOPIGE HECHTENISWET- EIGEN PROCEDUREREGELEN TOT CONTROLE
VAN DE REGELMATIGHEID- GEVOLG.

2° ONDERZOEKSGERECHTEN- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- ONDER·
ZOEK VAN DE REGELMATIGHEID VAN DE PROCEDURE- VOORLOPIGE HECHTENIS- HANDHA·
VING- REGELMATIGHEID VAN HET BEVEL TOT AANHOUDING- VOORLOPIGE HECHTENIS·
WET- EIGEN PROCEDUREREGELEN TOT CONTROLE VAN DE REGELMATIGHEID- GEVOLG.

1o en 2o Wanneer de door de verdachte voor de kamer van inbeschuldigingstelling opgeworpen onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden de wettelijke voorwaarden
tot het verlenen van een bevel tot aanhouding en de handhaving van de voorlopige
hechtenis betreffen, waarvoor de Voorlopige Hechteniswet eigen procedureregelen tot
controle van de regelmatigheid ervan heeft uitgewerkt, zijn alleen die procedureregelen van toepassing en levert een miskenning van deze wettelijke voorwaarden geen
onregelmatigheid, verzuim ofnietigheid als bedoeld in artt. 131 en 235bis Sv. op (1).
(1) Zie Cass., 6 april1999,A.R. P.99.0432.N, nr. 197 en de noot inR.W., 1999-2000, 326; 20 feb.
2001, A.R. P.01.0235.N, nr. 106 en de noot in R. W., 2001-2002, 26.
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(A. .. )

ARREST

(A.R. P.01.1720.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 13 december 2001
gewezen door het Hofvan Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling;
Gelet op de memorie die aan dit arrest is gehecht en daarvan deel uitmaakt;
Over het eerste middel :
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hofvermag acht te slaan, niet
blijkt dat eiser de bedoelde miskenning van het recht van verdediging voor
de feitenrechter heeft aangevoerd niettegenstaande hij dit had kunnen doen;
Dat het middel nieuw, mitsdien niet ontvankelijk is;
Over het tweede middel :
Overwegende dat, anders dan het middel aanvoert, het arrest niet beslist dat een onregelmatigheid in de procedure moest opgeworpen worden bij
de eerste verschijning voor de raadkamer;
Dat het middel in zoverre feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat het middel in wezen ervan uitgaat dat de kamer van inbeschuldigingstelling zich met toepassing van artikel 235bis Wetboek van
Strafvordering diende uit te spreken over de regelmatigheid van het
aanhoudingsmandaat;
Overwegende dat, wanneer de opgeworpen onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden de wettelijke voorwaarden tot het verlenen en handhaving van de voorlopige hechtenis betreffen, waarvoor de Voorlopige Hechteniswet eigen procedureregelen tot controle van de regelmatigheid ervan heeft
uitgewerkt, alleen die procedureregelen van toepassing zijn; dat een miskenning van deze wettelijke voorwaarden geen onregelmatigheid, verzuim
of nietigheid als bedoeld in de artikelen 131 en 235bis Wetboek van Strafvordering opleveren;
Dat het middel in zoverre faalt naar recht;
Over het derde middel :
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hofvermag acht te slaan, niet
blijkt dat eiser voor de appelrechters een conclusie heeft genomen;
Dat het middel feitelijke grondslag mist;
En overwegende dat de substantii:He of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
26 december 2001- 2e kamer- Voorzitter en verslaggeuer: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal -Advocaat : mr. R. Masson, Antwerpen.
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ARRESTEN VAN HET HOF VAN CASSATIE
Bijlage bij DEEL 10 van JAARGANG 2001
INHOUDSOPGAVE

Huur van goederen.

29 november

Nr. 654

Consumentenkrediet.

29 november

Nr. 655

Rechterlijke tucht.

29 november

Nr. 656

Verzekering.

30 november

Nr. 657

Inkomstenbelastingen - Bevoegdheid en aanleg Hoger beroep.

30 november

Nr. 658

Makelaar- Wetten. Decreten. Ordonnanties. Besluiten.

30 november

Nr. 659

Verwijzing van een rechtbank naar een andere.

3 december

Nr. 660

Arbitragehof- lnkomstenbelastingen - Intresten.

3 december

Nr. 661

Ziekte- en invaliditeitsverzekering.

3 december

Nr. 662

Redenen van de vonnissen en arresten.

3 december

Nr. 663

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

4 december

Nr. 664

Gerechtskosten.

4 december

Nr. 665

Rechtbanken- Recht van verdediging.

4 december

Nr. 666

Misdrijf -

4 december

Nr. 667

Vonnissen en arresten - Rechtbanken.

4 december

Nr. 668

Verzet -

4 december

Nr. 669

Cassatieberoep - Stedenbouw.

4 december

Nr. 670

Cassatie -

4 december

Nr. 671

Vonnissen en arresten - Onderzoeksgerechten Rechtbanken - Regeling van rechtsgebied.

