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Nr. 1
2e kamer - 2 januari 2002

1º UITLEV - RECHTEN VAN DE MENS - ARTIKEL 5.3, VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS BEPALING NIET TOEPASSELIJK.
2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 5 — ARTIKEL 5.3 - UITLEVERING - BEPALING NIET TOEPASSELIJK.
3º ONDERZOEKSGERECHTEN - VOORLOPIGE HECHTENIS - REDELIJKE TERMIJN –
TOEZICHT – OMVANG.
4º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - REDELIJKE TERMIJN ONDERZOEKSGERECHTEN – TOEZICHT – OMVANG.
5º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 5 — ARTIKEL 5.3 - VOORLOPIGE HECHTENIS - REDELIJKE TERMIJN ONDERZOEKSGERECHTEN – TOEZICHT – OMVANG.
6º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - BETWISTING BETREFFENDE DE
REGELMATIGHEID VAN HET BEVEL TOT AANHOUDING.
1º

en 2° Art. 5.3 E.V.R.M. is niet van toepassing op degene tegen wie een
uitleveringsprocedure hangende is en die van zijn vrijheid is beroofd, als bedoeld in lid 1,
f, van datzelfde artikel1. (Art. 5.3, Verdrag Rechten van de Mens)

3º, 4° en 5° De Belgische onderzoeksgerechten die inzake voorlopige hechtenis uitspraak
doen, hoeven de naleving van de bij art. 5.3 E.V.R.M. gewaarborgde redelijke termijn
alleen na te gaan m.b.t. de hechtenis die op het Belgisch grondgebied ondergaan wordt
vanaf het verlenen van het aanhoudingsbevel waarop het gegrond is2. (Art. 5.3, Verdrag
Rechten van de Mens; Artt. 21, § 4, en 22, eerste lid, Wet Voorlopige Hechtenis 1990)
6º Ongeacht de aangevoerde nietigheid kan de regelmatigheid van het bevel tot
aanhouding alleen worden betwist wanneer over de handhaving van de voorlopige
hechtenis uitspraak wordt gedaan binnen vijf dagen te rekenen van de tenuitvoerlegging
van het bevel tot aanhouding, en niet wanneer de raadkamer van maand tot maand
uitspraak doet over de handhaving van die hechtenis3. (Artt. 21, § 4 en 22, eerste en
vijfde lid, Wet Voorlopige Hechtenis 1990)
(B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.01.1740.F)

I. Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van Beroep te Ber1 Cass., 13 nov. 1985, A.R. 4662, nr. 168; 16 jan. 1991, A.R. 8739, nr. 253; zie Cass., 3 maart 1992,
A.R. 6291, nr. 349.
2 Zie Cass., 24 jan. 1990, A.R. 7998, nr. 325; zie VELU, J. en ERGEC, R., « La notion de délai
raisonnable dans les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, essai de
synthèse », Rev. trim. D.H., 1991, p. 141, nr. 5.
3 Cass., 24 jan. 1996, A.R. P.96.0091.F, nr. 51.
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gen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 18 december 2001.
II. Geding in cassatie
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. De feiten
De voorafgaande feiten van de rechtspleging, zoals ze uit de stukken blijken
waarop het Hof acht vermag te slaan, kunnen als volgt worden samengevat:
1. Op 28 juni 2000 heeft de onderzoeksrechter van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Bergen tegen eiser, die zich in Frankrijk bevond, een internationaal
aanhoudingsbevel uitgevaardigd om zijn uitlevering te verkrijgen wegens een
moord die op 11 juni 2000 te Bergen gepleegd werd op de persoon van de echtgenote van eiser.
2. Eveneens op 28 juni 2000 is eiser in het kader van de tenuitvoerlegging van
een internationale onderzoeksopdracht aangehouden, terwijl hij onder bewaking
stond in de kantoren van een Franse politiedienst. Hij is diezelfde dag nog door
de Franse politie en op 29 juni 2000 door de "procureur de la République" te Bobigny ondervraagd over de hem in België verweten feiten.
3. Op 4 juli 2000 heeft de Belgische regering, langs diplomatieke weg, een
verzoek tot eisers uitlevering aan Frankrijk gericht.
4. Op 13 december 2000 heeft de procureur-generaal bij het Hof van Beroep te
Parijs eiser ondervraagd. Op de openbare terechtzittingen van 13 december 2000
en 24 januari 2001 van de "première chambre de l'instruction" van het Hof van
Beroep te Parijs is aan eiser kennis gegeven van de titel op grond waarvan hij is
aangehouden, alsook van de stukken die tot staving van het verzoek tot uitlevering zijn voorgelegd.
5. Bij arrest van 21 februari 2001 heeft die onderzoekskamer een gunstig advies verleend voor het verzoek tot uitlevering van de Belgische regering en heeft
de Franse eerste minister op 31 juli de uitlevering bevolen van eiser, die op 5 oktober 2001 aan de Belgische overheid is overgedragen.
6. Op laatstgenoemde datum heeft de onderzoeksrechter van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Bergen eiser onder aanhoudingsbevel geplaatst. Die voorlopige
hechtenis is gehandhaafd bij een beschikking die op 17 oktober 2001 is gewezen
door de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen, bevestigd bij
een arrest van 2 november 2001 van de kamer van inbeschuldigingstelling van
het Hof van Beroep te Bergen en vervolgens, na verwerping van een tegen dat
arrest ingesteld cassatieberoep, bij de beroepen beschikking van 30 november
2001 van dezelfde raadkamer, welke is bevestigd bij het bestreden arrest van 18
december 2001.
IV. Cassatiemiddelen
Eiser stelt drie cassatiemiddelen voor. Die middelen zijn als volgt gesteld:
1. Eerste middel.
Geschonden wetsbepaling.
Artikel 5.3 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de funda-

Nr. 1 - 2.1.02

HOF VAN CASSATIE

5

mentele vrijheden.
Aangevochten beslissingen en redenen.
Het bestreden arrest handhaaft eisers voorlopige hechtenis, op grond, met name, dat "de
redelijke termijn, bedoeld in artikel 5.3 van het Verdrag tot bescherming van de rechten
van de mens en de fundamentele vrijheden, niet was overschreden op 2 november 2001;
dat deze vooralsnog niet is overschreden; dat de redenen die door het hof (van beroep),
wat dat betreft, reeds in aanmerking zijn genomen, standhouden en dat daarenboven moet
worden vastgesteld dat, sinds zijn vorig arrest, het voormelde I.N.C.C.-verslag bij het dossier is gevoegd; dat het onderzoek voor het overige volledig normaal verloopt".
Grieven.
"Het begrip 'overschrijding van de redelijke termijn', bedoeld in artikel 5.3 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, moet in
concreto en in het licht van de gegevens van de zaak worden beoordeeld.
Die termijn is kennelijk overschreden wanneer een van zijn vrijheid beroofde inverdenkinggestelde slechts twee keer wordt gehoord, m.n. de dag van zijn vrijheidsberoving en
de dag erna, en er 15 maanden zijn verstreken zonder dat er ten aanzien van de inverdenkinggestelde enige onderzoeksopdracht in die zaak is gesteld en het land dat verzocht
wordt hem uit te leveren - met name Frankrijk, dat eveneens artikel 5.3 dient na te leven aan de inverdenkinggestelde kennis heeft gegeven van de titel op grond waarvan zijn aanhouding pas 6 maanden na die aanhouding is geschied, (dus op de terechtzittingen van 13
december 2000 en 24 januari 2001 van de "première chambre de l'instruction" van het Hof
van Beroep te Parijs)."
2. Tweede middel.
Miskend algemeen rechtsbeginsel.
Algemeen beginsel van het recht van verdediging in de ruime betekenis, met inbegrip
van het beginsel van de gelijkheid der wapens.
Aangevochten beslissingen en redenen.
Het bestreden arrest handhaaft de voorlopige hechtenis van eiser, op grond, met name,
"dat het onderzoeksgerecht, tijdens de maandelijkse verschijning van eiser, de formele,
extrinsieke wettigheid van het aanhoudingsbevel niet meer dient na te gaan; dat zijn enige
opdracht, onder voorbehoud van een met toepassing van artikel 235bis van het Wetboek
van Strafvordering verricht 'prima facie' onderzoek van de mogelijke nietigheden die het
dossier kunnen aantasten, erin bestaat uitspraak te doen over de vraag of de hechtenis al
dan niet moet worden gehandhaafd; dat [eiser] bijgevolg ten onrechte terug tracht te komen op de 'wettigheids'middelen die hij reeds tevergeefs had voorgedragen voor het hof
[van beroep] op de terechtzitting van 2 november 2001.
Grieven
"[Eiser] is op 28 juni 2000 van zijn vrijheid beroofd. Hij is slechts twee keer over de
hem verweten feiten gehoord, met name op 28 juni 2000 en op 29 juni 2000, door de politiediensten van Bobigny. Uit geen enkel gegeven [waarop] het Hof vermag acht te slaan,
blijkt dat [eiser] gedurende een periode van 15 maanden op de hoogte is gehouden van de
voortgang van het tegen hem ingestelde onderzoek. (...) Een stuk dat aan de beoordeling
van het Hof is voorgelegd, nl. een brief [van eiser] van 20 oktober 2000 (...), dat aan de
Franse gerechtelijke overheden is overgelegd, heeft zijn bestemmeling, (...) onderzoeksrechter Dutilleux van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen, nooit bereikt. In die
brief drukte [eiser] met name de wens uit om door (...) onderzoeksrechter Dutilleux te
worden ondervraagd.
De eerbiediging van de gelijkheid der wapens behelst ook de verplichting om aan elke
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partij de redelijke mogelijkheid te bieden zijn zaak te bepleiten in omstandigheden die
hem niet [in] een duidelijk nadelige situatie ten aanzien van zijn [tegenstander] brengen.
Het beginsel van het recht van verdediging, met inbegrip van het beginsel van de gelijkheid der wapens, wordt miskend zodra de inverdenkinggestelde 15 maanden lang in
het ongewisse wordt gelaten over de voortgang van een tegen hem ingesteld onderzoek,
niettegenstaande het verzoek van de inverdenkinggestelde om door de onderzoeksmagistraat te worden gehoord en de inverdenkinggestelde, waarbij uit de aan de beoordeling
van het Hof voorgelegde gegevens niet blijkt dat hij op de hoogte is gebracht van de verrichte opdrachten, in tegenstelling tot de vervolgende partij kan verzoeken opdrachten te
verrichten die in verband staan met die welke reeds te zijnen laste zijn verricht".
3. Derde middel.
Geschonden wetsbepalingen
- Artikelen 16, eerste en tweede lid, 22, 30, § 4, van de wet van 20 juli 1990 betreffende
de voorlopige hechtenis;
- Artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen en gronden.
Het bestreden arrest handhaaft eisers voorlopige hechtenis, op grond, met name, "dat
er, te dezen, ten aanzien van [eiser] ernstige aanwijzingen van schuld bestaan met betrekking tot de feiten waarvoor hij onder aanhoudingsbevel is geplaatst en die overeenkomstig
de artikelen 392 en 393 van het Strafwetboek met meer dan 15 jaar opsluiting bestraft
worden. Dat het hof [van beroep] het bestaan van dergelijke aanwijzingen overigens heeft
vastgesteld in zijn arrest van 2 november jl. Dat geen enkel nieuw en doorslaggevend feit
die aanwijzingen sindsdien heeft ontkracht."
Grieven.
"In het voormelde arrest neemt de kamer van inbeschuldigingstelling alleen de gronden
van de vordering [van] de procureur-generaal over die betrekking hebben op de omstandigheden van de zaak en die welke verband houden met de persoonlijkheid [van eiser],
om op grond daarvan te beslissen dat de handhaving van de voorlopige hechtenis volstrekt
noodzakelijk voor de openbare veiligheid is. De kamer van inbeschuldigingstelling neemt
geenszins de feitelijke gronden van die vordering over.
De kamer van inbeschuldigingstelling antwoordt niet op de schriftelijke conclusie die
[eiser] op de terechtzitting van 18 december 2001 van het Hof van Beroep te Bergen heeft
neergelegd, maar beslist alleen dat er ernstige aanwijzingen van schuld bestaan en verwijst naar die welke in een vorig arrest zijn vastgesteld, zonder de in de vordering [van
de] procureur-generaal opgegeven feiten te vermelden of over te nemen, zodat het arrest
artikel 16, §§ 1 en 2, [de] artikelen 23 en 40, § 4, van de wet van 20 juli 1990, alsook artikel 149 van de Grondwet schendt".

V. De beslissing van het Hof.
Over het eerste middel:
Overwegende dat artikel 5.3 van het Verdrag tot bescherming van de rechten
van de mens en de fundamentele vrijheden niet van toepassing is op degene tegen wie een uitleveringsprocedure hangende is en die van zijn vrijheid is beroofd, als bedoeld in lid 1, f; dat de Belgische onderzoeksgerechten die inzake
voorlopige hechtenis uitspraak doen, de naleving van de bij dat artikel 5.3 gewaarborgde redelijke termijn daarenboven alleen hoeven na te gaan met betrekking tot de hechtenis die op het Belgisch grondgebied ondergaan wordt vanaf de
uitvaardiging van het aanhoudingsbevel waarop het gegrond is;
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Overwegende dat het middel dat de overschrijding van de bij artikel 5.3 van
het voormelde Verdrag gewaarborgde redelijke termijn alleen aanvoert wegens
de duur van een in Frankrijk gevoerde uitleveringsprocedure, faalt naar recht;
Over het tweede middel:
Overwegende dat het middel, in zoverre het eigenlijk de wettigheid van het op
5 oktober 1991 uitgevaardigde aanhoudingsbevel betwist, terwijl de regelmatigheid van het aanhoudingsbevel alleen kan worden betwist wanneer over de handhaving van de voorlopige hechtenis uitspraak wordt gedaan binnen vijf dagen te
rekenen van de tenuitvoerlegging van het aanhoudingsbevel, en niet wanneer de
raadkamer van maand tot maand uitspraak doet over de handhaving van die
hechtenis, faalt naar recht;
Overwegende dat het middel, voor het overige, geen verband houdt met de
rechtspleging inzake voorlopige hechtenis en bijgevolg niet ontvankelijk is;
Over het derde middel:
Overwegende dat het middel, in zoverre het de schending aanvoert van artikel
149 van de Grondwet, dat niet van toepassing is op de onderzoeksgerechten die
uitspraak doen inzake voorlopige hechtenis, faalt naar recht;
Overwegende dat, voor het overige, het arrest, tegenover de conclusie waarin
eiser betoogt dat "er geen enkele ernstige aanwijzing van schuld bestaat tegen
[eiser en] dat de nieuwe, bij het dossier gevoegde gegevens, en met name een
I.N.C.C.-verslag, de waarde van de door [het] hof [van beroep] reeds in aanmerking genomen aanwijzingen ernstig in het gedrang brengen", stelt "dat er jegens
[eiser] ernstige aanwijzingen van schuld bestaan met betrekking tot de feiten
waarvoor hij onder aanhoudingsbevel is geplaatst (...); dat het hof [van beroep]
het bestaan van dergelijke aanwijzingen overigens reeds heeft vastgesteld in zijn
arrest van 2 november jl.; dat geen enkel nieuw en doorslaggevend feit die aanwijzingen sindsdien heeft ontkracht; dat, met name, en in tegenstelling tot wat
[eiser] beweert, de conclusies van het I.N.C.C.-verslag die onlangs bij het dossier
zijn gevoegd 'de waarde van de door [het] hof [van beroep] reeds in aanmerking
genomen aanwijzingen [niet] echt in het gedrang brengen"; dat de appèlrechters
hun beslissing aldus regelmatig met redenen omkleden en naar recht verantwoorden;
Dat het middel, wat dat betreft, niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet
is gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiser in de kosten.
2 januari 2002 – 2e kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal –Ad-
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vocaat: mr. Frank Discepoli, Bergen.

Nr. 2
1e kamer - 3 januari 2002

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT —
MEESTERS. AANGESTELDEN - AANGESTELDE - VERBAND VAN ONDERGESCHIKTHEID –
BEGRIP.
2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT —
MEESTERS. AANGESTELDEN - AANGESTELDE - VERBAND VAN ONDERGESCHIKTHEID FEITELIJKE GEZAGSVERHOUDING – ARBEIDSOVEREENKOMST.
1º De verhouding van ondergeschiktheid die het begrip aangestelde veronderstelt, bestaat
zodra een persoon zijn gezag en toezicht op de daden van een ander in feite kan
uitoefenen1. (Art. 1384, derde lid, B.W.)
2º Aangezien de juridische verhouding tussen een werknemer en een werkgever gebonden
door een arbeidsovereenkomst niet noodzakelijk samenvalt met de feitelijke
gezagsverhouding, mag uit het bestaan van een arbeidsovereenkomst niet afgeleid
worden dat de werknemer steeds handelt als aangestelde van zijn werkgever 2. (Art.
1384, derde lid, B.W.)
(ALGEMEEN ZIEKENHUIS SINT-JOZEFSKLINIEK VZW T. V. e.a.)

ARREST

(A.R. C.98.0280.N)

I. Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 15 januari 1998 gewezen door
het Hof van Beroep te Gent.
II. Geding in cassatie
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anna Maria De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eiser stelt in zijn verzoekschrift één middel voor. Dit middel is als volgt gesteld:
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 1384, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek
- artikel 18 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart, met vernietiging van het vonnis van de eerste rechter, de
oorspronkelijke vordering toelaatbaar en gedeeltelijk gegrond, veroordeelt eiseres, in soli1 Cass., 19 oktober 1999, A.C., 1999, nr 545.
2 Zie Cass., 21 april 1971, A.C., 1971, 778.
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dum met J.L. en J.C., tot betaling aan eerste verweerder van een som van 600.000 BEF,
en aan tweede verweerder van een som van 400.000 BEF, vermeerderd met de gerechtelijke interest vanaf de datum van het arrest, alsook tot de kosten, zulks op grond van de
volgende overwegingen:
"2.2.1. Het verplegend personeel werkt in feite onder leiding en gezag van de geneesheren, inzonderheid van het diensthoofd en de behandelende arts bij het optreden, overeenkomstig hun instructies;
in casu, door bij - om het even welke complicatie ? (zie verklaring H. voormeld) - Ponalide als medicatie toe te dienen, zonder de betrokken artsen bij de patiënt te ontbieden;
de dito-geneesheren, ter zake (L. en C.), dienen derhalve aangezien als aanstellers, aansprakelijk voor de fouten van hun aangestelden, onverminderd hun persoonlijke aansprakelijkheid (supra: het nalaten van verdere onderzoeken en investigaties uit te voeren; het
verplegend personeel instructies geven tot toediening van medicatie, in hun afwezigheid
en zonder voorafgaande medische diagnose);
2.2.2. Het vorengestelde doet niet af aan het feit dat het juridisch gezag over het personeel berust bij de instelling, die de werkgever blijft;
behoudens wanneer het ziekenhuispersoneel niet ressorteert onder de arbeidsovereenkomstenwet, is de werkgever aansprakelijk ingevolge de immuniteit van de werknemer,
op grond van artikel 18 van de Wet;
om de redenen voormeld zijn en de geneesheren (als aanstellers van het personeel en in
persoonlijke naam) en (eiseres) (als werkgever van het verplegend personeel dat boogt op
de aansprakelijkheidsimmuniteit) aansprakelijk" (p. 107, vijfde alinea).
Grieven
1. Eerste onderdeel
Luidens artikel 1384, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, zijn de meesters en zij die
anderen aanstellen aansprakelijk voor de schade door hun dienstboden en aangestelden
veroorzaakt in de bediening waartoe zij hen hebben gebezigd.
De verhouding van ondergeschiktheid die het begrip aangestelde veronderstelt, bestaat
zodra een persoon zijn gezag of zijn toezicht in feite kan uitoefenen op de daden van een
andere.
De hoedanigheid van aansteller in de zin van artikel 1384,derde lid, van het Burgerlijk
Wetboek bijgevolg moet in feite worden beoordeeld en kan niet worden afgeleid uit de
enkele vaststelling dat de werkgever, krachtens de arbeidsovereenkomst, over het juridische gezag beschikt.
Een juridische gezagsverhouding gaat immers niet noodzakelijk samen met een feitelijke gezagsverhouding; het arrest stelde niet vast dat eiseres in feite het gezag kon uitoefenen op het verpleegkundig personeel en laat integendeel uitschijnen dat de verpleegkundigen "in feite onder leiding en gezag van de geneesheren" (arrest, p.106, 2.2.1., eerste alinea) hadden gewerkt en bijgevolg als aangestelden van deze geneesheren waren opgetreden,
zodat het bestreden arrest op grond van de loutere vaststelling dat het juridische gezag
over het verpleegkundig personeel zich in hoofde van eiseres, hun werkgever, situeerde,
zonder in concreto na te gaan of er in hare hoofde ook een feitelijke gezagsverhouding
aanwezig was geweest, eiseres niet wettig als aansteller aansprakelijk heeft kunnen stellen
voor de fouten begaan door dit personeel (schending van artikel 1384, derde lid, van het
Burgerlijk Wetboek).
2. Tweede onderdeel
Een werkgever kan op grond van artikel 1384, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek,
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door derden als aansteller worden aangesproken voor daden begaan door zijn werknemers
in de bediening waartoe bij hen heeft gebezigd.
Artikel 18 van de Arbeidsovereenkomstenwet, hetwelk de civielrechtelijke aansprakelijkheid regelt van de werknemer, heeft geen wijziging aangebracht aan de aansprakelijkheidsregeling vervat in artikel 1384, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek.
De werkgever kan derhalve door derden niet aansprakelijk worden gesteld voor onrechtmatige daden begaan door zijn personeel louter omwille van zijn hoedanigheid als
werkgever van personeel dat zich op de aansprakelijkheidsimmuniteit van artikel 18 van
de Arbeidsovereenkomstenwet kan beroepen.
De aansprakelijkheid van de werkgever slechts in het gedrang kan worden gebracht indien de toepassingsvereisten van artikel 1384, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, zijn
vervuld,
zodat het bestreden arrest, nu het eiseres aansprakelijk stelt voor de fouten begaan door
het verplegend personeel louter op grond van haar hoedanigheid als werkgever, enerzijds,
en de immuniteit in hoofde van het verpleegkundig personeel ex artikel 18 van de Arbeidsovereenkomstenwet, anderzijds, zonder na te gaan of de toepassingsvoorwaarden
van artikel 1384, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek waren vervuld, zijn beslissing niet
naar recht heeft verantwoord (schending van artikel 1384, derde lid, van het Burgerlijk
Wetboek en 18 van de Arbeidsovereenkomstenwet).

IV. Beslissing van het Hof
Over de door de verweerders sub 1 en 2 opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid van het middel: het middel vertoont geen belang:
Overwegende dat de veroordeling op grond van een eigen rechtstreekse aansprakelijkheid en op grond van de vermoede aansprakelijkheid van artikel 1384
van het Burgerlijk Wetboek niet noodzakelijk dezelfde gevolgen heeft;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen;
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat, krachtens artikel 1384, aanhef en onder het derde lid, van
het Burgerlijk Wetboek, de meesters en zij die anderen aanstellen aansprakelijk
zijn voor de schade door hun dienstboden en aangestelden veroorzaakt in de bediening waartoe zij hen gebezigd hebben;
Dat de verhouding van ondergeschiktheid die het begrip aangestelde veronderstelt, bestaat zodra een persoon zijn gezag en toezicht op de daden van een ander
in feite kan uitoefenen;
Overwegende dat uit het bestaan van een arbeidsovereenkomst niet mag afgeleid worden dat de werknemer steeds handelt als aangestelde van zijn werkgever;
Dat de juridische verhouding tussen een werknemer en een werkgever gebonden door een arbeidsovereenkomst niet noodzakelijk samenvalt met de feitelijke
gezagsverhouding;
Overwegende dat de appèlrechters hun beslissing dat eiseres de aansteller was
van de verpleegkundigen, uitsluitend gronden op het bestaan van een arbeidsovereenkomst gesloten tussen eiseres en haar verpleegsters;
Dat, gelet op de betwisting die te dezen voor de appèlrechters was opgeworpen, het niet volstond te verwijzen naar de arbeidsovereenkomst en naar een bepaling die met de gezagsverhouding geen verband hield, te weten artikel 18 van
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de Arbeidsovereenkomstenwet, om de toepassing van artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek te verantwoorden;
Dat het onderdeel gegrond is;
Overwegende dat de vernietiging van de beslissing over de aansprakelijkheid
van eiseres de vernietiging tot gevolg heeft van de beslissing over de aansprakelijkheid van de artsen, derde en vierde verweerders, die er nauw mee verbonden
is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
3 januari 2002 - 1e kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter,
Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve,advocaat-generaal - Advocaten: mrs. De
Bruyn, Bützler en Gérard.

Nr. 3
1e kamer - 3 januari 2002

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT —
MEESTERS. AANGESTELDEN - VERZEKERING - FOUT VAN EEN AANGESTELDE VERZEKERINGNEMER BURGERLIJK AANSPRAKELIJK - REGRESVORDERING - TOEREKENBAARHEID VAN
DE FOUT AAN DE AANSTELLER - BEWIJS
2º VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - FOUT VAN EEN AANGESTELDE VERZEKERINGNEMER BURGERLIJK AANSPRAKELIJK - REGRESVORDERING - TOEREKENBAARHEID VAN
DE FOUT AAN DE AANSTELLER - BEWIJS
1º en 2° Wanneer de verzekeringnemer aansprakelijk is gesteld voor de schade door zijn
aangestelde veroorzaakt in de bediening waartoe hij hem gebezigd heeft, kan de reden
dat art. 1384, derde lid, B.W. aan de aansteller niet toelaat aan te tonen dat de
aangestelde niet buiten weten van de aansteller heeft gehandeld of tegen diens
instructies in, de toekenning van de regresvordering van de verzekeraar ten aanzien van
de verzekeringnemer niet naar recht verantwoorden1. (Art. 1384, B.W.; Art. 11, W.A.M.wet 1956)
(B. T. ZELIA N.V.)

ARREST

(A.R. C.99.0035.N)
1 Zie Cass., 16 juni 1995, A.R. C.93.0366.N, nr. 306; 8 jan. 1998, A.R. C.96.0224.N, nr. 13.
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I. Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 29 september 1998 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent.
II. Geding in cassatie
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in zijn verzoekschrift een middel voor. Dit middel is als volgt gesteld:
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 149 van de op 17 februari 1994 gecoördineerde Grondwet;
- artikel 11 van de wet van 1 juli 1956 op de verplichte aansprakelijkheidsverzekering;
- artikel 16 van de wet van 11 juni 1874 op de verzekeringen;
- de artikelen 1134 en 1384 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 67 van het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten
betreffende de politie over het wegverkeer;
(...)
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest verklaart de regresvordering van verweerster op grond van artikel
25.6 van de polis tegen eiser gegrond en veroordeelt hem om de som van 362.836 BEF
vermeerderd met de intrest aan verweerster te betalen op het motief dat: "Uit het voormelde strafvonnis blijkt dat (eiser) is veroordeeld als burgerrechtelijk aansprakelijke voor K..
Volgens artikel 67 van de verkeerswet is (eiser) burgerlijk aansprakelijk omdat hij overeenkomstig artikel 1384 B.W. burgerrechtelijk aansprakelijk is. Volgens 1384 B.W. is de
aansteller slechts burgerrechtelijk aansprakelijk voor zijn aangestelden als deze optreden
in de bediening waartoe zij gebezigd worden. Uit het vonnis van de correctionele rechtbank vloeit dus impliciet maar zeker voort dat K. op het ogenblik van het ongeval als aangestelde handelde in de bediening waartoe eiser in beroep hem bezigde. Als (eiser) thans
tracht aan te tonen dat K. handelde buiten zijn weten of tegen zijn instructies of buiten de
bediening waartoe hij werd gebezigd dan gaat hij tegen het gezag van gewijsde van het
voormelde strafvonnis in".
Grieven
1. Eerste onderdeel
Artikel 11 van de wet van 1 juli 1956 op de verplichte aansprakelijkheidsverzekering
bepaalt dat de verzekeraar zich een recht van verhaal kan voorbehouden voor zover de
verzekeraar volgens de wet of de verzekeringsovereenkomst gerechtigd mocht zijn de uitkering te weigeren of te verminderen.
De verwijzing naar de wet op het geval slaat op de grove fout van de verzekerde zoals
bepaald in artikel 16 van de wet van 11 juni 1874 op de verzekeringen, volgens hetwelk
de verzekeraar zich mag ontdoen van zijn verplichting tot dekking van de schade veroorzaakt door zijn verzekerde wanneer hij aantoont dat de verzekerde een zware opzettelijke
fout heeft begaan in oorzakelijk verband met de schade; een dergelijke fout is van persoonlijke aard, dermate dat de verzekeraar contractueel verplicht blijft dekking te verlenen
aan de verzekeringsnemer, tevens verzekerde, zonder mogelijkheid van verhaal op hem
voor de grove fout die begaan werd door zijn aangestelde persoonlijk, ook al is de verzekeringsnemer voor die aangestelde quasi-delictueel vermoed aansprakelijk binnen de per-
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ken van artikel 1384, lid 3, B.W.
Voor het in de artikelen 24 en 25.6 van de algemene voorwaarden van de polis voorziene verhaal, "wanneer het motorrijtuig op het ogenblik van het ongeval bestuurd werd door
een persoon die niet voldoet aan de voorwaarden door de Belgische wet en reglementen
voorgeschreven om dat motorrijtuig te mogen besturen", geldt hetzelfde; contractueel kan
de verzekeraar geen verhaal tegen de verzekeringsnemer steunen op een niet door deze
persoonlijk begane contractuele fout, quasi delictueel van aard, die begaan werd door
diens aangestelde persoonlijk, ook al is de verzekeringsnemer voor die aangestelde quasidelictueel vermoed aansprakelijk binnen de perken van artikel 1384, lid 3, B.W.
Aldus de omstandigheid, dat eiser door de strafrechter burgerrechtelijk aansprakelijk
werd verklaard, zowel strafrechtelijk krachtens artikel 67 van het koninklijk besluit van
16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer,
dat uitsluitend steunt op het vermoeden van artikel 1384, lid 3, B.W., als civielrechtelijk
op grond van ditzelfde vermoeden, volgens hetwelk de aansteller vermoed wordt aansprakelijk te zijn voor de quasi-delictuele fout begaan door zijn aangestelde binnen de uitoefening van zijn bediening, niet kan dienen als grondslag voor enig door de polis voorzien
verhaal tegen eiser,
zodat het bestreden arrest, dat de regresvordering van verweerster gegrond verklaart op
het motief dat eiser werd veroordeeld door de strafrechter als burgerrechtelijk aansprakelijke voor K. op grond van artikel 1384 B.W. niet wettig verantwoord is (schending van
de artikelen 149 van de op 17 februari 1994 gecoördineerde Grondwet, 11 van de wet van
1 juli 1956 op de verplichte aansprakelijkheidsverzekering, 16 van de wet van 11 juni
1874 op de verzekeringen, 1134, 1384 van het Burgerlijk Wetboek en 67 van het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie over het
wegverkeer).
(...)

IV. Beslissing van het Hof
Over de door verweerster tegen het middel opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid in zoverre schending van artikel 1384, derde lid, van het Burgerlijk
Wetboek wordt aangevoerd: het middel is nieuw.
Overwegende dat eiser zijn aansprakelijkheid op grond van artikel 1384, derde
lid, van het Burgerlijk Wetboek, voor de schadelijke gevolgen van het door K.
veroorzaakte ongeval voor de feitenrechters aanvocht; dat deze betwisting de
stelling inhield dat de regresvordering niet op artikel 1384, derde lid, van het
Burgerlijk Wetboek kon worden gebaseerd; dat de appèlrechter deze aansprakelijkheid aanneemt en mede op grond hiervan tot de gegrondheid van de regresvordering beslist; dat het middel dat hiertegen opkomt niet nieuw is;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Eerste onderdeel
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt
dat verweerster haar vordering tegen eiser, verzekeringsnemer, stoelt op haar
recht op regres volgend uit de verzekeringsovereenkomst;
Dat artikel 24 van de modelpolis van 1 juli 1956 bepaalt: "Iedere tekortkoming
van de verzekerde aan zijn verplichtingen ontneemt hem het recht op de dekking
van het contract (...). In zodanig geval en wanneer, krachtens de wet, de maatschappij niettemin jegens de benadeelden rechtstreeks gehouden is, heeft zij, afgezien van ieder andere actie die haar toebehoort, een recht van verhaal op de
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verzekeringsnemer, en, indien daartoe grond bestaat, ook op de verzekerden die
niet de verzekeringsnemer zijn (...). De maatschappij kan evenwel haar recht van
verhaal niet uitoefenen tegen een verzekerde, indien deze laatste bewijst dat de
feiten of tekortkomingen waaruit het recht van verhaal ontstaat, zijn toe te schrijven aan een andere verzekerde dan hijzelf en zich hebben voorgedaan in strijd
met zijn onderrichtingen of buiten zijn weten";
Overwegende dat het arrest vaststelt dat K., aangestelde van eiser, met het
voertuig van eiser reed zonder rijbewijs toen hij een verkeersongeval veroorzaakte en dat de voorwaarden om een verhaalsrecht uit te oefenen overeenkomstig de artikelen 24 en 24, 6°, van de modelpolis vervuld zijn;
Overwegende dat het arrest op het verweer van eiser dat de regresvordering
niet tegen hem kan worden ingesteld omdat de voormelde feiten zich hebben
voorgedaan buiten zijn weten en alleszins in strijd met zijn onderrichtingen, oordeelt dat eiser niet kan worden toegelaten dit aan te tonen vermits dit in strijd zou
zijn met het gezag van gewijsde van het strafvonnis van 30 september 1987 van
de Correctionele Rechtbank te Kortrijk waarbij eiser met toepassing van artikel
1384, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, civielrechtelijk aansprakelijk werd
gesteld voor de schadelijke gevolgen van het door K. veroorzaakte ongeval en
voor de betaling van de geldboete;
Overwegende dat de aansprakelijkheid op grond van artikel 1384, derde lid,
van het Burgerlijk Wetboek de buiten-contractuele aansprakelijkheid betreft van
de aansteller voor schade door de aangestelde veroorzaakt in de bediening waartoe de aansteller hem gebezigd heeft; dat het van toepassing zijn van deze wetsbepaling niet noodzakelijk inhoudt dat de aangestelde niet buiten weten van de
aansteller heeft gehandeld of niet tegen diens instructies in;
Overwegende dat het arrest de regresvordering toekent ten aanzien van eiser,
als verzekeringsnemer, op grond dat het te dezen van toepassing zijnde artikel
1384, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek niet toelaat dat eiser aantoont dat
zijn aangestelde, toen deze zonder rijbewijs een motorvoertuig bestuurde en een
ongeval veroorzaakte, buiten zijn weten handelde of tegen zijn instructies in;
Dat het arrest aldus zijn beslissing niet naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
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 Antwerpen.
3 januari 2002 – 1e kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter, Verslaggever:
de h. Boes, Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Wouters en Bützler.
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Nr. 4
1e kamer - 3 januari 2002

WRAKING - BURGERLIJKE ZAKEN - VERWERPING - GELDBOETE - KENNELIJK ONONTVANKELIJK
VERZOEK – BEGRIP.
Het Hof veroordeelt de verzoeker tot wraking tot een geldboete wegens kennelijk
onontvankelijk verzoek wanneer de door hem aangevoerde omstandigheden kennelijk
geen enkel verband houden met de wrakingsgronden op grond waarvan een verzoeker
mag verlangen dat een rechter niet over zijn zaak zou beslissen 1. (Art. 838, derde lid,
Ger.W.)
(P. T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN)

Advocaat-generaal Bresseleers heeft in substantie gezegd:
Het punt dat ter behandeling staat is de vraag of een geldboete moet worden opgelegd wegens het
indienen van een kennelijk onontvankelijk verzoek tot wraking.
P. heeft een akte van wraking neergelegd op 5 december 2001, dit is nadat de wet van 10 juni
2001 (B.S., 22 september 2001, tweede editie) in werking is getreden, die onder meer artikel 838 van
het Gerechtelijk Wetboek wijzigt en het mogelijk maakt de eiser ambtshalve tot een geldboete te
veroordelen.
Zijn vordering tot wraking is dan wel verworpen bij het op 13 december 2001 door het Hof
gewezen arrest2, maar niet "kennelijk onontvankelijk" verklaard, in de gebruikelijke betekenis die dit
rechtsbegrip heeft, onder meer in artikel 656 van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de
onttrekking van de zaak aan de rechter.
Het is aan de procedure tot onttrekking dat de wetgever de notie "kennelijk onontvankelijk"
ontleend heeft. Voortbouwend op de rechtspraak van het Hof over de ontvankelijkheid van dergelijke
vordering3 biedt artikel 656, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, zoals vervangen door artikel 4
van de wet 12 maart 1998, de gelegenheid het verzoek tot onttrekking reeds in een eerste fase zonder
verder onderzoek af te doen4.
Wellicht op grond van een zekere gelijkenis heeft de wetgever ten aanzien van de
wrakingsprocedure dezelfde omschrijving gebruikt, alhoewel de ontvankelijkheid van de vordering
tot wraking in de regel eerder uitzonderlijk aanleiding geeft tot debat of specifieke rechtsvragen
oproept5, en de kennelijke onontvankelijkheid in dat verband geen relevant begrip is.
Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat het recht om een geldboete uit te spreken met
toepassing van artikel 838 van het Gerechtelijk Wetboek, ertoe strekt kennelijk misbruik te bestraffen
van het recht een procedure tot wraking in te leiden. De wetgever liet zich daarbij inspireren door de
geldboete die krachtens artikel 1072bis van het Gerechtelijk Wetboek kan opgelegd worden wegens
tergend en roekeloos hoofdberoep; de verantwoording van het wetsvoorstel gaat uit van de
1 Zie de conclusie van het openbaar ministerie.
2 Niet gepubliceerd. Het Hof verwierp de wraking van een raadsheer in het hof van beroep op grond
"dat uit de loutere omstandigheid dat een rechter een zaak niet laat pleiten op een inleidingszitting
geen bewijs van een hoge graad van vijandschap kan worden gepuurd; dat de aangevoerde
omstandigheden geen verband houden met de aangevoerde grond van wraking".
3 DECLERCQ, R., Beginselen van Strafrechtspleging, Kluwer 1994, nr. 2306.
4 Jaarverslag van het Hof van Cassatie van België, 1998-1999, 69.
5 Zie DE COSTER, S.,"Wraking en verschoning" in Commentaar Gerechtelijk Recht, Kluwer, art. 8356, nr. 9; ook: cass. 27 april 1979, A.C. 1978-79, 1025; 20 februari 1987, A.R. 5504, nr. 371; 10
mei 2000, A.R. P.00.0370.F, nr. 284, en A.R. C.00.0185.F, nr. 285; 21 juni 2000, A.R.
P.00.0973.F, nr. 392, 18 december 2001, A.R. P.01.1672.N., nr. 710.
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gelijkwaardigheid van de beide begrippen6.
Ik meen bijgevolg dat het, ondanks de termen van de wet, niet zozeer bepalend is dat de kennelijke
onontvankelijkheid van de vordering tot wraking wordt vastgesteld. Het kan volstaan dat wordt
geoordeeld dat kennelijk misbruik is gemaakt van het recht een procedure tot wraking in te leiden7.
Daarbij verdient nog aandacht dat de wetgever de bedoelde vordering heeft vrijgesteld van
registratie en van rolrecht (artikel 11 van de wet van 10 juni 2001), en dat hij, als compensatie, de
geldboete ook bedoeld heeft om het instellen van nutteloze en dilatoire procedures te ontmoedigen8.
Op grond van de aanvoeringen in de akte van wraking en de erbij gevoegde stukken kon er
manifest geen aanleiding zijn om raadsheer W. te wraken. Het gaat bijgevolg om een tergende en
roekeloze procedure die rechtsmisbruik uitmaakt.
Zoals uit het verweerschrift van P. blijkt is hij nog niet op de hoogte van de recente
wetswijzigingen, en dat kan een reden zijn om de wet niet te streng toe te passen. Al deze
overwegingen in acht nemend meen ik dat een geldboete van 500 euro verantwoord is.