4 december

Nr. 672

Aansprakelijkbeid buiten overeenkomst- Cassatiemiddelen.

5 december

Nr. 673

Onderzoeksgerechten - Cassatie - Ziekte- en
invaliditeitsverzekering- Burgerlijke rechtsvordering - Aansprakelijkheid buiten overeenkomst Straf.

5 december

Nr. 674

Voorlopige hechtenis.

5 december

Nr. 675

Openbare orde - Koop.

6 december

Nr. 676

Politie.

Cassatieberoep.

Cassatiemiddelen.

-2Koop.

6 december

Nr. 677

Auteursrecht- Bevoegdheid en aanleg.

6 december

Nr. 678

Taalgebruik.

6 december

Nr. 679

Wraking - Beroepsverenigingen - Machten.

6 december

Nr. 680

Cassatiemiddelen arresten.

7 december

Nr. 681

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst.

7 december

Nr. 682

Cassatiemiddelen arresten.

7 december

Nr. 683

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst - Indeplaatsstelling.

10 december

Nr. 684

Grondwet - Hoger beroep.

10 december

Nr. 685

Mwezigheid -

10 december

Nr. 686

Ambtenaar - Sociale zekerheid.

10 december

Nr. 687

Sociale zekerheid Arbeid.

10 december

Nr. 688

10 december

Nr. 689

11 december

Nr. 690

Hoger beroep.

11 december

Nr. 691

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst.

11 december

Nr. 692

Stedenbouw.

11 december

Nr. 693

Rechtsbeginselen (Algemene) - Onderzoek in strafzaken - Rechten van de Mens - Arbitragehof- Prejudicieel geschil Recht van verdediging Onderzoeksgerechten - Internationale verdragen Voorlopige hechtenis - Strafvordering.

11 december

Nr. 694

Bevoegdheid en aanleg- Burgerlijke rechtsvordering - Verzekering - Openbare orde.

12 december

Nr. 695

Verwijzing van een rechtbank naar een andere.

12 december

Nr. 696

Voorlopige hechtenis -

12 december

Nr. 697

Arbitrage - Koop.

13 december

Nr. 698

Be slag.

13 december

Nr. 699

Machten - Burgerlijke rechten. Politieke rechten Grondwet.

13 december

Nr. 700

Tussenkomst.

14 december

Nr. 701

Registratie (Recht van).

14 december

Nr. 702

Redenen van de vonnissen en

Redenen van de vonnissen en

Gezinsbijslag.

Arbeidsovereenkomst

Cassatieberoep - Tussenkomst.
Rechtsbeginselen (Algemene) Bevoegdheid en aanleg.

Stedenbouw -

Cassatieberoep.

I' ------------------------

f----

-3Natuurramp.

14 december

Nr. 703

Overheidsopdrachten (Werken. Leveringen. Diensten).

14 december

Nr. 704

Rechten van de Mens - Geneeskunde - Slagen en
verwondingen. Doden - Aansprakelijkheid buiten overeenkomst - Bewijs.

14 december

Nr. 705

Cassatie - Arbeidsovereenkomst - Arbeidsongeval Rechterlijk gewijsde.

17 december

Nr. 706

Werkloosheid - Machten - Rechtbanken.

17 december

Nr. 707

Arbeidsongeval.

17 december

Nr. 708

Stedenbouw - Internationale verdragen.

18 december

Nr. 709

Wraking.

18 december

Nr. 710

Betichting van valsheid - Onderzoeksgerechten Onderzoek in strafzaken- Bewijs - Cassatiemiddelen
- Rechten van de Mens - Openbaar ministerie.

19 december

Nr. 711

Cassatie vordering.

19 december

Nr. 712

Schip. Scheepvaart.

20 december

Nr. 713

Berusting - Vonnissen en arresten - Cassatieberoep
- Rechtbanken.

20 december

Nr. 714

Verhaal op de rechter.

20 december

Nr. 715

Rechten van de Mens - Geneeskunde -Arts - Hoger beroep - Recht van verdediging - Rechtbanken- Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter- Cassatie- Internationale verdragenStraf- Ziekte- en invaliditeitsverzekering.

20 december

Nr. 716

Geneeskunde -Arts - Recht van verdediging- Redenen van de vonnissen en arresten- Bewijs - Internationale verdragen - Grondwet - Ziekte- en
invaliditeitsverzekering- Arbitragehof- Prejudicieel geschil.

20 december

Nr. 717

Rechtbanken- Recht van verdediging.

21 december

Nr. 718

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst - Raad
van State - Rechterlijk gewijsde - Mstand van recht.

21 december

Nr. 719

Vordering in rechte -

21 december

Nr. 720

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Intresten.

21 december

Nr. 721

Wraking.

26 december

Nr. 722

26 december

Nr. 723

Regeling van rechtsgebied -

Voorlopige hechtenis -

Straf-

Huur van diensten.

Onderzoeksgerechten.
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