ARREST

(A.R. C.01.0576.N)

1. Rechtspleging voor het Hof
Het Hof heeft op 13 december 2001 een verzoek tot wraking van verzoeker
verworpen en op grond van artikel 838 van het Gerechtelijk Wetboek de dag bepaald waarop de vraag van de geldboete zou worden behandeld.
Verzoeker en de Belgische Staat hebben een memorie neergelegd ter griffie.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht. Advocaat-generaal
Guido Bresseleers heeft conclusie genomen.
2. Beslissing
Overwegende dat, krachtens artikel 838 van het Gerechtelijk Wetboek, onverminderd de regeling getroffen over de schadevergoeding, het hof of de rechtbank
die over de wraking oordeelt aan de verzoeker een geldboete kan opleggen wanneer het verzoek kennelijk onontvankelijk is;
Overwegende dat de door verzoeker aangevoerde omstandigheden kennelijk
geen enkel verband hielden met de wrakingsgronden op grond waarvan een verzoeker mag verlangen dat een rechter niet over zijn zaak zou beslissen;
Dat verzoeker in zijn schriftelijke memorie geen nieuwe uitleg geeft over de
redenen die hem ertoe gebracht hebben een verzoek tot wraking neer te leggen;
Overwegende dat een geldboete van vijfhonderd euro gepast voorkomt, gelet
in het bijzonder op het gemis aan ernst van de geuite beschuldigingen en op de
storing veroorzaakt aan de rechtsbedeling;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
6 Wetsvoorstel tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek, het Wetboek
van strafvordering en het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, inzake
onttrekking en wraking, Parl. St., Kamer 2000, Doc 50 0886/001, 5.
7 ibid.
8 ibid., 6.
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Veroordeelt P. P. tot een geldboete van vijfhonderd euro.
3 januari 2002 - 1e kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter, Verslaggever:
mevr. Bourgeois, - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal –
Advoaat: mr. Aernaudts, Antwerpen (voor de verweerder).

Nr. 5
1e kamer - 3 januari 2002

1º BESLAG — BEWAREND BESLAG - BESLAG INZAKE NAMAAK - BESLAGRECHTER –
BEOORDELINGSBEVOEGDHEID.
2º BESLAG — BEWAREND BESLAG - BESLAG INZAKE NAMAAK - BESLAGRECHTER BEOORDELINGSBEVOEGDHEID - UITVINDINGSOCTROOI – GENEESMIDDEL.
3º UITVINDINGSOCTROOI — ALLERLEI - GENEESMIDDEL - BESLAG INZAKE NAMAAK BESLAGRECHTER – BEOORDELINGSBEVOEGDHEID.
4º GENEESKUNDE — GENEESMIDDELEN (VERDOVENDE MIDDELEN
INBEGREPEN) - UITVINDINGSOCTROOI - BESLAG INZAKE NAMAAK - BESLAGRECHTER –
BEOORDELINGSBEVOEGDHEID.
1º De beslagrechter, verzocht om toelating te verlenen tot het leggen van een beslag
inzake namaak, is bevoegd en verplicht na te gaan of, op het eerste gezicht, het
intellectueel recht, de feiten en zo nodig de stukken, waarop de verzoeker zich beroept,
van die aard zijn dat zij het gevraagde beslag tot bewaring van het aangevoerde recht
verantwoorden. (Art. 1481, Ger.W.)
2º, 3° en 4° De feitenrechter oordeelt onaantastbaar wat naar redelijkheid vereist is als
beslag om de rechten van de octrooihouder van een geneesmiddel te handhaven; het is
aan de beslagrechter niet verboden bij die beoordeling ook de volksgezondheid in de
redenering te betrekken. (Art. 1481, Ger.W.; Art. 27, Octrooiwet van 28 maart 1984)
(CHIRON CORPORATION T. INNOGENETICS NV)

ARREST

(A.R. C.00.0012.N)

I. Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest van 30 september 1999 van het
Hof van Beroep te Gent.
II. Geding in cassatie
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een verzoekschrift twee middelen voor. Deze middelen zijn als
volgt gesteld:
1. Eerste middel
Geschonden wetsbepalingen
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- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet,
- de artikelen 1317, 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek,
- de artikelen 20, 1068, 1138,2° en 1481,lid 2, van het Gerechtelijk Wetboek,
- de artikelen 2, 27, 28,§1,b van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien,
- het algemeen rechtsbeginsel van de autonomie van de procespartijen, ook beschikkingsbeginsel genoemd,
- het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep ontvankelijk en gegrond, doet de beslissing van de beslagrechter in de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent van 19 januari 1999
teniet, acht het beperkt derdenverzet van verweerster tegen de beschikking van de beslagrechter in de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent van 16 september 1998 gegrond en
doet deze beschikking teniet "in zoverre aan (verweerster) verbod wordt opgelegd door de
deskundige beschreven namaakartikelen, de polypeptiden, de immunoassays met naam
LIA-HCV 3 en de PCR HCV amplificatie en detectiekit genaamd INNO-LIPA HCV II uit
handen te geven of op weldanige wijze te vervreemden onder verbeurte van een dwangsom" en veroordeelt eiseres tot de gedingskosten,
het bestreden arrest hiertoe, na vastgesteld te hebben (p. 3018 lid 2) dat (verweerster)
"trouwens aanvaardt dat een beschrijvend beslag wordt bevolen, hetgeen ook inhoudt dat
na voorlopig onderzoek de geldigheid van de ingeroepen octrooien aanvaard is, tevens dat
er voldoende aanwijzingen van namaak voorhanden zijn" en "niet (wordt) aangetoond dat
voor de beslagmaatregelen van artikel 1481,tweede lid, verderstrekkend onderzoek naar
de geldigheid van de octrooien vereist is", als volgt overweegt (3020-3021):
"Tot slot, naast haar private belangen, roept (verweerster) in dat haar op de markt gebrachte testen hoogwaardiger zijn dan deze van (eiseres).
Deze laatste betwist zulks.
De beslagrechter oordeelt dat hij daarover niet vermag (kan) oordelen. De bewering
van (verweerster) dat haar producten onvervangbaar zijn en levensnoodzakelijk voor de
volksgezondheid acht hij oncontroleerbaar en geen reden om verdere inbreuken op de octrooirechten van (eiseres) te dulden. De overweging dat niets (verweerster) belet om haar
testen onder licentie op de markt te brengen is weinig passend en gaat voorbij aan de vereiste bereidheid van (eiseres) daartoe. Niets laat vooralsnog toe aan te nemen dat zij daartoe verplicht is. Zij heeft vermoedelijk licentiehouders in de E.E.G.
Uit de elementen aangebracht door partijen blijkt minstens dat de resultaten (detectie
van hepatitis C infecties in bloed) van de testen verschillen, waarbij (eiseres) zelfs aanvaardt (blz. 19 syntheseconclusie) dat de testen van (verweerster) haar een (licht) voordeel
geven (bvb. 18 voor (verweerster), 11 voor (eiseres).
Het belang van de volksgezondheid in het algemeen is bijgevolg wel aan de orde.
(Eiseres) geeft ook toe dat ingevolge de octrooien die zij inroept monopoliesituaties (in
haar voordeel) ontstaan. Volgens haar is dit geen rem op de research in dit domein. Dit
standpunt komt echter ethisch en in redelijkheid weinig verdedigbaar over (zie onder meer
de beslissing van het Europees parlement van 1 maart 1995 inzake biotechnologische uitvindingen).
Voorts toont (eiseres) geen onherstelbare schade aan.
Voor verweerster is dit verschillend nu de beslagmaatregelen gelden zolang over de
grond van de zaak niet is gestatueerd. Alhier kan zulke beslissing jaren op zich laten
wachten, hetgeen des te meer moet vermoed worden, nu inzake één octrooi (0.318.216)
het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling reeds sedert begin 1997 hangt en
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nog steeds hangende is. De nationale rechter dient in beginsel de beslissing over dit verhaal af te wachten of zal dit waarschijnlijk doen alvorens zelf te statueren, waarbij niet uit
te sluiten is dat hij gebeurlijk bijkomende onderzoeksmaatregelen zal (moeten) bevelen.
Het resultaat van de procedure ten gronde is bovendien onzeker".
Het arrest besluit dat "onder die omstandigheden, in samenhang gezien, het hof van
oordeel is dat het langer handhaven van de litigieuze beslagmaatregelen redelijkerwijze
niet verantwoord is".
(...)
1.2. Tweede onderdeel
De bewarende beslagmaatregelen, in de zin van artikel 1481,lid 2, Gerechtelijk Wetboek, worden door de beslagrechter toegestaan wanneer zij op grond van een "prima facie" onderzoek van de ingeroepen octrooirechten en de beweerde inbreuk op deze rechten,
naar redelijkheid verantwoord zijn; bedoelde beslagmaatregel is een bewarings- of beschermingsmaatregel door de wet (artikel 1481,lid 2, Gerechtelijk Wetboek) geboden aan
de houder van een octrooirecht, die aldus, mits -"prima facie"- vaststelling door de beslagrechter, van de geldigheid van zijn ingeroepen rechtstitel en van de ernst van zijn aanspraken wegens beweerde inbreuk, zijn recht, in afwachting van een beslissing door de bodemrechter, beveiligd ziet doordat de beweerde namaak voorlopig niet mag worden verder gezet.
Het bestreden arrest aanvaardt de geldigheid van de door eiseres ingeroepen octrooien
en het bestaan van voldoende aanwijzingen van namaak, na voorlopig onderzoek.
Het bestreden arrest, voor zover het het langer handhaven van de beslagmaatregelen
niet redelijkerwijze verantwoord acht omdat -volgens het arrest- "uit de elementen aangebracht door partijen (...) minstens (blijkt) dat de resultaten (detectie van hepatitis C infecties in bloed) van de testen verschillen, waarbij (eiseres) zelfs aanvaardt (blz. 19 syntheseconclusie) dat de testen van (verweerster) haar een (licht) voordeel geven (bvb. 18 van
(verweerster), 11 van (eiseres), en "het belang van de volksgezondheid in het algemeen
(...) aan de orde is",
(1) is niet naar recht verantwoord daar het schending inhoudt van artikelen 1481,lid 2,
Gerechtelijk Wetboek en 27 van de Octrooiwet van 28 maart 1984; de in artikel 1481,lid
2, Gerechtelijk Wetboek vastgestelde beslagmaatregelen kunnen immers niet -ook niet op
grond van "redelijkheidsmotieven"- geweigerd worden om de loutere reden dat de inbreukmakende producten, qua resultaat, verschillen van of een "licht voordeel" bieden in
vergelijking met de geoctrooieerde producten noch om de loutere reden dat, gezien de
aard van bedoelde producten, "het belang van de volksgezondheid in het algemeen aan de
orde is"; deze motieven zijn niet bepalend voor de beoordeling van het toekennen of
handhaven van de bedoelde beslagmaatregelen en verantwoorden geenszins de weigering
tot toekennen van een verbod in de zin van artikel 1481,lid 2, Gerechtelijk Wetboek naar
recht; zij kunnen evenmin in aanmerking kunnen komen voor het bepalen of beperken van
de beschermingsomvang van een octrooi en de rechten waarover de octrooihouder, krachtens artikel 27 van de Octrooiwet beschikt.
Het bestreden arrest, dat vaststelt dat op het eerste gezicht, de door eiseres ingeroepen
octrooien geldig zijn en door verweerster een inbreuk daarop werd gepleegd, op bovenvermelde gronden, zonder vast te stellen dat het handhaven van de beslagmaatregelen een
ernstig en concreet gevaar voor de volksgezondheid opleverde, kon niet wettig oordelen
dat het handhaven van deze maatregelen redelijkerwijze niet verantwoord was (schending
van artikel 1481,lid 2, Gerechtelijk Wetboek) en door aldus de rechten van eiseres als octrooihouder om op te komen tegen daden van inbreuk, opgesomd in artikel 27 van de Octrooiwet, minstens impliciet te beperken op grond van niet in deze bepaling noch in enig
artikel van de octrooiwet vastgesteld criterium, te weten het verschil in resultaat tussen de
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geoctrooieerde producten of werkwijze en het "aan de orde zijn" van "het belang van de
volksgezondheid in het algemeen", schendt ook vermeld artikel 27 van de Octrooiwet;
(2) schendt de bewijskracht van eiseres' "syntheseconclusie" voor het hof van beroep,
houdt derhalve schending in van de artikelen 1317, 1319, 1320, 1322 Burgerlijk Wetboek;
eiseres in deze conclusie "aanvaardde" immers geenszins dat "de testen van "(verweerster) haar een (licht) voordeel" geven zoals in het arrest is beweerd;
eiseres liet immers in haar syntheseconclusie, met betrekking tot de door verweerster
ingeroepen "testen" vooreerst uitdrukkelijk gelden dat het "bewust verkeerd voorgestelde
testresultaten" betrof en dat de "volledige testresultaten in officiële status nooit werden
overgelegd, zodat het niet mogelijk is de juistheid ervan te controleren" (p. 17 onderaan
en 18 bovenaan van de syntheseconclusie); eiseres liet vervolgens met betrekking tot de
door verweerster voorgelegde "verklaringen" waarin bedoelde testresultaten werden becommentarieerd, gelden dat ze dateerden van "na het beschrijvend beslag van 17 december 1998", "derhalve duidelijk opgesteld op verzoek van (verweerster) ten einde haar verhaal van bedreiging van de volksgezondheid" te kunnen stofferen"; "dat met deze laattijdige verklaringen geen rekening kan gehouden worden" (syntheseconclusie, p. 18, tweede
en derde "aangezien"); eiseres kritiseerde deze verklaringen ook op grond van verklaringen van deskundigen, meer bepaald Dr. H. (syntheseconclusie, p. 25-26);
eiseres tenslotte, na deze principiële duidelijke betwisting van de door verweerster ingeroepen testresultaten en hun beweerde "superioriteit" (p. 21 van de syntheseconclusie,
voorlaatste lid waar eiseres uitdrukkelijk betwistte dat de testen van verweerster op enige
manier superieur zouden zijn aan haar eigen testen en desbetreffende verklaringen, ging
"voor zoveel als nodig" (...) in op deze verklaringen (syntheseconclusie, p. 18 tot en met
21) en met betrekking tot de verklaring van Dr. N. en zijn verwijzing naar verschillende
testen, worden de resultaten vermeld van een door verweerster zelf uitgevoerde test
-waarvan, zoals boven gezegd- de geloofwaardigheid uitdrukkelijk werd betwist, om te
besluiten dat "de testresultaten praktisch evenwaardig zijn" en "deze evenwaardigheid van
beide testen overigens ook blijkt uit tabel 1 van stuk 21a: op een totaal van 322 proeven
gaven 293 (219 + 74) proeven met de testen van beide partijen dezelfde resultaten, terwijl
11 infecties enkel door (eiseres) gedetecteerd werden en 18 enkel door (verweerster)"
(syntheseconclusie p. 19); eiseres met betrekking tot de cijfers die in het bestreden arrest
geciteerd werden tot staving van het beweerd door eiseres "aanvaarden" van het voordeel
van verweersters testen, overigens liet uitdrukkelijk gelden (syntheseconclusie p. 26) dat
de deskundige Dr. H. deze testresultaten zoals door verweerster naar voor gebracht in stuk
21a terecht bestempelt als "misleidend en wetenschappelijk zonder waarde" omdat het
"essentiële gegeven van de bemonsterfrequentie die gebruikt is in de gebruikte panels,
niet bekend is, waardoor het onmogelijk is conclusies te trekken over een meer vroegtijdige detectie door een van beide testen" (syntheseconclusie van eiseres, p. 26 lid 2 en 5),
De bewering derhalve van het bestreden arrest dat eiseres "zelfs aanvaardt dat de testen
van (verweerster) haar een (licht) voordeel geven (bijvoorbeeld 18 voor (verweerster), 11
voor eiseres)", haalt bepaalde cijfers en woorden die, zoals vermeld, inderdaad voorkomen op blz. 19 van eiseres" syntheseconclusie, ten onrechte uit hun verband en interpreteert op een wijze die onverenigbaar is met de bovengeciteerde bewoordingen uit de syntheseconclusie van eiseres waaruit duidelijk blijkt dat zij allerminst aanvaardde dat verweersters testen enig voordeel boden tegen over haar eigen testen doch dat zij de door
verweerster terzake voorgebrachte testresultaten, en verklaringen en de daaruit afgeleide
beweerde superioriteit, op omstandige wijze herhaaldelijk en volledig betwistte;
het bestreden arrest heeft derhalve de aan deze syntheseconclusie van eiseres, meer bepaald de aan in dit onderdeel geciteerde redenen, ingeroepen ter betwisting van de door
verweerster ingeroepen testresultaten en superioriteit, toekomende bewijskracht miskend
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(schending van de artikelen 1317, 1319, 1320, 1322 Burgerlijk Wetboek);
(3) is niet regelmatig gemotiveerd (schending van artikel 149 van de gecoördineerde
Grondwet), bij gebrek aan antwoord op de conclusie van eiseres;
het bestreden arrest inderdaad het beweerdelijk door eiseres aanvaarden van het voordeel van verweersters testen steunt op bepaalde cijfers, vermeld op blz. 19 van eiseres'
conclusie, zonder enig antwoord te verstrekken op de door eiseres in haar conclusie omstandig gevoerde kritiek zowel betreffende alle door eiseres voorgebrachte testresultaten
en verklaringen (syntheseconclusie p. 17-18 en 25) als meer in het bijzonder met betrekking tot de verklaring van Dr. N. en de litigieuze, in het arrest geciteerde cijfers (syntheseconclusie, p. 19) en de door eiseres daaromtrent aangevoerde kritiek van Dr. H. (syntheseconclusie, p. 26 lid 2 en 5: kritiek van de testresultaten, vermeld in stuk 21a, eveneens
vermeld op blz. 19 van eiseres syntheseconclusie waar het arrest naar verwijst); het arrest
is, bij gebrek aan antwoord op deze in de conclusie ingeroepen middelen, niet regelmatig
gemotiveerd (schending van artikel 149 gecoördineerde Grondwet).
(...)

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
(...)
1.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat eiseres in haar syntheseconclusie zelf liet blijken dat bepaalde detecties van infecties alleen door verweerster waren gedaan, maar ook, in andere passussen van die syntheseconclusie, twijfels uitte over de wijze waarop de
testen waren doorgevoerd; dat zij op p. 19 van haar syntheseconclusie schreef:
"op een totaal van 322 proeven gaven 293 proeven met de testen van beide partijen dezelfde resultaten, terwijl "infecties enkel door (eiseres) gedetecteerd werden en 18 enkel door (verweerster)";
Dat de appèlrechters oordelen dat "uit de elementen aangebracht door partijen
blijkt minstens dat de resultaten (detectie van hepatitis-C infecties in het bloed)
van de testen verschillen, waarbij (eiseres) zelfs aanvaardt (blz. 19 syntheseconclusie) dat de testen van (verweerster) haar een licht voordeel geven (b.v. 18
voor verweerster, 11 voor eiseres) ";
Dat de appèlrechters zodoende deels een eigen beoordeling doen van de bewijswaarde van de testen, deels een uitlegging geven van de bedoelde syntheseconclusie die met de bewoordingen ervan niet onverenigbaar is;
Dat zij zodoende eveneens het verweer van eiseres ten betoge dat de testen
door verweerster uitgevoerd niet betrouwbaar waren, verwerpen en beantwoorden;
Dat het onderdeel, in zoverre het miskenning van de bewijskracht van akten en
schending van de motiveringsplicht aanvoert, niet kan worden aangenomen;
Overwegende voorts dat de beslissing van de appèlrechters niet gebaseerd is
op de uitgestrektheid van de rechten van de octrooihouder, maar gegrond is op
de reden dat het recht van de octrooihouder niet vereist dat de gevorderde maatregel zou worden bevolen;
Dat het onderdeel in zoverre het schending van artikel 27 van de Octrooiwet
aanvoert, niet kan worden aangenomen;
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Overwegende ten slotte dat de beslagrechter, verzocht om toelating te verlenen
tot het leggen van een beslag inzake namaak met toepassing van de artikelen
1481 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek, bevoegd en verplicht is na te
gaan of, op het eerste gezicht, het intellectueel recht, de feiten en zo nodig de
stukken, waarop de verzoeker zich beroept, van die aard zijn dat zij het gevraagde beslag tot bewaring van het aangevoerde recht naar redelijkheid verantwoorden;
Dat de feitenrechter onaantastbaar oordeelt wat naar redelijkheid vereist is als
beslag om de rechten van de octrooihouder van een geneesmiddel te handhaven;
dat het aan de beslagrechter niet verboden is bij die beoordeling ook de volksgezondheid in de redenering te betrekken;
Dat het arrest te dezen op grond van de lange duur van het hoger beroep tegen
de beslissing van de oppositieafdeling en van het algemeen belang dat op gebied
van volksgezondheid het handhaven van monopolieposities afremt en de afwezigheid van onherstelbare schade voor eiseres, oordeelt dat het beslag niet moet
worden gehandhaafd;
Dat het aldus de in het onderdeel aangewezen wetsbepalingen niet schendt;
Dat het onderdeel in zoverre niet kan worden aangenomen;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
3 januari 2002 – 1e kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter,
- Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. De
Gryse en Wouters.

Nr. 6
1e kamer - 3 januari 2002

APOTHEKER - NIET-NALEVING WACHTDIENSTREGELING - TUCHTSANCTIE – VERANTWOORDING.
Naar recht verantwoord is de beslissing van de Raad van beroep die aan een apotheker
wegens het niet-naleven van de wachtdienstregeling, een tuchtsanctie oplegt op grond
dat de wachtdienstregeling, die als dusdanig niet wordt bestreden op het gebied van het
mededingingsrecht, moet worden nageleefd om efficiënt te zijn en om de continuïteit van
de zorgen te waarborgen.
(M. T. NATIONALE RAAD VAN DE ORDE VAN APOTHEKERS e.a.)

ARREST

(A.R. D.00.0024.N)

I. Bestreden uitspraak
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Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing, op 25 april 2000 gewezen
door de Nederlandstalige Raad van Beroep van de Orde der Apothekers.
Eiser heeft, bij akte neergelegd ter griffie van het Hof op 24 mei 2000, verklaard afstand te doen van de voorziening die hij op 5 mei 2000 had ingesteld;
vervolgens heeft hij een door een advocaat bij het Hof van Cassatie ondertekend
verzoekschrift neergelegd op 24 mei 2000. Beide voorzieningen dragen hetzelfde
rolnummer.
II. Geding in cassatie
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht. Advocaat-generaal
Philippe Goeminne heeft geconclueerd.
III. Cassatiemiddel
Eiser stelt in zijn verzoekschrift een middel voor dat als volgt is gesteld:
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 1 en 2, §1 en §2, van de wet van 5 augustus 1991 op de bescherming van
de economische mededinging (in de versie voor de coördinatie ervan op 1 juli 1999);
Aangevochten beslissing
De Raad van Beroep verklaart het door eiser ingestelde hoger beroep ontvankelijk,
doch ongegrond en bevestigt de beroepen beslissing waarbij aan eiser de tuchtsanctie van
berisping werd opgelegd, op grond van de motieven dat:
"niet betwist wordt dat de gedaagde apotheker zijn officina heeft in Groot-Brugge;
(...) dat hij daardoor gebonden is aan de normaal tot stand gekomen wachtdienst- en vakantieregeling van deze regio;
(...) dat evenmin betwist wordt dat hij in het jaar 1997 zijn vakantiedagen niet heeft opgenomen, volgens de reglementering in zijn regio vastgelegd;
(...) dat aldus de tenlastelegging bewezen gebleven is;
(...) dat de reglementering waarbij de wachtdiensten worden bepaald en waarvan de vakantiedagen deel uitmaken, tot doel heeft de continuïteit van de gezondheidszorgen te verzekeren;
(...) dat het niet respecteren ervan een deontologische inbreuk uitmaakt die dient gesanctioneerd, daar de continuïteit van de gezondheidszorgen erdoor in het gedrang kan
komen;
(...) dat het feit dat de niet genomen vakantiedagen minimaal zijn, aanleiding geeft tot
een lichte sanctie, zeker in vergelijking met een vroegere sanctie voor gelijkaardige feiten;
(...) dat zo in de nabijgelegen regio Jabbeke een totaal verschillende wachtdienst- en vakantieregeling zou bestaan, dit niet van aard is de gedaagde apotheker te ontslaan van de
verplichtingen, opgelegd in zijn regio;
(...) dat het ten deze ook niet relevant is dat in de regio Groot-Brugge er een poging zou
zijn geweest om het reglement dienaangaande aan te passen;
(...) dat de bewezen tenlastelegging van dien aard is dat de gedaagde apotheker erdoor
gehandeld heeft tegen de eer en de waardigheid waarmede hij zijn beroep dient uit te oefenen;
(...) dat hij immers, zoals reeds gesteld, de continuïteit van de gezondheidszorgen erdoor in het gedrang kon brengen en aldus ook anti-collegiaal handelde tegenover zijn confraters, die het reglement wel naleefden;
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(...) dat ook moeilijk kan volgehouden worden dat de gedaagde apotheker nooit de bedoeling had vakantieregeling ter zake te miskennen; dat hij immers de reglementering
goed kende en in het verleden reeds voor gelijkaardige feiten werd gesanctioneerd;
(...) dat de wachtdienstreglementering geen aantasting inhoudt van de geoorloofde mededinging nu toch ten deze de mededinging slechts beperkt wordt in het belang van de gezondheidszorg waarvan de continuïteit hoe dan ook dient verzekerd;
(...) dat zonder wachtdienstreglementering en het respecteren ervan, het mogelijk wordt
dat op zeker ogenblik, alle apotheken in dezelfde omgeving gesloten zijn;
(...) dat, met dit alles rekening houdend, de beslissing van de provinciale Raad dient te
worden bevestigd",
Grieven
1. krachtens artikel 1 van de wet van 5 augustus 1991, voor de toepassing van de wet
dienen als ondernemingen te worden verstaan alle natuurlijke of rechtspersonen die op
duurzame wijze een economisch doel nastreven; apothekers in de regel ondernemingen
zijn in de zin van artikel 1 van de Mededingingswet;
krachtens artikel 2 van die wet, zijn verboden alle besluiten van ondernemingsverenigingen welke ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging op de Belgische
markt of op een wezenlijk deel ervan merkbaar wordt verhinderd, beperkt of vervalst; de
Orde van Apothekers een ondernemingsvereniging is in de zin van artikel 2,§1, van de
Mededingingswet waarvan de besluiten, in de mate zij ertoe strekken of ten gevolge hebben dat mededinging wordt aangetast, door de tuchtorganen van de Orde getoetst moeten
worden aan de eisen van de Mededingingswet;
een besluit van een orgaan van de Orde dat aan een of meer van zijn leden beperkingen
oplegt in de mededinging die niet vereist zijn om de fundamentele regels van het beroep
te handhaven maar dat in werkelijkheid ertoe strekt bepaalde materiële belangen van apothekers te begunstigen of een economisch stelsel te installeren, of in stand te houden, kan
een besluit zijn van een ondernemingsvereniging waarvan de nietigheid van rechtswege
kan worden vastgesteld door de Raad van Beroep;
de Raad van Beroep bij de toepassing van een besluit van een orgaan van de Orde moet
steeds in concreto nagaan of de beperking van de vrije mededinging nodig is met het oog
op de bescherming van het algemeen belang en van de fundamentele regels van het beroep; de Raad van Beroep moet derhalve steeds een afweging maken tussen het recht op
vrije mededinging van de beroepsuitoefenaar enerzijds en het algemeen belang en de fundamentele regels van het beroep anderzijds en dit met inachtname van de concrete omstandigheden van de zaak;
2. de bestreden beslissing legt aan eiser een tuchtsanctie op omdat hij in het jaar 1997
niet al zijn vakantiedagen heeft opgenomen; volgens de bestreden beslissing de continuïteit van de gezondheidszorgen in het gedrang kan komen door het niet respecteren van de
vakantieregeling;
de appèlrechters overwegen terecht dat de vrije mededinging beperkt wordt door de
noodzakelijke continuïteit van de gezondheidszorg; deze continuïteit van de gezondheidszorg zou inderdaad in het gedrang kunnen komen indien alle apotheken tegelijk gesloten
zouden zijn;
de appèlrechters geven in de bestreden beslissing echter niet aan hoe de continuïteit van
de gezondheidszorg in het voorliggend geval in concreto in het gedrang zou kunnen komen door minder vakantie te nemen dan voorgeschreven; de appèlrechters uit de vaststelling dat eiser minder vakantiedagen nam dan voorgeschreven, overigens niet konden afleiden dat de continuïteit van de gezondheidszorg in het gedrang zou kunnen komen;
de appèlrechters aldus nalaten te onderzoeken of de beperking van het recht op vrije
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mededinging van eiser ook in de concrete omstandigheden van de zaak nodig was ter bescherming het algemeen belang,
de appèlrechters derhalve, door een tuchtsanctie op te leggen zonder in concreto na te
gaan of het opleggen van deze sanctie verzoend kon worden met de eisen van de mededingingswet, hun beslissing waarbij zij de tuchtsanctie van berisping opleggen, niet naar
recht verantwoorden en alle in het middel aangeduide wetsartikelen schenden.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, krachtens artikel 1 van de Wet van 5 augustus 1991, voor de
toepassing van de wet als ondernemingen dienen te worden verstaan alle natuurlijke of rechtspersonen die op duurzame wijze een economisch doel nastreven;
Dat, krachtens artikel 2 van die wet, verboden zijn alle besluiten van ondernemingsverenigingen welke ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging op de Belgische markt of op een wezenlijk deel ervan merkbaar wordt verhinderd, beperkt of vervalst;
Overwegende dat apothekers, ook al zijn zij geen kooplieden in de zin van artikel 1 van het Wetboek van Koophandel en ook al hebben zij een maatschappelijke functie, een activiteit uitoefenen die gericht is op de uitwisseling van goederen of diensten; dat zij op duurzame wijze een economisch doel nastreven en aldus in de regel ondernemingen zijn in de zin van artikel 1 van de Mededingingswet;
Overwegende dat de Orde der Apothekers een beroepsvereniging is waarbij
alle beroepsbeoefenaars wettelijk moeten aansluiten;
Dat de overheid aan de Orde bepaalde taken heeft opgedragen, inzonderheid
toe te zien op het eerbiedigen van de deontologie en de handhaving van de eer,
de bescheidenheid, de eerlijkheid en de waardigheid van zijn leden; dat de Orde
hierbij geen economisch doel nastreeft maar een wettelijke taak vervult waarvoor
zij overigens een regulerende bevoegdheid heeft gekregen van de overheid;
Dat dit evenwel niet belet dat zij een ondernemingsvereniging is in de zin van
artikel 2,§1, van de Mededingingswet waarvan de besluiten, in de mate zij ertoe
strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging wordt aangetast, door de
tuchtorganen van de Orde getoetst moeten worden aan de eisen van de Mededingingswet;
Dat een besluit van een orgaan van de Orde dat aan een of meer van zijn leden
beperkingen oplegt in de mededinging die niet vereist zijn om de fundamentele
regels van het beroep te handhaven maar dat in werkelijkheid ertoe strekt bepaalde materiële belangen van de apothekers te begunstigen of een economisch stelsel te installeren of in stand te houden, een besluit kan zijn van een ondernemingsvereniging, waarvan de nietigheid van rechtswege kan worden vastgesteld
door de Raad van Beroep;
Overwegende dat een wachtdienstregeling waarvan de vakantieregeling deel
uitmaakt, nuttig of nodig kan zijn om een regelmatige en normale toediening van
de gezondheidszorgen te waarborgen;
Dat zij aan de eisen van een vrije mededinging moet beantwoorden en inzonderheid in stand kan blijven als zij beantwoordt aan de dringende eisen van de
regelmatige en normale toediening van de gezondheidszorgen;

26

HOF VAN CASSATIE

3.1.02 - Nr. 6

Overwegende dat het middel in wezen aan de appèlrechters verwijt dat zij uit
de vaststelling dat eiser minder vakantiedagen nam dan voorgeschreven niet konden afleiden dat de continuïteit van de gezondheidszorg in het gedrang zou kunnen komen en dus nalaten te onderzoeken of de beperking van het recht op vrije
mededinging van eiser ook in de concrete omstandigheden van de zaak nodig
was tot bescherming van het algemeen belang;
Dat de Raad van Beroep evenwel zijn beslissing niet laat steunen op de omstandigheid dat eiser minder vakantiedagen nam dan voorgeschreven maar op de
grond dat de wachtdienstregeling, die als dusdanig door eiser niet wordt bestreden op het gebied van het mededingingsrecht, moet worden nageleefd om efficiënt te zijn en om de continuïteit van de zorgen te waarborgen;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN
HET HOF,
Verleent akte van de afstand;
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiser in de kosten.
3 januari 2002 – 1e kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter
– Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Verbist en De Bruyn.

Nr. 7
1e kamer - 4 januari 2002

INKOMSTENBELASTINGEN — ALGEMEEN - ADMINISTRATIEF BEROEP - MOTIVERING –
BEGRIP – GEVOLG.
De beslissing dat een bij aangetekende brief ingediend bezwaarschrift tegen de litigieuze
aanslagen niet voldoet aan de in art. 272 W.I.B. (1964) gestelde motiveringsvereisten en
dus geen bezwaar is in de zin van die bepalingen, is niet naar recht verantwoord
aangezien dat bezwaarschrift een duidelijk omschreven betwisting van die aanslagen
inhoudt. (Art. 272, W.I.B. 1964)

(S.A. PRODUITS ET ENGRAIS CHIMIQUES DU PORTUGAL T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.00.0058.F)

I. Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 11 februari 2000 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel.
II. Geding in cassatie
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Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres in cassatie voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Dat middel is als volgt gesteld:
Schending van de artikelen 272 en 277 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen
(1964), 149 van de Grondwet, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek en miskenning van de bewijskracht van de akten,
doordat
het arrest afwijzend beschikt op de voorziening van eiseres op grond dat "het hof van
beroep (...) dient na te gaan of (eiseres) in haar op 23 januari 1989 ingekomen aangetekende brief bezwaar wilde indienen tegen de aanslag dan wel of zij enkel een overbelasting
ten gevolge van een materiële vergissing wilde melden"; dat "het geen twijfel lijdt dat de
aangetekende brief die de gewestelijk directeur op 23 januari 1989 heeft ontvangen beantwoordt aan de voorwaarden betreffende de termijn waarin artikel 272 van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen (1964) voorziet"; dat evenzeer vaststaat dat (eiseres) zelf dat
geschrift als een "bezwaarschrift" heeft omschreven; dat "(eiseres) evenwel niet aantoont
dat die brief gemotiveerd is zoals hij hoort te zijn om te worden beschouwd als een overeenkomstig artikel 272 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) ingediend
bezwaarschrift"; dat "de door de secretaris-generaal van (eiseres) opgemaakte brief immers niet opkomt tegen de aanslag in zoverre deze het bedrag van 40.741.750 BEF heeft
belast dat opgenomen is in de wettelijke reserve, maar een aanpassing van de 'tabel der reserves' van (eiseres) beoogt in die zin dat het bedrag van 40.741.750 BEF gehandhaafd
zou worden in het gedeelte van de in het maatschappelijk kapitaal opgenomen herwaarderingsreserves"; dat "wanneer de secretaris-generaal van (eiseres) in die brief aanvoert dat
de herwaarderingsmeerwaarde van bij haar oorsprong Portugees is en eventueel in Portugal belast zou moeten worden, hij die vraag niet aan de gewestelijk directeur voorlegt
maar ze gewoon voorstelt als het zoveelste middel om aan te tonen dat het bij de raad van
bestuur niet opgekomen was de herwaarderingsmeerwaarde om te zetten in beschikbare
reserve, en hij daarbij nog steeds geen kritiek oefent op het feit dat op de beschikbare reserve zoals ze was uitgedrukt, belast was"; dat het hof (van beroep) die brief zou uitleggen
op een wijze die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan wanneer het de brief die de
gewestelijk directeur op 23 januari 1989 heeft ontvangen, beschouwt als een bezwaarschrift met grieven tegen de betwiste aanslag, daar waar die brief enkel van het bestuur
poogt te verkrijgen dat het een wijziging van de tabel met reserves aanvaardt teneinde het
bedrag van 40.741.750 BEF te behouden in het gedeelte van de in het maatschappelijk kapitaal opgenomen herwaarderingsreserves, aangezien dat gedeelte, aldus die brief, ten gevolge van een grove materiële vergissing, bij de wettelijke reserve was verrekend. Alle
middelen in die brief worden uitsluitend met die bedoeling uiteengezet"; dat "(eiseres),
noch in de brief die de gewestelijk directeur op 23 januari 1989 ontvangen heeft, noch in
enig ander geschreven stuk dat tijdens de administratieve fase aan het bestuur is gestuurd,
een bezwaar tegen de betwiste aanslag heeft geuit. Die brief voldoet dus niet aan de in artikel 272 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) opgelegde motiveringsvereisten"; dat "(eiseres) tevens onterecht betoogt dat de met het onderzoek belaste inspecteur de op 23 januari 1989 ingekomen brief als een bezwaarschrift zou hebben beschouwd. In zijn verslag van 19 oktober 1989 omschrijft de inspecteur die brief weliswaar
als een bezwaarschrift en hij besluit dat het verworpen moet worden, maar hij houdt evenwel staande dat de vennootschap ten onrechte een materiële vergissing aanvoert"; dat "het
hof van beroep enkel heeft kennisgenomen van een voorziening tegen een beslissing van
de directeur die gewezen is in het kader van artikel 277, §1, van het Wetboek van de In-
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komstenbelastingen (1964)"; dat "(eiseres) naar aanleiding van haar verzoekschrift in hoger beroep voor het eerst heeft aangevoerd dat de aldus gedane verrichting niet belastbaar
was, voor zover de uitgedrukte herwaarderingsmeerwaarden verband hielden met onroerende of roerende goederen die geïnvesteerd waren in een onderneming die (eiseres) in
Portugal bezit en die enkel in dat land belast kunnen worden"; dat "(eiseres) zodoende
geen gewag maakt van een dubbele belasting maar wel de wettigheid betwist van de in
België geheven belasting op de herwaarderingsmeerwaarde betreffende goederen in Portugal"; dat "zij een overtreding aanvoert van het dubbelbelastingverdrag tussen België en
Portugal die het hof van beroep niet zonder machtsoverschrijding kan onderzoeken in het
kader van een voorziening tegen een beslissing die krachtens artikel 277, §1, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) gewezen is op de duidelijk omschreven vordering tot verbetering van de door verzoekster begane materiële vergissing".
terwijl,
1.1. Eerste onderdeel.
De ontvankelijkheid van een verzoekschrift vereist dat het gemotiveerd is, in zoverre
het zich niet ertoe mag beperken gewoon te ontkennen dat de gevorderde belasting verschuldigd is; het een bezwaar tegen die belasting moet bevatten zodat de directeur van de
belastingen aldus het bezwaarschrift kan onderzoeken en zijn beslissing kan wijzen; de
brief d.d. 20 januari 1989 van eiseres aan de directeur van de belastingen te Brussel luidde
als volgt: "Hierbij dienen wij bezwaar in tegen voornoemd artikel, zulks om de volgende
redenen: (...) - De afhouding, op de 'herwaarderingsmeerwaarden' wegens opneming in de
wettelijke reserve is immers het gevolg van een samenloop van omstandigheden waardoor
de raad en de algemene vergadering 'die grove vergissing' hebben begaan, die als volgt is
ontstaan: 1° het feit dat de raad van bestuur een beslissing diende te nemen over de kapitaalverhoging door opneming van 'herwaarderingsmeerwaarden' en van 'gereserveerde
winsten' in het kader van het toegestane kapitaal en dat dus niet deed via de algemene aandeelhoudersvergadering die als enige bevoegd is om 'gereserveerde winsten' op te nemen
in de wettelijke reserve; 2° het feit dus dat de opneming in het kapitaal en in de wettelijke
reserve in twee fasen diende te gebeuren, heeft ertoe geleid dat de raad en de optredende
notaris, uit het oog hebben verloren dat het op fiscaal vlak van belang was een bepaalde
volgorde te respecteren bij het verrekenen van de bedragen in enerzijds 'maatschappelijk
kapitaal' (onveranderbaarheid) en in de (beschikbare) 'wettelijke reserve'"; die brief gemotiveerd is zoals de wet het vereist; hij zonder twijfel een bezwaar bevat tegen de gevorderde aanslag, ongeacht of dat bezwaar al dan niet gegrond is (waarbij verweerder hier oordeelde dat het niet gegrond was); eiseres, wanneer zij vraagt dat "het bedrag van
40.741.750 BEF behouden blijft in het gedeelte van de in het maatschappelijk kapitaal opgenomen reserves en herwaarderingen" een welomschreven betwisting aanvoert tegen de
van haar gevorderde belasting; eiseres, zoals de gewestelijk directeur vaststelt in zijn beslissing van 11 januari 1990, inderdaad geen "materiële vergissing" aanvoerde in de zin
van artikel 277 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964); het wel degelijk
ging om een bezwaar tegen de belasting; indien het een materiële vergissing had betroffen, de directeur van de belastingen het verzoekschrift van eiseres dan trouwens op grond
van artikel 277 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) ontvankelijk zou
hebben verklaard; de brief van 20 januari 1989 dus ongetwijfeld een bezwaarschrift is; het
arrest derhalve, wanneer het beslist dat "(eiseres) (...) niet aantoont dat die brief gemotiveerd is zoals hij hoort te zijn om te worden beschouwd als een overeenkomstig artikel
272 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) ingediend bezwaarschrift", en
dat "het hof van beroep enkel heeft kennisgenomen van een voorziening tegen een beslissing van de directeur die gewezen is in het kader van artikel 277, §1, van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen (1964)", het wettelijk begrip bezwaarschrift miskent; zodat het
arrest de artikelen 272 en 277 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964)
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schendt.
(...)

IV. Beslissing van het Hof
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt
dat eiseres bij aangetekende brief van 20 januari 1989, een bezwaarschrift heeft
ingediend tegen de aanslagen die op haar naam zijn ingekohierd en waarin zij
opkomt tegen "de opneming van een bedrag van 40.741.750 BEF in de belastbare gereserveerde winsten" en daarbij aanvoert "dat de raad van bestuur en de aandeelhouders niet van plan waren 'een herwaarderingsmeerwaarde' om te zetten
(...) in beschikbare, en bijgevolg belastbare, reserve";
Dat eiseres, nu zij aldus een welomschreven betwisting tegen de litigieuze aanslagen opwierp, een bezwaar uitte in de zin van artikel 272 van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen (1964);
Dat het arrest, dat oordeelt dat voornoemde brief niet als een bezwaarschrift
kan worden aangemerkt, voormeld artikel 272 schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
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.
4 januari 2002 – 1e kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, waarnemend voorzitter –
Verslaggever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Afschrift, Brussel, en De Bruyn.

Nr. 8
1e kamer - 4 januari 2002

STEDENBOUW — RUIMTELIJKE ORDENING. PLAN VAN AANLEG - PLAN VAN
AANLEG - WIJZIGING VAN DE BESTEMMING - VERGOEDING – BEREKENING.
De vergoeding die met toepassing van art. 34, vijfde lid, W.W.R.O.S.P wordt berekend en
aan de eigenaar van het goed toekomt, moet met twintig pct. worden verminderd; die
vermindering mag niet berekend worden op de geactualiseerde aankoopwaarde van het
goed1. (Art. 34, vijfde lid, W.W.R.O.S.P.)
1 Steunend op de parlementaire voorbereiding van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie
van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw (art. 37, tweede lid) waarin staat te lezen: "om
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(WAALS GEWEST. T. Z.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.00.0277.F)

I. De bestreden beslissing.
De voorziening in cassatie is gericht tegen het arrest, op 17 februari 2000 gewezen door het Hof van Beroep te Luik,
II. Geding in cassatie.
Raadsheer Philippe Echement heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Henkes heeft geconcludeerd.
III. Middelen.
Eiseres in cassatie voert twee middelen aan.
1. Eerste middel
(...)
2. Tweede middel
Geschonden wetsbepalingen:
- artikel 34, inzonderheid tweede en vijfde lid, van het Waals Wetboek voor ruimtelijke
ordening, stedenbouw en patrimonium van 14 mei 1984 (hierna W.W.R.O.S.P. 1984);
- voor zoveel nodig, artikel 70, inzonderheid tweede en vijfde lid, van het bij het Waalse decreet van 27 november 1997 gecoördineerde W.W.R.O.S.P.
Bestreden uitspraak
Wat de aan de verweerder verschuldigde vergoeding betreft beslist het bestreden arrest
van 17 februari 2000 "dat, overeenkomstig artikel 261 van het nieuwe W.W.R.O.S.P., de
vergoeding als volgt wordt berekend: - waarde die het goed bezat bij de verkrijging ervan
bij akte van vereffening-verdeling van 16 november 1948: 470.000 BEF - te vermenigvuldigen met de index van de consumptieprijzen voor de kalendermaand die aan de maand
van de vaststelling van de vergoeding voorafgaat: 172,70 (basis 81) - te delen door de gemiddelde index van de consumptieprijzen van het jaar waarop het goed in het bezit is gekomen van degene die recht heeft op vergoeding: 18,83365605, index van 1948 (basis
36/38) = 393.42, omzetting basis 1981; - dat maakt 470.000 x 172,70: 18,83365605 =
4.309.785, van welk bedrag de huidige waarde volgens de schatting van de ontvanger van
registratie dient te worden afgetrokken, namelijk 230.000/ha x 5.685 = 1.307.550 in 1989,
dat, aangepast in 1999 neerkwam op 1.620.480 BEF, wat een saldo oplevert van
2.689.306 - (2.689.306 x 20 pct.) = 2.151.445" en het veroordeelt eiseres tot betaling van
dat bedrag aan verweerder; de wettelijke vermindering van 20 pct. wordt door het bestreden arrest aldus niet berekend op grond van 20 pct. van de aangepaste aankoopwaarde van
het goed, maar op grond van 20 pct. van het verschil tussen de aangepaste aankoopwaarde
van het goed en de waarde die het goed bezat op het ogenblik waarop het recht op vergoeding ontstaat.
Grieven
Artikel 34, tweede en vijfde lid, van het W.W.R.O.S.P. 1984 en artikel 70, tweede en
een te grote toevloed van eisen te voorkomen voor verhoudingsgewijze geringe schadegevallen zal
er geen vergoeding worden uitgekeerd beneden 20 t.h. van de totale waarde" (Gedr. St., Senaat,
Zitting 1959-1960, 275, p. 57) had het O.M. anders geconcludeerd (zie ook RIGUELLE, J.M., "Des
expropriations et des indemnités" in Commentaires systematiques du nouveau CWATUP, 3 dec.
1997, art. 34, p. 115 en 118).
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vijfde lid, van het op 27 november 1997 gecoördineerde W.W.R.O.S.P., die in het middel
worden vermeld, bepalen dat de waardevermindering die voor de schadevergoeding in
aanmerking wordt genomen, wordt geschat op het verschil tussen, enerzijds, de aankoopwaarde van het goed, aangepast tot de dag waarop het recht op vergoeding ontstaat en verhoogd met de lasten en kosten die degene die recht heeft op de vergoeding gedragen heeft
vóór de inwerkingtreding van het plan en, anderzijds, de waarde van het goed op het
ogenblik dat het recht op vergoeding ontstaat na de inwerkingtreding van het plan; alleen
de uit het plan voortvloeiende waardevermindering voor de schadevergoeding kan in aanmerking worden genomen (tweede lid); de waardevermindering van het goed die echter
voortvloeit uit het bouw- of verkavelingsverbod wordt evenwel niet vergoed tot beloop
van 20 pct. van die waarde (vijfde lid); uit die duidelijke en ondubbelzinnige teksten volgt
dat de wettelijke vermindering met 20 pct. moet worden berekend op grond van 20 pct.
van de aangepaste aankoopwaarde van het goed; door die wettelijke vermindering te berekenen op grond van 20 pct. van het verschil tussen de aangepaste aankoopwaarde van het
goed en de waarde die dat goed bezat op het ogenblik waarop het recht op schadevergoeding ontstaat, schendt het bestreden arrest van 17 februari 2000 de in het middel vermelde
bepalingen van het W.W.R.O.S.P. , meer in het bijzonder, artikel 34, tweede en vijfde lid,
van het W.W.R.O.S.P. 1984 en, voor zoveel nodig, artikel 70, tweede en vijfde lid, van
het op 27 november 1997 gecoördineerde W.W.R.O.S.P.

III. Beslissing van het Hof.
Over het eerste middel:
(...)
Over het tweede middel:
Overwegende dat, krachtens het door het arrest toegepaste artikel 34, eerste en
tweede lid, van het Waals wetboek van ruimtelijke ordening, stedenbouw en patrimonium van 14 mei 1984, de waardevermindering die in aanmerking genomen
wordt voor de vergoeding van de schade die de eigenaar lijdt wanneer het bouwof verkavelingsverbod dat voortvloeit uit een plan met bindende kracht een einde
maakt aan het gebruik waarvoor het goed is bestemd of normalerwijs was bestemd op de dag die aan de inwerkingtreding van dat plan voorafgaat, geraamd
wordt op het verschil tussen, enerzijds, de aankoopwaarde van het goed, aangepast tot de dag waarop het recht op vergoeding ontstaat en verhoogd met de vóór
de inwerkingtreding van het plan gedragen lasten en kosten en, anderzijds, de
waarde die het goed heeft op het ogenblik waarop het recht op vergoeding ontstaat na de inwerkingtreding van het plan, en alleen de waardevermindering die
voortvloeit uit het plan voor de schadevergoeding in aanmerking kan worden genomen;
Dat naar luid van artikel 34, vijfde lid, de waardevermindering van het goed
die voortvloeit uit het bouw- of verkavelingsverbod niet wordt vergoed tot beloop van twintig procent van die waarde;
Overwegende dat laatstgenoemde bepaling betekent dat de aldus berekende
vergoeding die toekomt aan de eigenaar van het goed moet worden verminderd
met twintig procent;
Dat het middel ten betoge dat de wettelijke vermindering met twintig procent
moet worden berekend op de aangepaste aankoopwaarde van het goed, faalt naar
recht;
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OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
4 januari 2002 - 1e kamer - Voorzitter: de h. Parmentier, waarnemend voorzitter – Verslaggever: de h. Echement – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Simont en Draps.

Nr. 9
1e kamer - 4 januari 2002

CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — VEREISTE
VERMELDINGEN - GESCHONDEN WETSBEPALING - GEEN OPGAVE - IRRELEVANTE GRIEF –
ONTVANKELIJKHEID.
Niet ontvankelijk is het middel dat de schending aanvoert van bepalingen die niet van
toepassing zijn op het geschil of dat een grief uit die geen verband houdt met de
aangevoerde bepaling1.
(S. T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.00.0048.F)

I. Bestreden uitspraak.
De voorziening in cassatie is gericht tegen het arrest, op 19 januari 2000 gewezen door het Hof van Beroep te Luik.
II. Geding in cassatie.
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen.
De eisers tot cassatie voeren een cassatiemiddel aan.
Het is gesteld als volgt:
Geschonden wetsbepalingen:
- de artikelen 444 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 [oud artikel 334
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), ingevoerd bij artikel 46 van de wet
van 8 augustus 1980], 225 tot en met 227 van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993
tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 en 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissing
Uitspraak doende op de voorziening van de eisers tegen de door de gewestelijk directeur van de directe belastingen van de provincie Namen op 25 maart 1996 gewezen beslis1 Zie Cass., 21 sept. 2001, A.R. C.00.0619.F, nr. 484.
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sing waarbij hun bezwaarschrift tegen de aanslagen in de personenbelasting die te hunnen
laste was ingekohierd voor de aanslagjaren 1988, 1989 en 1990 was afgewezen, stelt het
arrest vooreerst vast dat die beslissing de handhaving van de aan de eisers opgelegde belastingverhogingen uitsluitend grondt op de vaststelling dat ze te kwader trouw waren geweest, en beslist het vervolgens de op 50 pct. vastgestelde belastingverhoging te handhaven op grond dat "zij gebaseerd zijn op de terzake toepasselijke wetsbepalingen en verantwoord lijken, gelet op het geheel van de omstandigheden van de zaak en de zwaarwichtigheid van de tekortkomingen (van de eisers) (zie verslag van de inspecteur nr. N/69 van het
administratief dossier - weigering tot mededeling van stukken)".
Grieven
Een belastingverhoging met 50 pct. wordt maar toegepast als de administratie aantoont
en de gewestelijk directeur vaststelt, daarin gevolgd door de gewone rechtscolleges, dat te
dezen de wettelijke voorwaarden voor de toepassing van die verhoging vervuld zijn, namelijk het feit dat de belastingplichtige in zijn belastingaangifte een onjuistheid heeft vermeld met de bedoeling de belasting te ontduiken. Daaruit volgt dat het arrest, door het bestaan van het zogezegde bedrieglijk opzet om de belasting te ontduiken niet vast te stellen
aan de zijde van de eisers, ofschoon dat opzet een wettelijke grond zou opleveren voor de
toepassing van een verhoging met 50 pct., de in het middel vermelde wetsbepalingen
schendt.

IV. Beslissing van het Hof.
Overwegende dat het arrest vaststelt dat het geschil betrekking heeft op de
aanslagen in de personenbelasting en in de daarmee overeenkomende aanvullende belasting voor de aanslagjaren 1988, 1989 en 1990;
Overwegende dat het middel, in zoverre het de schending aanvoert van artikel
444 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 en van de artikelen 225
tot 227 van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van dat
wetboek, de schending aanvoert van bepalingen die niet van toepassing zijn op
het geschil;
Overwegende dat voor het overige het middel niet de schending aanvoert van
artikel 238ter van het koninklijk besluit van 4 maart 1965 tot uitvoering van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964); dat de enkele schending van artikel 334 van dat wetboek geen voldoende grond zou kunnen opleveren tot cassatie, indien het middel gegrond was;
Overwegende ten slotte dat de door het middel aangevoerde grief van onwettigheid geen verband houdt met artikel 149 van de Grondwet;
Dat het middel niet ontvankelijk is zoals verweerder betoogt;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiser in de kosten.
4 januari 2002 - 1e kamer - Voorzitter: de h. Parmentier, waarnemend voorzitter – Verslaggever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal
– Advocaten: mrs. Gérard en T'Kint.
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GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 10 - GELIJKHEID
VAN DE BELGEN VOOR DE WET – BEGRIP.
De in art.10 Gw. (1994) vervatte regel van de gelijkheid van de Belgen voor de wet, de in
art. 11 Gw. (1994) neergelegde regel van non-discriminatie in het genot van de aan de
Belgen toegekende rechten en vrijheden alsmede de regel van art. 172 Gw. (1994)
inzake de gelijkheid voor de belastingen impliceren dat allen die zich in dezelfde toestand
bevinden, gelijkelijk worden behandeld, maar beletten niet dat onderscheid tussen
verschillende categorieën van personen wordt gemaakt, voor zover het criterium van
onderscheid op objectieve en redelijke wijze kan worden verantwoord; zodanige
verantwoording moet worden beoordeeld met betrekking tot het doel en de gevolgen van
de getroffen maatregel of de ingevoerde belasting; het gelijkheidsbeginsel wordt
miskend, wanneer vaststaat dat de aangewende middelen niet redelijkerwijze in
verhouding staan tot het beoogde doel; het criterium van onderscheid tussen
belastingplichtigen dat berust op de omstandigheid of deze al dan niet in de
bevolkingsregisters van de gemeente zijn ingeschreven vormt een criterium dat op
objectieve en redelijke wijze kan worden verantwoord in verhouding tot het aanzienlijk
verlies van verschuldigde inkomsten m.b.t. de personenbelasting, tot het verlies van
opcentiemen op de personenbelasting en op de giften van het Gemeentefonds1. (Artt. 10,
11 en 172, Gw. 1994)
(d. L. T. GEMEENTE ELSENE, COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.00.0081.F)

I. Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 19 mei 2000 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Philippe Echement heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert drie middelen aan.
Die zijn gesteld als volgt:
1. Eerste middel
(...)
2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 10, 11 en 172 van de gecoördineerde Grondwet.
Aangevochten beslissing en redenen
Het arrest wijst erop, enerzijds, dat "de gemeenteraad van de gemeente Elsene op de
zitting van 12 december 1991 een jaarlijkse belasting op de kantoorruimte voor haar
grondgebied heeft ingevoerd voor de belastingjaren 1992 tot 1995. Artikel 4 van die belastingverordening bepaalt dat de belasting moet worden betaald door de verhuurder van
1 Zie Cass., 28 juni 2001, A.R. F.00.0024.F, nr 410.
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de kantoorruimte, dat de hoedanigheid van verhuurder bepaald wordt door de huurakte of
-overeenkomst voor de lokalen waarvoor belasting is verschuldigd en dat de belasting,
wanneer die lokalen bewoond worden door de eigenaar, de vruchtgebruiker of de opstalhouder, door de bewoner moet worden betaald. Artikel 7 van dat belastingreglement bepaalt de aanslagvoeten, te weten: - doorgaans (artikel 7, §1, eerste lid) 250 BEF per jaar
en per m² belastbare oppervlakte, wanneer de verhuurder een rechtspersoon of een fysieke
persoon is die geen hoofdverblijfplaats op het grondgebied van de gemeente heeft; - inzonderheid (artikel 7, §1, tweede lid, eerste paragraaf), 250 BEF per jaar en per m², wanneer de verhuurder een fysieke persoon is die zijn hoofdverblijfplaats op het grondgebied
van de gemeente heeft, wanneer de kantoren zich bevinden in gebouwen in een woonzone
van het gewestplan of in een zone die in een bijzonder plan van aanleg als woonzone is
aangemerkt en de belastbare oppervlakte groter is dan 200 m²; - 500 BEF per jaar en per
m² wanneer de verhuurder een rechtspersoon of een fysieke persoon is die geen hoofdverblijfplaats op het grondgebied van de gemeente Elsene heeft voor de kantoren die voldoen
aan de voorwaarden bepaald onder bovenstaand punt b) (artikel 7, §1, tweede lid, tweede
paragraaf). Die belasting had een dubbel doel: nieuwe inkomsten voor de gemeente verwerven en de wildgroei van kantoorruimte belemmeren, inzonderheid in de woonzones.
Die objectieven werden ook nagestreefd door de voogdijoverheid, het ministerie van het
Brussels Gewest, die haar gemeenten heeft aangezet om een dergelijke belasting te heffen
en ze bestemmen voor 'de bevordering van het woonaanbod en de renovatie van het bestaande patrimonium'; het geld dat die belasting opbracht moest dan dienen om de huisvesting in de gemeente te bevorderen door aankoop, renovatie en bouw van panden, door
het verstrekken van huurbijdragen in de vorm van huisvesting die de gemeente ter beschikking stelt van personen die door het OCMW worden bijgestaan en door stortingen
aan het OCMW om huurbijdragen aan de meest hulpbehoevenden te kunnen verstrekken.
(Eiser) is eigenaar van de gebouwen aan het nr. 72 van de Lepoutrelaan en aan het nr. 17
van de Idaliestraat; die gebouwen liggen in een woonzone. Op 21 november 1994 deed hij
aangifte van een belastbare oppervlakte die kleiner was dan 200 m² voor het pand aan de
Lepoutrelaan en uit de verklaring van wijlen de heer D. L., vader van (eiser), in januari
1993 blijkt dat de kantoorruimte 195 m² bedroeg: (eiser) deed geen enkele aangifte voor
het pand aan de Idaliestraat. De gemeente nam bij het opstellen van de aanslagbiljetten
een oppervlakte van 188,5 m² x 250 BEF in aanmerking voor het pand aan de Idaliestaart
en een oppervlakte van 195 m² x 250 BEF voor het pand aan de Lepoutrelaan, aangezien
(eiser) niet op het grondgebied van de gemeente woont. In zijn bezwaarschrift van 14 juli
1995 voerde (eiser) aan dat de belastingverordening onwettig was aangezien daarin verschillende aanslagvoeten zijn bepaald en vroeg dat de aanslagen volledig zouden worden
ontlast. Het rechtsprekend college nam de bezwaren aan omdat het oordeelde dat de belastingverordening onwettig was wegens de niet gerechtvaardigde discriminatie tussen de fysieke personen die al dan niet ingeschreven zijn op het grondgebied van de gemeente" en
zegt, anderzijds, dat eiser, in tegenstelling tot hetgeen verweerster beweert, "een duidelijk
belang heeft bij het aanvoeren van de schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet aangezien hij het fiscaal nadeel wil doen opheffen dat hij geleden heeft door de belasting die hem, naar zijn oordeel, onterecht is opgelegd in vergelijking met de personen die
hun hoofdverblijfplaats in de gemeente hebben", en vervolgens zegt dat de bezwaren van
verweerster ontvankelijk en gegrond zijn en besluit dat eiser niet aantoont waarin de belastingverordening van verweerster voor hem discriminerend zou zijn, op grond dat "het
Arbitragehof, het Hof van Cassatie en de Raad van State het erover eens dat de grondwettelijke regels inzake gelijkheid en non-discriminatie niet beletten dat een onderscheid tussen verschillende categorieën van personen wordt gemaakt, voor zover het criterium van
onderscheid op objectieve en redelijke wijze kan worden verantwoord; zodanige verantwoording moet worden beoordeeld met betrekking tot het doel en de gevolgen van de bekritiseerde maatregel en met de aard van de betrokken beginselen; het gelijkheidsbeginsel
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wordt miskend wanneer vaststaat dat de aangewende middelen niet redelijkerwijze in verhouding staan tot het beoogde doel. De gemeenten halen hun inkomsten hoofdzakelijk uit
de aanvullende belasting op de personenbelasting, die uitsluitend wordt betaald door de
fysieke personen die op het grondgebied van de gemeente wonen, en verder uit de dotatie
van het Gemeentefonds die berekend wordt op het aantal fysieke personen dat in de gemeente is ingeschreven. Het criterium van onderscheid van de belastingplichtige dat berust op zijn al dan niet inschrijving in de bevolkingsregisters van de gemeente is dus een
objectief en redelijk verantwoord criterium dat in verhouding staat tot het substantiële verlies van inkomsten ten gevolge van, wat de fysieke personen betreft, het verlies van de opcentiemen in de personenbelasting en van de dotaties van het Gemeentefonds. De gemeente beschikt over een fiscale autonomie die in de Grondwet is vastgelegd; bij het uitvaardigen van de betwiste belastingverordening streeft zij ernaar, enerzijds, de wildgroei
van kantoren in te dijken, inzonderheid in de woonzones, en, anderzijds, een verlies aan
inkomsten te dekken; in die optiek is alleen het feit dat het gebouw niet langer voor bewoning wordt gebruikt, de oorzaak van financieel verlies voor de gemeente en de rechtvaardiging van de heffing van de belasting. Door zelf het gebouw als kantoorruimte te benutten onthoudt de eigenaar inkomsten aan de gemeente door het feit dat hij zich in de regel
niet inschrijft in de gemeente met als hoofdverblijfplaats het gebouw dat hij voor beroepsdoeleinden gebruikt. Wanneer de eigenaar die lokalen als kantoorruimte gebruikt een fysieke persoon is die in een andere gemeente is ingeschreven, verliest de gemeente haar
aandeel in de belastingen op het kadastraal inkomen, waarop in zijn geheel inkomstenbelastingen zijn verschuldigd, terwijl zij dat aandeel ontvangt via de aanvullende personenbelasting op de onroerende inkomsten waarmee rekening wordt gehouden bij het vaststellen van de aanslag ten aanzien van de eigenaars, fysieke personen, die op haar grondgebied hun woonplaats hebben", zodat "(eiser)" volgens het hof van beroep "niet aantoont
dat de aangewende middelen niet redelijkerwijze in verhouding staan tot het beoogde
doel, in zoverre de belasting objectief verantwoord wordt door het feit dat zij een aanzienlijk financieel verlies moet dekken wanneer de belastingplichtige zijn woonplaats niet in
de gemeente heeft gevestigd, aangezien zij dan de inkomsten verliest uit de opcentiemen
bij de personenbelasting en de dotaties van het Gemeentefonds" en dat "het verschil in de
bijdrage in de lasten van de gemeente de verschillende aanslagvoet tussen de twee categorieën verantwoordt, niet enkel gelet op het feit dat de gemeente inkomsten zoekt, maar
ook op de noodzakelijke billijke spreiding over degenen die baat hebben bij die inkomsten, in zoverre daardoor de lasten kunnen worden gedragen die voortvloeien uit de winstgevende exploitatie van de op het gemeentelijk grondgebied gelegen gebouwen".
Grieven
De grondwettelijke regels van gelijkheid en non-discriminatie, die zijn vastgelegd in de
artikelen 10, 11 en 172 van de gecoördineerde Grondwet, beletten niet dat een onderscheid tussen verschillende categorieën personen wordt gemaakt, voor zover het criterium
van onderscheid op objectieve en redelijke wijze kan worden verantwoord; zodanige verantwoording moet worden beoordeeld met betrekking tot het doel en de gevolgen van de
bekritiseerde maatregel en met de aard van de betrokken beginselen; het gelijkheidsbeginsel wordt miskend wanneer vaststaat dat de aangewende middelen niet redelijkerwijze in
verhouding staan tot het beoogde doel; de litigieuze belastingverordening van 12 december 1991, die een jaarlijkse belasting invoert op de kantoorruimten voor de belastingjaren
1992 tot 1995, vermeldt in de aanhef dat zij wordt uitgevaardigd wegens "de financiële
toestand van de gemeente" die "nieuwe inkomsten vereist"; dat louter budgettair streven evenmin trouwens als het tegengaan van de wildgroei van kantoren, dat door het arrest in
aanmerking wordt genomen, maar niet voorkomt in de aanhef van de belastingverordening - rechtvaardigt geenszins de verschillende belasting van kantoorruimten naargelang
de eigenaar-verhuurder een fysieke persoon is die al dan niet zijn woonplaats heeft op het
grondgebied van de gemeente die de belasting heft; in beide gevallen houdt de winstge-
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vende exploitatie van die gebouwen voor de gemeente dezelfde lasten in en zijn de ruimten die als kantoorruimte werden aangewend op dezelfde wijze aan de bewoning onttrokken en dus aan de domiciliering van fysieke personen op het grondgebied van de gemeente; die verschillende behandeling wordt evenmin verantwoord door het juridisch onjuiste
gegeven dat verweerster, wanneer de eigenaar die kantoorruimte inneemt op het grondgebied van verweerster een fysieke persoon is die in een andere gemeente is ingeschreven,
haar aandeel verliest in de belastingen op het kadastraal inkomen, dat in zijn geheel onder
de inkomstenbelastingen valt, terwijl zij dat aandeel via de aanvullende belasting bij de
personenbelasting op de onroerende inkomsten zou ontvangen als de fysieke persoon-eigenaar op haar grondgebied woont; immers, wanneer de eigenaar zelf de kantoorruimte
betrekt, wordt het kadastraal inkomen voor die lokalen krachtens artikel 37 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 geacht tot zijn belastbare beroepsinkomsten te
behoren en is het niet belastbaar als inkomsten van onroerende goederen, ongeacht of het
gaat om een fysieke persoon die al dan niet op het grondgebied woont van de gemeente
waar het bewuste gebouw is gelegen; daaruit volgt dat het arrest niet wettig heeft kunnen
beslissen dat eiser niet aantoont dat de aangewende middelen niet redelijkerwijze in verhouding staan tot het beoogde doel en dat de litigieuze belasting derhalve, in zoverre zij
een verschillende behandeling van belastingplichtigen instelt naargelang het gaat om fysieke personen die al dan niet op het grondgebied van verweerster wonen, niet strijdig is
met het beginsel van de non-discriminatie (schending van de artikelen 10, 11 en 172 van
de gecoördineerde Grondwet).
3. Derde middel
(...)

IV. Beslissing van het Hof
1. Het eerste middel:
(...)
2. Het tweede middel:
Overwegende dat het arrest verweersters beroep aanneemt tegen de beslissingen van het rechtsprekend college van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake een jaarlijkse belasting die de gemeenteraad van verweerster op 12 december
1991, voor de belastingjaren 1992 tot 1995, op de kantoorruimte op haar grondgebied heeft ingevoerd;
Overwegende dat artikel 7 van die verordening een verschillende belasting instelt naargelang de eigenaar die de kantoorruimte betrekt al dan niet een fysieke
persoon is die in die gemeente als inwoner is ingeschreven;
Overwegende dat het middel het arrest hoofdzakelijk verwijt dat het een verordening toepast die een verschillende behandeling van de belastingplichtigen instelt, wat leidt tot schending van de regel van de gelijkheid van de Belgen voor
de wet vervat in artikel 10 van de Grondwet, van de regel van de non-discriminatie in het genot van de aan de Belgen erkende rechten en vrijheden vervat in artikel 11 van de Grondwet en van de regel van de gelijkheid voor de belasting vervat in artikel 172 van de Grondwet;
Overwegende dat die grondwettelijke regels impliceren dat allen die zich in
dezelfde toestand bevinden, gelijkelijk worden behandeld, maar niet beletten dat
een onderscheid tussen verschillende categorieën personen wordt gemaakt, voor
zover het criterium van onderscheid op objectieve en redelijke wijze kan worden
verantwoord; dat zodanige verantwoording moet worden beoordeeld met betrek-
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king tot het doel en de gevolgen van de getroffen maatregel of van de ingestelde
belasting; dat het gelijkheidsbeginsel wordt miskend wanneer vaststaat dat de
aangewende middelen niet redelijkerwijze in verhouding staan tot het beoogde
doel;
Overwegende dat het arrest heeft geoordeeld dat de litigieuze belasting onder
meer de gemeente nieuwe inkomsten wilde bezorgen en vervolgens zegt "dat de
gemeenten hun inkomsten hoofdzakelijk halen uit de aanvullende belasting op de
personenbelasting, die uitsluitend wordt betaald door de fysieke personen die op
het grondgebied van de gemeente wonen, en verder uit de dotatie van het Gemeentefonds die berekend wordt op het aantal fysieke personen dat in de gemeente is ingeschreven; dat het criterium van onderscheid van de belastingplichtige dat berust op zijn al dan niet inschrijving in de bevolkingsregisters van de
gemeente, dus een objectief en redelijk verantwoord criterium is dat in verhouding staat tot het substantiële verlies van inkomsten ten gevolge van, wat de fysieke personen betreft, het verlies van de opcentiemen in de personenbelasting en
van de dotaties van het Gemeentefonds";
Dat het hof van beroep door die motieven zijn beslissing om de toepassing van
het litigieuze gemeentereglement niet af te wijzen naar recht heeft verantwoord
op grond, enerzijds, van de doelstelling van de ingevoerde belasting en anderzijds, van het doel en de gevolgen van het onderscheid dat tussen de verschillende categorieën van personen wordt gemaakt;
Dat artikel 37 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 die omstandigheden niet beïnvloedt;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
3. Het derde middel:
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiser in de kosten.
4 januari 2002 - 1e kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Echement, waarnemend
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaat:
mr. Wouters.

Nr. 11
1e kamer - 4 januari 2002

INKOMSTENBELASTINGEN — PERSONENBELASTING —
BEROEPSINKOMSTEN — ALGEMEEN - APOTHEEK - HUUR – EXPLOITATIE –
GEVOLG.
Naar recht verantwoord is het arrest dat eerst oordeelt dat de baatzuchtige exploitatie van
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de apotheker van de apotheek waarin hij geen diensten meer levert, niet aangemerkt kan
worden als een loutere verhuring van het goed maar wel als een voortgezette exploitatie
door de verhuurder en beslist dat de door laatstgenoemde verkregen inkomsten
bedrijfsinkomsten zijn. (Artt. 23, 24, eerste lid, 1°, en 37, W.I.B. 1992)
(T. T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.00.0110.F)

I. Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Luik
van 13 september 2000.
II. Geding in cassatie
Raadsheer Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser in cassatie stelt een middel voor.
Dat middel is als volgt gesteld:
Schending van de artikelen 23, §1, 1°, 24 en 37 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992,
doordat het arrest vaststelt dat niet bewezen is dat eiser reeds in augustus 1991 zijn
apotheek had overgedragen en vervolgens oordeelt dat de inkomsten die eiser sinds augustus 1991 haalt uit de verhuur van zijn apotheek aan de c.v. Pharmaciens Réunis bedrijfsinkomsten zijn op grond dat eiser weliswaar in de apotheek geen diensten meer leverde, maar evenwel moet worden geoordeeld dat aan de exploitatie ervan geen einde was
gemaakt, aangezien op 27 februari 1992 tussen eiser en de c.v. Pharmaciens Réunis een
consumentenkrediet was aangegaan m.b.t. de voorraad geneesmiddelen, dat eisers zeggenschap over de boekhouding van de apotheek de bedoeling aantoonde om de waarde
van een bron van inkomsten te behouden met het oog op de overdracht van de apotheek
en dat het cliënteel dat na de verhuring ontstond niet alleen de c.v. Pharmaciens Réunis
maar ook eiser zelf ten goede kwam, aangezien het via de gemaakte winst meetelde in een
nog niet bepaalde prijs van de overdracht van de apotheek aan de huurder, waarbij nog de
waarde van het materieel en het meubilair diende gevoegd te worden.
terwijl inkomsten uit de verhuur van lichamelijke of niet-lichamelijke roerende goederen, en met name uit de verhuur van een apotheek, slechts bedrijfsinkomsten zijn indien
die inkomsten de opbrengst vormen van frequente, analoge, met elkaar verbonden verrichtingen waaruit het bestaan van een desbetreffende beroepswerkzaamheid kan worden
afgeleid of indien die goederen worden gebruikt voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid van de verkrijger van die inkomsten; het feit dat een apotheker zijn handelszaak
verhuurt of enige andere overeenkomst sluit die impliceert dat hij ophoudt het verhuurde
goed te persoonlijk gebruiken, een overdracht van zijn exploitatie impliceert en niet een
loutere wijziging van de wijze waarop de handelszaak wordt geëxploiteerd en, bijgevolg,
geen verrichting in het kader van de uitoefening van het beroep van apotheker uitmaakt in
de zin van de artikelen 23 en 24 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992; uit
de omstandigheid dat eiser zeggenschap heeft over de boekhouding van de huurder, dat de
resultaten van de exploitatie door de huurder van invloed zijn op de prijs van de overdracht die zal gebeuren na het normale verstrijken van de huurovereenkomst en dat eiser
aan de verhuurder, bij een op 27 februari 1992 ondertekende overeenkomst, een lening
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heeft toegestaan m.b.t. de voorraad geneesmiddelen, niet kan worden afgeleid dat eiser
sinds de verhuur van de apotheek geen einde zou hebben gemaakt aan de exploitatie ervan; inkomsten van roerende goederen op grond van artikel 37 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen 1992 slechts een nieuwe omschrijving als bedrijfsinkomsten kunnen krijgen wanneer de verhuurde goederen worden gebruikt voor de uitoefening van de
beroepswerkzaamheid van de verkrijger van die inkomsten, d.w.z. in casu de verhuurder;
dat het gebruik van het verhuurde goed door de huurder geen weerslag heeft op de omschrijving van het inkomen aan de zijde van de verhuurder; daaruit volgt dat het arrest, bij
ontstentenis van enige veinzing, niet naar recht kon beslissen dat geen einde was gemaakt
aan de baatzuchtige exploitatie van de onderneming door eiser en dat het bestuur terecht
de inkomsten uit de verhuur van de apotheek als bedrijfsinkomsten heeft omschreven
(schending van de in het middel aangewezen bepalingen).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat artikel 23 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen
1992 bepaalt dat bedrijfsinkomsten inkomsten zijn die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomen uit werkzaamheden van alle aard, waaronder winst;
Dat luidens artikel 24, eerste lid, 1°, van dat wetboek, inkomsten van alle nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen die voortkomen uit alle verrichtingen gedaan door die ondernemingen of door toedoen daarvan, winst uitmaken;
Dat artikel 37 van dat wetboek inkomsten van onroerende goederen en van
roerende goederen en kapitalen met bedrijfsinkomsten gelijkschakelt wanneer
die goederen en kapitalen worden gebruikt voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid van de verkrijger van die inkomsten;
Overwegende dat het arrest zegt dat " (eiser) weliswaar in de apotheek geen
diensten meer leverde, maar in de omstandigheden van de zaak moet worden geoordeeld dat geen einde was gemaakt aan de baatzuchtige exploitatie van de
zaak, aangezien, naast hetgeen gezegd is over de voorraad en de zeggenschap die
hij behield, vastgesteld moet worden dat het cliënteel dat na de overeenkomsten
opgebouwd werd niet alleen de Pharmaciens Réunis - lees: Unis - maar ook (eiser) zelf ten goede kwam, aangezien het via de gemaakte winst meetelde in een
nog niet bepaalde prijs van de overdracht, waarbij nog de waarde van het materieel en het meubilair diende gevoegd te worden"; dat het overweegt dat "die gegevens niet overeenstemmen met een loutere verhuur van de goederen maar wijzen
op het gebruik ervan voor de volgehouden exploitatie door de verhuurder";
Overwegende dat de bodemrechter in feite beoordeelt of de belastingplichtige
al dan niet een einde heeft gemaakt aan zijn beroepswerkzaamheid;
Dat het middel het arrest niet verwijt uit de door de bodemrechter vastgestelde
feiten gevolgtrekkingen te maken die, wat hun grondslag betreft, voor geen enkele verantwoording vatbaar zijn;
Dat het arrest oordeelt dat eiser niet was opgehouden zijn apotheek te exploiteren, zodat het naar recht kon beslissen dat de inkomsten die eiser uit de verhuur
van die apotheek haalde, bedrijfsinkomsten vormden;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
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Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiser in de kosten.
4 januari 2002 - 1e kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, waarnemend
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. Verbist en T'Kint.

Nr. 12
3e kamer - 7 januari 2002

ARBEIDSONGEVAL — VERGOEDING — ALLERLEI - ONGEVAL VÓÓR 1 JANUARI
1988 - GENEESKUNDIGE VERZORGING - PROTHESEN EN ORTHOPEDISCHE TOESTELLEN VERNIEUWING - HERSTELLING - ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERAAR - BIJKOMENDE VERGOEDING BETALING - FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN - BEPALING VAN VERGOEDING - GEEN
OVEREENKOMST - VERPLICHTING VAN DE RECHTER.
De rechter kan de arbeidsongevallenverzekeraar, voor de ongevallen overkomen vóór 1
januari 1988, niet veroordelen tot betaling aan het Fonds van Arbeidsongevallen van de
bijkomende vergoeding die overeenstemt met de waarschijnlijke kosten voor vernieuwing
en herstelling van de prothesen en orthopedische toestellen, zolang het bedrag van die
vergoeding niet is vastgesteld bij overeenkomst of bij een rechterlijke beslissing 1. (Art.
28bis, tweede, derde en vierde lid, Arbeidsongevallenwet; Art. 35bis, K.B. 21 dec. 1971)
(FORTIS AG N.V. T. L.; t.a.v. AXA ROYALE BELGE N.V.)

ARREST

(A.R. S.01.0087.N)

I. Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep in gericht tegen een arrest, op 5 december 2000 gewezen
door het Arbeidshof te Antwerpen;
II. Geding in cassatie
Raadsheer Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eiseres voert één middel aan.
Dit middel is gesteld als volgt:
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 6,§3, zoals ingevoegd bij artikel 1 van de wet van 7 juli 1978, 24, tweede
lid, 28 en 28bis, zoals respectievelijk gewijzigd en ingevoegd bij koninklijk besluit nr.530
van 31 maart 1987, van de wet van 10 april 1971 betreffende de arbeidsongevallen, artikel
1 Art. 28bis Arbeidsongevallenwet zoals ingevoegd bij K.B. van 10 december 1987; Art. 35bis K.B.
21 december 1971 zoals ingevoegd bij K.B. van 10 december 1987 en vóór zijn wijziging bij K.B.
van 22 september 1993.
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35bis, zoals ingevoegd bij koninklijk besluit van 10 december 1987 en vóór zijn wijziging
bij koninklijk besluit van 22 september 1993, van het koninklijk besluit van 21 december
1971 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10
april 1971, inzonderheid het tweede en derde lid, artikelen 8, 9, 10, 11, 579,1° en 1138,3°,
van het Gerechtelijk Wetboek en artikel 149 van de Grondwet,
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest veroordeelt eiseres tot storting aan het Fonds voor Arbeidsongevallen, binnen de maand na uitspraak van het arrest, van een bijkomende vergoeding, op de
wijze en volgens de voorwaarden als bedoeld in artikel 28bis van de Arbeidsongevallenwet, uit hoofde van de vernieuwing en herstelling van de volgende toestellen en hulpmiddelen:
"- een elektrisch verstelbaar bed,
- een verzorgingsklaptafel boven het bad, type Linido,
- handdouche voor wc,
- rugsteun voor bad,
- een stalen verpleegster,
- een handy-move,
- een antislip-mat,
- alternating matras met bijbehoren zoals bijhorende pomp,
- rolstoel type Etac met Roho-antidecubituskussen, armsteun en tafeltje,
- de standingstoel, type Levo,
- elektrische rolstoel met handbediening en tafelblad, Roho-kussen verwisselbaar met
het Rohokussen van de Etac rolstoel, en bandenpomp,
- vlinderopritten om beperkte hindernissen te nemen en rails om de elektrische rolstoel
in autovoertuig onder te brengen,
- GSM-toestel,
- een computer met handstiftje, modem, fax, printer, CD-Romlezer, met aangepaste
programmatuur,
- het James-besturingsysteem met omgevingscontrole voor de mogelijkheid tot openen
van de deuren tussen slaapkamer, badkamer en zitkamer en bediening van de thermostaat,
- de aanpassingen aan de wagen, met name een hefsysteem dat toelaat normaal plaats te
nemen naast de bestuurder, een aangepast Roho-kussen en de meerprijs voor de aankoop
van een grotere wagen die dit systeem met zich meebrengt, waarvan de kostprijs wordt
vastgesteld op honderdvijftigduizend (150.000 BEF);
- sonderingen,
- urinecollectoren, pampers.
- incontinentiemateriaal,
- elektrische tandenborstel,
- steunkousen,
- antislip-matjes,
- rietjes,
- leren handschoenen ter bescherming van de handen om zich binnenshuis te verplaatsen met de rolstoel." (arrest p. 23-24),
Grieven
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Voor de ongevallen overkomen vóór 1 januari 1988 vallen de kosten voor prothesen en
orthopedische toestellen luidens artikel 28bis, tweede lid, van de Arbeidsongevallenwet,
slechts ten laste van de verzekeraar tot de datum van de homologatie of van de bekrachtiging van de overeenkomst of van de bij artikel 24 bedoelde beslissing, dit is een in kracht
van gewijsde gegane beslissing van de arbeidsrechter;
Krachtens het derde lid van artikel 28bis van de Arbeidsongevallenwet, de verzekeraar
een bijkomende vergoeding is verschuldigd die overeenstemt met de waarschijnlijke kosten voor vernieuwing en herstelling van de toestellen en die wordt vastgesteld bij de overeenkomst of de beslissing en berekend op de door de Koning bepaalde wijze;
Artikel 35bis van het koninklijk besluit van 21 december 1971 houdende uitvoering van
sommige bepalingen van de Arbeidsongevallenwet bepaalt dat deze bijkomende vergoeding wordt vastgesteld op grond van het barema G dat als bijlage bij dit besluit is gevoegd;
Overeenkomstig het vierde lid van artikel 28bis deze vergoeding door de verzekeraar
binnen de maand na de homologatie of de bekrachtiging van de overeenkomst of de bij artikel 24 bedoelde beslissing bij het Fonds voor arbeidsongevallen moet worden gestort,
1. Eerste onderdeel
Uit de voormelde bepalingen volgt dat de wetsverzekeraar niet kan worden veroordeeld
tot betaling aan het Fonds voor Arbeidsongevallen van de bijkomende vergoeding bedoeld in artikel 28bis, derde lid, zolang er geen overeenkomst is bereikt of een beslissing
is uitgesproken met betrekking tot het bedrag van die vergoeding;
Het arrest stelt niet vast dat bij overeenkomst of bij beslissing van de rechter het bedrag
was bepaald van de bijkomende aan het Fonds voor Arbeidsongevallen te storten vergoeding,
Het bestreden arrest heeft derhalve eiseres niet zonder miskenning van artikel 28bis
kunnen veroordelen tot storting aan het Fonds voor Arbeidsongevallen binnen de maand
na de uitspraak van dit arrest van een bijkomende vergoeding nu het bedrag hiervan nog
niet was bepaald (schending van artikel 28bis van de Arbeidsongevallenwet).
2. Tweede onderdeel
De arbeidsrechtbank neemt kennis van de vorderingen betreffende de vergoeding van
schade voortkomende uit arbeidsongevallen en uit ongevallen op de weg van en naar het
werk (artikel 579, 1° Gerechtelijk Wetboek);
Bevoegdheid de macht is van de rechter om kennis te nemen van een vordering die
voor hem is gebracht welke rechtsmacht hij niet mag overdragen (zie de artikelen 8 t.e.m.
11 van het Gerechtelijk Wetboek);
Wanneer de getroffene van een arbeidsongeval de arbeidsrechter heeft gevat met een
vordering die ertoe strekt de arbeidsongevallenverzekeraar te veroordelen tot de vestiging
en storting van de bijkomende vergoeding bedoeld in artikel 28bis, derde lid, moet de
rechter zich hierover definitief uitspreken en is hij bevoegd om zelf het kapitaal vast te
stellen dat overeenstemt met de waarschijnlijke kosten voor vernieuwing en herstelling
van de prothesen en de orthopedische toestellen op de wijze en volgens de voorwaarden
bepaald door de Koning (artikel 35bis van het koninklijk besluit van 21 december 1971);
Artikel 28bis, derde lid, immers uitdrukkelijk voorziet dat ook een "beslissing" van de
rechter, zoals bedoeld in artikel 24 van de Arbeidsongevallenwet, deze bijkomende vergoeding kan vaststellen wat rechtsmacht impliceert (zie arrest, p.22, vijfde alinea);
De rechter bovendien bij elke uitspraak over de rechten van de getroffene krachtens artikel 6,§3, van de Arbeidsongevallenwet ambtshalve moet nagaan of de bepalingen van
deze wet worden nageleefd;
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Het loutere feit dat de partijen zelf geen elementen aandragen voor de berekening van
het kapitaal bedoeld in artikel 28bis, derde lid, bijgevolg niet wegneemt dat de rechter
ambtshalve het bedrag van het toe te kennen kapitaal moet vaststellen, desgevallend mits
voorafgaandelijk de debatten te heropenen;
Het arbeidshof in casu uitdrukkelijk was gevat door verweerder om met toepassing van
artikel 28bis, derde lid, - het arbeidsongeval gebeurd zijnde vóór 1 januari 1988 - de bijkomende vergoeding te bepalen die overeenstemt met de waarschijnlijke kosten voor vernieuwing en herstelling van de prothesen en om eiseres te veroordelen tot de vestiging en
storting aan het Fonds voor Arbeidsongevallen van dat kapitaal (zie de inleidende dagvaarding zoals geciteerd in het arrest op p.3, derde streepje en de beroepsbesluiten van
verweerder, p.45);
Het bestreden arrest heeft derhalve ten onrechte nagelaten om het bedrag van de bijkomende vergoeding bedoeld in artikel 28bis, derde lid, zelf ambtshalve vast te stellen ofschoon dit een punt was van de vordering waarover het arbeidshof uitspraak diende te
doen nu het desbetreffend over rechtsmacht beschikte (schending van artikel 6,§3, 24,
tweede lid, en 28bis, derde lid, van de Arbeidsongevallenwet, 35bis van het koninklijk besluit van 21 december 1971 en 8, 9, 10, 11, 579, 1°, en 1138, 3°, Gerechtelijk Wetboek)
en heeft eiseres bijgevolg niet wettig kunnen veroordelen tot storting aan het Fonds voor
Arbeidsongevallen binnen de maand na de uitspraak van dit arrest van een niet nader bepaalde vergoeding op de wijze en volgens de voorwaarden als bedoeld in artikel 28bis
(schending van artikel 28bis, derde en vierde lid, van Arbeidsongevallenwet en 35bis van
het koninklijk besluit van 21 december 1971). Het bestreden arrest heeft zodoende zijn
beslissing evenmin regelmatig met redenen omkleed nu het dispositief van het arrest op
onvolledige (het ontbreken van een bedrag) en onnauwkeurige motieven ("op de wijze en
volgens de voorwaarden als bedoeld in artikel 28bis") was geschraagd die niet toelaten
om het exacte bedrag van de toegekende bijkomende vergoeding te bepalen (schending
van artikel 149 van de Grondwet).

IV. Beslissing van het Hof
Eerste onderdeel
Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweerder op 4 juni 1987 slachtoffer
werd van een arbeidsongeval;
Overwegende dat artikel 28bis, tweede lid, van de Arbeids-ongevallenwet bepaalt dat voor de ongevallen overkomen vóór 1 januari 1988 de kosten voor prothesen en orthopedische toestellen slechts ten laste vallen van de verzekeraar tot
de datum van de homologatie of de bekrachtiging van de overeenkomst of van de
bij artikel 24 van die wet bedoelde beslissing;
Dat het derde lid van dit artikel 28bis bepaalt dat een bijkomende vergoeding
die overeenstemt met de waarschijnlijke kosten voor vernieuwing en herstelling
van de toestellen, wordt vastgesteld bij overeenkomst of de beslissing en berekend op de door de Koning bepaalde wijze;
Dat het te dezen toepasselijke artikel 35bis van het koninklijk besluit van 21
december 1971, houdende uitvoering van sommige bepalingen van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, het barema bepaalt op grond waarvan die vergoeding moet worden berekend;
Dat het vierde lid van dit artikel 28bis bepaalt dat die vergoeding door de verzekeraar bij het Fonds voor arbeidsongevallen wordt gestort binnen de maand na
de homologatie of de bekrachtiging van de overeenkomst of de bij artikel 24 be-
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doelde beslissing;
Dat uit het geheel van die bepalingen volgt dat de rechter de verzekeraar niet
kan veroordelen tot het storten van de in artikel 28bis, derde en vierde lid, bepaalde vergoeding, zolang het bedrag van die vergoeding niet is vastgesteld bij
overeenkomst of bij een rechterlijke beslissing;
Overwegende dat het arrest zonder vast te stellen dat het bedrag van de in artikel 28bis, derde en vierde lid, bedoelde vergoeding reeds werd bepaald in een
overeenkomst of in een rechterlijke beslissing of zonder dat het arrest dit bedrag
zelf heeft vastgesteld, eiseres veroordeelt tot storting aan het Fonds voor arbeidsongevallen binnen de maand van dit arrest van een bijkomende vergoeding voor
vernieuwing en herstelling van de erin genoemde toestellen en hulpmiddelen "op
de wijze en volgens de voorwaarden als bedoeld in artikel 28bis van de Arbeidsongevallenwet";
Dat het arrest aldus de voormelde wetsbepalingen schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Overige grieven
Overwegende dat de overige grieven niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het eiseres veroordeelt tot storting
aan het Fonds voor arbeidsongevallen binnen de maand van dit arrest van een
bijkomende vergoeding voor vernieuwing en herstelling van de erin genoemde
toestellen en hulpmiddelen op de wijze en volgens de voorwaarden als bedoeld
in artikel 28bis van de Arbeidsongevallenwet;
Verklaart dit arrest bindend voor NV Axa Royale Belge;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Gelet op artikel 68 van de Arbeidsongevallenwet, veroordeelt eiseres in de
kosten;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
7 januari 2002 – 3e kamer – Voorzitter: de h.Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Waûters – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. De Bruyn en Bützler.

Nr. 13
2e kamer - 8 januari 2002

1º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - EINDBESLISSING OVER EEN
GESCHILPUNT - BEHANDELING VAN ANDERE GESCHILPUNTEN - SAMENSTELLING VAN DE ZETEL
2º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — STRAFZAKEN - EINDBESLISSING OVER EEN
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- BEHANDELING VAN ANDERE GESCHILPUNTEN - SAMENSTELLING VAN DE ZETEL.

3º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) — RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - BESLISSING OVER DE
ONTVANKELIJKHEID VAN HET HOGER BEROEP - UITSPRAAK OVER DE GEGRONDHEID SAMENSTELLING VAN DE ZETEL.
1º en 2° Uit art. 779, eerste lid, Ger. W. volgt niet dat wanneer de rechtsmacht van de
rechter over een geschilpunt is uitgeput, en over dat geschilpunt dan ook een
eindbeslissing is gewezen, de behandeling van de andere geschilpunten enkel door
dezelfde rechters kan geschieden als die welke over het eerste geschilpunt uitspraak
hebben gedaan1. (Art. 779, eerste lid, Ger.W.)
3º Wanneer de appèlrechters in strafzaken reeds in een arrest oordelen dat het hoger
beroep ontvankelijk is, en aldus hun rechtsmacht over dat geschilpunt hebben uitgeput,
het niet noodzakelijk dezelfde rechters hoeven te zijn die daarna in een ander arrest
uitspraak doen over de gegrondheid2.
(C. e.a.)

ARREST

(A.R. P.99.1529.N)

Gehoord het verslag van raadsheer Dirk Debruyne en op de conclusie van advocaat-generaal De Swaef;
I. Op de voorziening van C. L.:
Gelet op het bestreden arrest, op 24 september 1999 door het Hof van Beroep
te Gent gewezen;
Gelet op de memorie die aan dit arrest is gehecht en daarvan deel uitmaakt;
Over het eerste middel:
Overwegende dat artikel 149 Grondwet vreemd is aan de aangevoerde grief;
Overwegende dat artikel 779, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt
dat een vonnis enkel kan worden gewezen door het voorgeschreven aantal rechters en dat deze alle zittingen over de zaak moeten bijgewoond hebben;
Overwegende dat uit die bepaling niet volgt dat wanneer de rechtsmacht van
de rechter over een geschilpunt is uitgeput, en over dat geschilpunt dan ook een
eindbeslissing is gewezen, de behandeling van de andere geschilpunten enkel
door dezelfde rechters kan geschieden als die welke over het eerste geschilpunt
uitspraak hebben gedaan;
Overwegende dat wanneer de appèlrechters reeds in één arrest oordelen dat het
hoger beroep ontvankelijk is, en aldus hun rechtsmacht over dat geschilpunt hebben uitgeput, het niet noodzakelijk dezelfde rechters hoeven te zijn die daarna in
een ander arrest uitspraak doen over de gegrondheid;
Dat het middel faalt naar recht;
(...)
1 Cass., 3 juni 1985, A.R. nr 7338, nr 596; DECLERCQ, R., Beginselen van strafrechtspleging, 1999, nr
1430.
2 Zie noot 1.
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OM DIE REDENEN,
Verwerpt de voorzieningen;
Veroordeelt de eisers in de kosten.
8 januari 2002 – 2e kamer – Voorzitter: de h. Forier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Debruyne – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. H. Rieder, Gent, en B.de Geest, Brussel.

Nr. 14
2e kamer - 9 januari 2002

1º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - OPENBARE ORDE - ALGEMEEN BELANG VAN DE
GEMEENSCHAP - GEWEST - GEMACHTIGD AMBTENAAR – ONDERSCHEID.
2º OPENBARE ORDE - STEDENBOUW – HERSTELMAATREGELEN - ALGEMEEN BELANG VAN DE
GEMEENSCHAP - GEWEST - GEMACHTIGD AMBTENAAR – ONDERSCHEID.
3º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - BEOORDELING DOOR DE RECHTER- GRENZEN.
4º MACHTEN — RECHTERLIJKE MACHT - STEDENBOUW - HERSTELMAATREGELEN BEOORDELING DOOR DE RECHTER – GRENZEN.
5º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - BESTUURLIJKE OVERHEID - KEUZE VAN DE WIJZE
VAN HERSTEL - BESLISSING - AARD - TOEZICHT DOOR DE RECHTER.
6º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 159
- STEDENBOUW - HERSTELMAATREGEL - BESTUURLIJKE OVERHEID - KEUZE VAN DE WIJZE VAN
HERSTEL - BESLISSING - AARD - TOEZICHT DOOR DE RECHTER.
7º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - BEGINSEL VAN ONPARTIJDIGHEID - ACTIEF
BESTUURSORGAAN - TOEPASSING - MISKENNING - BEWIJS - SCHIJN VAN PARTIJDIGHEID.
8º AMBTENAAR — ALGEMEEN - BEGINSEL VAN ONPARTIJDIGHEID - ACTIEF
BESTUURSORGAAN - TOEPASSING - MISKENNING - BEWIJS - SCHIJN VAN PARTIJDIGHEID.
9º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - WIJZEN VAN HERSTEL - BESTUURLIJKE
OVERHEID - KEUZE - WETTIGHEIDSTOEZICHT DOOR DE RECHTER - BEGINSEL VAN ONPARTIJDIGHEIDGEVOLG.
10º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - BEGINSEL VAN ONPARTIJDIGHEID STEDENBOUW - WIJZEN VAN HERSTEL - BESTUURLIJKE OVERHEID - KEUZE WETTIGHEIDSTOEZICHT DOOR DE RECHTER - BEGINSEL VAN ONPARTIJDIGHEID- GEVOLG.
11º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — AFSTAND — BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING - DOOR DWALING AANGETASTE AFSTAND – UITWERKING.
1º en 2° Krachtens art. 155, § 1, W.W.R.O.S.P., dat de openbare orde raakt, wordt de
vrijwaring van het algemeen belang van de gemeenschap, te weten de verwezenlijking
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van een goede ruimtelijke ordening, niet aan het Gewest zelf toevertrouwd maar aan de
gemachtigde ambtenaar van het Gewest, die hiermee niet samenvalt 1. (Art. 155, § 1,
W.W.R.O.S.P.)
3º en 4° De rechterlijke macht is bevoegd om de vordering van de gemachtigde ambtenaar
of van het college van burgemeester en schepenen, die ertoe strekt een van de
rechtstreekse herstelmaatregelen, bedoeld in art. 155, § 1, W.W.R.O.S.P., te horen
bevelen, op haar interne en externe wettigheid te toetsen en na te gaan of zij in
overeenstemming is met de wet en of zij niet op machtsoverschrijding of
machtsafwending berust, maar het staat niet aan de rechter om over de opportuniteit van
een dergelijke vordering te oordelen2. (Art. 155, § 2, W.W.R.O.S.P.)
5º en 6° De beslissing van de bestuurlijke overheid die, met het oog op de toepassing van
art. 155, § 2, W.W.R.O.S.P., de keuze van de wijze van herstel bepaalt, is geen besluit of
verordening in de zin van art. 159 Gw.3. (Art. 159, Gw. 1994; Art. 155, § 2,
W.W.R.O.S.P.)
7º en 8° Het beginsel van onpartijdigheid is een algemeen rechtsbeginsel dat, in de regel,
van toepassing is op elk actief bestuursorgaan; miskenning van het beginsel van
onpartijdigheid vereist niet dat het bewijs van partijdigheid geleverd wordt; een schijn van
partijdigheid volstaat4. (Beginsel van behoorlijk bestuur; Algemeen rechtsbeginsel van
onpartijdigheid)
9º en 10° Wanneer de rechter, bij de uitoefening van zijn wettigheidstoezicht, oordeelt dat
de bestuurlijke overheden niet in staat waren met de vereiste onpartijdigheid een keuze
te maken tussen de verschillende, in art. 155, § 2, W.W.R.O.S.P. bedoelde wijzen van
herstel, kan hij de door die overheden ingestelde vordering verwerpen zonder die
vordering verder nog op haar interne en externe wettigheid te moeten toetsen; in dat
geval wordt, in voorkomend geval, alleen de vordering van de benadeelde derde of
derden m.b.t. de herstelmaatregel aanhangig gemaakt bij de rechter, die de gegrondheid
ervan zal beoordelen5. (Art. 155, § 2, W.W.R.O.S.P.; Algemeen rechtsbeginsel van
onpartijdigheid)
11º Wanneer een partij cassatieberoep heeft ingesteld en van haar voorziening afstand
doet zonder te berusten, op grond dat de beslissing waartegen cassatieberoep werd
ingesteld geen eindbeslissing in de zin van art. 416 Sv. is, verleent het Hof geen akte van
die afstand, als het oordeelt dat de bestreden beslissing een eindbeslissing is 6. (Art. 416,
Sv.)
(V. e.a. T. L. e.a.)

Conclusie van advocaat-generaal J. Spreutels (vertaling):
1. De feiten van de zaak en de voorafgaande rechtspleging kunnen als volgt worden
samengevat.
Eiser, die te Baisy-Thy een garage en een bedrijf voor transport, grondwerken en
wegwerkzaamheden exploiteert, bezit m.n. terreinen die hoofdzakelijk gelegen zijn in een
zone van landschappelijk waardevol bosgebied, en, voor het overige, in een woongebied
met een landelijk karakter. Op 20 aug. 1990 verleent het schepencollege van de gemeente
Genepiën, op gunstig advies van de gemachtigde ambtenaar van het Ministerie van het
1 Zie concl. O.M.
2 Zie concl. O.M.
3 Zie concl. O.M.
4 Zie concl. O.M.
5 Zie concl. O.M.
6 Cass., 14 maart 2001, A.R. P.00.1737.F, nr. 132.
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Waalse Gewest, een bouwvergunning voor de wijziging van het bodemreliëf en het
kappen van bomen op het perceel dat in de zone van landschappelijk waardevol bosgebied
is gelegen. Eiser gaat vanaf okt. 1990 over tot ontbossing van de voormelde zone en
verricht opvullingswerken om de vallei opnieuw op niveau te brengen.
Op 14 jan. 1991 stellen twee verweerders voor de Raad van State een beroep tot nietigverklaring in tegen de voormelde bouwvergunning en tegen het advies van de gemachtigde ambtenaar. Daarenboven beveelt de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Nijvel op 12 feb. 1991 en in kort geding, op de vorderingen van verscheidene omwonenden en buren, de opschorting van de kap– en aanvullingswerken, op straffe van dwangsom. Bijgevolg stopt eiser met de bij de bouwvergunning toegestane werken maar dient
hij op 5 en 11 maart 1991 bij het gemeentebestuur van Genepiën een verzoek tot bouwvergunning in waarbij hij, enerzijds, toestemming vraagt om het bodemreliëf van datzelfde perceel te wijzigen, aangezien de bomen reeds zijn gekapt, en, anderzijds, vraagt hij
een stedenbouwkundig attest aan voor verschillende werken die hij m.n. op dat perceel
wil uitvoeren7. Op 30 april 1991 verleent het college van burgemeester en schepenen van
Genepiën een nieuwe bouwvergunning aan eiser, die hem toestaat het bodemreliëf van het
goed te wijzigen, mits hij aan bepaalde voorwaarden m.b.t. de opvulling en de herbebossing voldoet. De gemachtigde ambtenaar had op 24 april 1991 een gunstig advies over die
aanvraag uitgebracht. Beide overheden hadden beslist dat de esthetische waarde van het
landschap en van de zone niet ingrijpend zouden worden aangetast door de vooropgestelde werkzaamheden. Op 16 mei 1991 overhandigt het college van burgemeester en schepenen een gunstig stedenbouwkundig attest, na advies van 25 april 1991 van diezelfde gemachtigde ambtenaar.
Bij verzoekschrift van 24 mei 1991 stellen de verweerders bij de Raad van State een
nieuw verzoek tot nietigverklaring van de tweede bouwvergunning van 30 april 1991 in.
De zaak wordt door hen eveneens in kort geding bij de voorzitter van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Nijvel aanhangig gemaakt. Laatstgenoemde rechter beveelt, op straffe
van dwangsom, alle werkzaamheden m.b.t. de door die bouwvergunning toegestane
wijziging van het bodemreliëf stop te zetten, zolang de Raad van State geen uitspraak
heeft gedaan. Volgens die beschikking “blijkt de litigieuze vergunning flagrant onwettig
te zijn, en geen andere zekere en dadelijke doelstelling heeft dan (eiser), uitsluitend in zijn
eigen belang, toe te staan een beboste vallei tot een “stortplaats” voor grond om te
bouwen, in strijd met (de) bepalingen van het gewestplan en (met) de
milieubeschermingsplannen van de verweerders, waarop zij krachtens dat gewestplan
aanspraak kunnen maken.
Op grond van het stedenbouwkundig attest van 16 mei 1991 dient eiser op 19 juli 1991
een bouwvergunningsaanvraag in m.b.t. de bouw van een villa in een woongebied met een
landelijk karakter. Wegens de passiviteit van de betrokken overheden meent hij op 20
nov. 1993 over een stilzwijgende bouwvergunning te beschikken krachtens het oude art.
52 W.W.R.O.S.P. Op grond daarvan hervat hij de opvullingswerken.
Bij arrest van 12 nov. 1993 neemt de Raad van State de twee, door de verweerders
ingestelde beroepen tot nietigverklaring volledig aan, op grond dat, te dezen, de
esthetische waarde van het landschap in een landschappelijk waardevol bosgebied, gelet
op de oude artt. 177 en 180.4.6, W.W.R.O.S.P., “zowel uit de bebossing ervan als uit de
vorm van de vallei blijkt ; dat het kennelijk onredelijk is te betogen dat het vernietigen
van een van die kenmerken de esthetische waarde van de streek onaangetast zou laten; dat
evenmin redelijkerwijs kan worden aangevoerd dat de opvulling van de vallei, zelfs door
7 Het betreft de bouw van een nieuw wegennet, een villa voor privé–doeleinden, een tentoonstellingzaal voor autovoertuigen, een garage, twee reservoirs, een zuiveringsinstallatie en de heraanplanting van de plaats.
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de aanvoer van goede grond en door het creëren van een “bepaalde heuvelvorm”, die,
gezien de hoeveelheid grond, slechts van geringe omvang zou zijn, en geen wezenlijk
kenmerk van het landschap ingrijpend zou aantasten”.
Na het mislukken van een verzoening, waartoe de stad Genepiën het initiatief had
genomen op verzoek van het Waalse Gewest, verkrijgen de verweerders, die vastgesteld
hadden dat eiser nieuwe opvullingswerken verrichte, een beschikking van de rechter in
kort geding waarbij hij de voortzetting van de werkzaamheden in uitvoering, op straffe
van dwangsom, verbiedt. Die beslissing vermeldt m.n. dat, als die werkzaamheden
volledig zouden worden uitgevoerd, “zij naar alle waarschijnlijkheid zouden aansluiten bij
de reeds uitgevoerde werkzaamheden en aldus de vallei volledig zouden hebben
opgevuld, zodat zij zouden uitmonden in een definitieve, onwettige toestand in de zin van
het arrest tot vernietiging van 12 november 1993 van de Raad van State”.
Op 23 april 1996 dient eiser een bouwvergunningsaanvraag in om achter een bestaande
vrachtwagenloods een aftapolietank onder een afdak te installeren. Wanneer een van de
verweerders vaststelt dat eiser achter zijn loods een sokkel bouwt om daarop een tank
voor gebruikte olie te plaatsen, zonder daartoe de vereiste vergunning te hebben, dient
deze op 12 aug. 1996 klacht in bij de lokale politiediensten. Eiser wordt opgeroepen om
voor de Correctionele Rechtbank te Nijvel te verschijnen wegens overtreding van de oude
artt. 41 en 66 W.W.R.O.S.P. m.n. omdat hij het bodemreliëf van het litigieuze perceel
vanaf 14 nov. 1994 aanzienlijk heeft gewijzigd en in stand heeft gehouden, en omdat hij
in dezelfde straat, tussen 12 feb. 1991 en 18 nov. 1994, een bodemwijziging op een ander
perceel aanzienlijk heeft gewijzigd en in stand gehouden. De stad Genepiën en het Waalse
Gewest komen in de rechtspleging tussen en vorderen een van de in art. 155, § 2, 2, van
dat Waalse wetboek, bedoelde wijzen van rechtstreeks herstel, m.n. de uitvoering van
inrichtingswerken. Bij vonnis van 17 nov. 1999 veroordeelt de correctionele rechtbank de
beklaagde wegens het geheel van de hem verweten telastleggingen tot een geldboete van
duizend frank met uitstel voor de helft ervan. Wat de vordering tot rechtstreeks herstel
betreft, beslist de rechtbank dat die vordering onwettig is, op grond dat de gekozen wijze
van herstel niet overeenstemt met het algemeen belang en beveelt zij de heropening van
het debat “om de stad Genepiën en het Waalse Gewest de mogelijkheid te geven te
verklaren of zij hun vordering willen wijzigen in een vordering tot herstel van de plaats in
de vorige staat”. Wat de burgerlijke rechtsvorderingen tot schadevergoeding betreft,
verklaart de rechtbank de vorderingen van de burgerlijke partijen, thans verweerders, niet
ontvankelijk, in zoverre zij gericht zijn tegen het Gewest en de Staat. De rechtbank
veroordeelt de beklaagde tot een provisionele schadevergoeding van een frank en beveelt
een deskundigenonderzoek om de schade te bepalen.
Alle partijen, met uitzondering van de burgerlijke partijen, thans verweerders, stellen
tegen dat vonnis hoger beroep in. Het Hof van Beroep te Brussel bevestigt in het
bestreden arrest van 27 april 2000 de strafrechtelijke veroordeling van eiser. Wat de
vordering tot rechtstreeks herstel betreft, vernietigt het hof het bestreden vonnis en zegt
dat er geen grond bestaat tot de door de rechtbank bevolen heropening van het debat. Het
hof van beroep wijst de door de gemachtigde ambtenaar van het Waals Gewest en het
college van burgemeester en schepenen van de stad Genepiën gevorderde maatregel tot
rechtstreeks herstel af. Wat de burgerlijke belangen betreft, bevestigt het arrest het
bestreden vonnis, met de wijziging dat de beklaagde m.n. is veroordeeld om, op straffe
van dwangsom, binnen een termijn van een jaar, “de plaats in het landschappelijk
waardevol bosgebied in zijn vorige staat te herstellen, door de grond die hij onwettig had
opgehoopt op te ruimen en de plaats te herbebossen met inheemse bomen en struiken die
bij de bodemsoort zouden passen, en wel in een hoeveelheid zoals die vóór de onwettige
ontbossing bestond”.
Het Hof neemt kennis van de cassatieberoepen van eiser, beklaagde, en van het Waals
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Gewest, vrijwillig tussengekomen partij, tegen de dertien burgerlijke partijen, thans
verweerders.
2. De verweerders werpen tegen het cassatieberoep van het Waals Gewest een grond
van niet–ontvankelijkheid op, hieruit afgeleid dat de wet de bescherming van het
algemeen belang inzake stedenbouw niet toevertrouwt aan het Gewest maar aan de
gemachtigde ambtenaar, en dat eiser bijgevolg geen ontvankelijk cassatieberoep voor het
Hof van Cassatie kan instellen met het oog op de vernietiging van het arrest, in zoverre
het een door die gemachtigde ambtenaar gevorderde maatregel tot rechtstreeks herstel
afwijst. Die grond van niet–ontvankelijkheid dient m.i. aangenomen te worden.
Aangezien stedenbouw de openbare orde raakt8, hoefde dat argument niet eerder tegengeworpen worden.
Art. 155, § 1, W.W.R.O.S.P., bepaalt dat “de gemachtigde ambtenaar of het college van
burgemeester en schepenen, op eigen initiatief, of binnen de door de gemachtigde ambtenaar opgelegde termijn één van de in paragraaf 2 bedoelde wijzen van herstel voor de correctionele rechtbank kunnen vorderen”. Volgens § 2 van dat art. “beveelt de rechtbank, op
verzoek van de gemachtigde ambtenaar of het College van burgemeester en schepenen: 1.
ofwel het herstel van de plaats in haar oorspronkelijke staat of de stopzetting van het onrechtmatige gebruik ; 2. ofwel de uitvoering van werkzaamheden of inrichtingswerken; 3.
ofwel de betaling van een som gelijk aan de meerwaarde die het goed ingevolge de overtreding verworven heeft, voor zover het noch op de beschermingslijst voorkomt, noch beschermd is”. De beslissing van de strafrechter die die vordering toewijst, valt onder de
strafvordering, niettegenstaande het burgerlijk karakter van de maatregel, waarvan de uitspraak in een dergelijk geval door de wet wordt voorgeschreven als verplichte aanvulling
van de strafrechtelijke veroordeling9. De doelstelling van de wetgever is de vrijwaring van
het algemeen belang van de gemeenschap, te weten de verwezenlijking van een goede
ruimtelijke ordening10. De vordering strekt ertoe in het algemeen belang de handhaving
van de stedenbouwkundige regelgeving te verzekeren door een eind te doen stellen aan de
wederrechtelijke toestand die door het bouwmisdrijf tot stand is gekomen11.
De gemachtigde ambtenaar en het Gewest verdedigen elk een ander belang. De ambtenaar, zoals we gezien hebben, verdedigt het algemeen belang12, terwijl het Gewest alleen
zijn eigen particuliere belangen kan verdedigen. Bijgevolg stellen zij eigen vorderingen in
die individueel moeten worden beoordeeld13. “De gemachtigde ambtenaar is het gewest
niet, valt er niet mee samen maar is ervan te onderscheiden”14. Uit het voormelde art. 155,
8 Cass., 24 jan. 1985, A.R. 7167, nr. 37; 27 juni 1985, A.R. 7086-7087, nr. 656; 31 mei 1990, A.R.
8634, nr. 574.
9 Cass., 26 april 1989, A.R. 5930, nr. 486, met concl. adv.–gen. Liekendael in Bull. en Pas., 1988–
89, nr. 486; 20 jan. 1993, A.R. 9672, 9817 en 9894, nrs. 39, 39bis en 39ter, en de noot E.L.; 27
feb. 1996, A.R. P.95.0952.N, nr. 86; 7 mei 1996, A.R. P.95.0234.N, nr. 156, redenen; 3 dec. 1996,
A.R. P.95.0287.N, nr. 474; 8 sept. 1998, A.R. P.97.0889.F, nr. 392; 19 mei 1999, A.R.
P.98.1393.F, nr. 292; 5 juni 2001, A.R. P.99.1489.N, nr. 333. De bedoelde maatregelen kunnen
niet het voorwerp uitmaken van een minnelijke regeling door de bestuurlijke overheid: Cass., 4
nov. 1997, A.R. P.95.0850.N, nr. 443.
10 Cass., 20 jan. 1993, A.R. 9894, nr. 39ter.
11 Cass., 3 dec. 1996, A.R. P.950287.N, nr. 474, redenen.
12 Cass., 27 feb. 1996, voormeld.
13 Cass., 25 april 1996, A.R. P.94.1188.N, nr. 129; 3 dec. 1996, voormeld; 22 juni 1999, A.R.
P.98.0462.N, nr. 383; 11 mei 2000, A.R. C.97.0158.N, nr. 288 ; zie noot E.L. sub Cass., 20 jan.
1993, voormeld, A.C., 1993, I, p. 77.
14 Cass., 25 april 1996, voormeld. De vordering kan alleen worden ingesteld door de gemachtigde
ambtenaar of door het college van burgemeester en schepenen, en, in dat geval, niet door de ge-
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§ 1, blijkt zelfs dat de gemachtigde ambtenaar vrijwillig tussenkomt voor het strafgerecht
en partij is in het geding. Die ambtenaar beschikt bijgevolg over het recht om beroep in te
stellen tegen de beslissing over de gevorderde herstelmaatregel15.
De eerste rechter heeft aan het Waalse Gewest en aan de stad Genepiën akte verleend
van hun tussenkomst “sui generis” op grond van het voormelde art. 155. Hij stelt vast dat
de gemachtigde ambtenaar van het Gewest, optredend in het kader van het oude art. 67
van dat wetboek, bij brief van 24 maart 1997 aan de procureur des Konings de
vooropgestelde wijze van herstel heeft verduidelijkt, m.n. de uitvoering van de door hem
beschreven inrichtingswerken, waarbij dat voorstel in overleg met het college van
burgemeester en schepenen wordt gedaan. Het hof van beroep wijst er tevens op dat de
gemachtigde ambtenaar in de voormelde brief voor een wijze van herstel heeft gekozen
die bestond in de uitvoering van inrichtingswerken. Het is die wijze van rechtstreeks
herstel, voorgesteld door de gemachtigde ambtenaar en door het college van burgemeester
en schepenen, die door het hof van beroep wordt verworpen.
Het hof van beroep heeft de tussenkomst van het Gewest in de rechtspleging op zich
weliswaar niet onontvankelijk verklaard. Het heeft het hoger beroep van het Gewest integendeel ontvankelijk verklaard en zijn rechtsvordering, met bevestiging van het beroepen
vonnis, impliciet ontvankelijk verklaard. Het Hof zou, m.i., ambtshalve evenwel geen
middel kunnen afleiden uit die schending van de rechtsregels die de ontvankelijkheid van
de burgerlijke rechtsvorderingen voor de strafgerechten regelen, zoals het Waals Gewest
in zijn antwoord op de door de verweerders tegen zijn cassatieberoep opgeworpen grond
van niet–ontvankelijkheid betoogt. Dat heeft immers, zoals uw Hof dat reeds heeft beslist,
geen weerslag op de wettigheid van de beslissing over de door de gemachtigde ambtenaar
regelmatig ingestelde vordering tot rechtstreeks herstel16. Die onwettigheid heeft daarenboven alleen betrekking op de burgerlijke rechtsvordering van een partij die alleen kan
optreden tot vrijwaring van haar particuliere belangen, zodat uw Hof geen enkel middel
m.b.t. die rechtsvordering ambtshalve kan aanvoeren.
3. In zijn cassatieberoep voert eiser een enkel middel aan, afgeleid uit de schending van
de artt. 149 en 159 Gw., 65 en 67 Wet Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, 155 en 157
W.W.R.O.S.P. Geen van beide onderdelen van dat middel, dat betrekking heeft op de
beslissingen over de strafvordering, kunnen m.i. worden aangenomen.
Het eerste onderdeel heeft betrekking op de schending van art. 149 Gw., waarbij eiser
betoogt dat de redenen van het bestreden arrest dubbelzinnig zijn, aangezien op grond
daarvan niet kan worden nagegaan of het hof van beroep de vordering tot uitvoering van
de inrichtingswerken op haar wettigheid heeft getoetst of de opportuniteit ervan heeft
beoordeeld.
Hoewel de appèlrechters vermelden dat er geen grond bestaat om te onderzoeken of de
door de betrokken bestuurlijke overheden voorgestelde maatregelen tot inrichting van de
plaats daadwerkelijk zijn aangetast door een interne of externe onwettigheid, hebben zij
de door de gemachtigde ambtenaar van het Waalse Gewest en het college van burgemeester en schepenen voorgestelde maatregel tot rechtstreeks herstel verworpen, op grond dat
“die overheden niet in staat waren een voorstel tot ruimtelijke ordening van de plaats te
doen, aangezien zij niet alle waarborgen van onpartijdigheid kunnen bieden die vereist
meente zelf, ook al wordt ze vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen
(Cass., 3 dec. 1996, A.R. P.95.0287.N, nr 474).
15 Cass., 13 dec. 2000, A.R. P.00.0719.F, nr. 685 en de noot onder dat arrest, Amén., 2001, p. 163,
opm. M. DELNOY : “L’intervention volontaire des autorités administratives devant le juge pénal
en matière d’infraction d’urbanisme”.
16 Cass., 20 jan. 1993, A.R. 9894, nr. 39ter, voormeld.
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zijn voor een dergelijk voorstel” en dat “onpartijdigheid een algemeen beginsel van intern
recht is dat de openbare orde raakt en in het internationaal recht is vastgelegd in artikel
6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden”. Het hof van beroep heeft die vordering m.i. dus wel degelijk op haar wettigheid
onderzocht. De beslissing kan niet op verschillende manieren geïnterpreteerd worden17.
Zoals de verweerders in hun memorie van antwoord vermelden, impliceert de reden dat er
geen grond bestaat om de herinrichtingmaatregelen op hun interne of externe wettigheid
te toetsen, “alleen dat de appèlrechters hun onderzoek wensten te beperken tot de vaststelling van machtsafwending, die zij hebben gedaan door de interne en externe wettigheid
van de maatregel zelf te analyseren”. Machtsafwending is immers “le fait d’une autorité
qui, tout en accomplissant un acte ou prenant une décision pouvant, envisagés in
abstracto, entrer dans les limites de ses attributions et tout en respectant les formes
légales, use de son pouvoir à des fins autres que celles en vue desquelles une règle de
droit le lui a conféré”18.
4. Het tweede onderdeel van het middel heeft betrekking op de grenzen van het
toezicht, door de hoven en rechtbanken, op de beslissing van de gemachtigde ambtenaar
en van het college van burgemeester en schepenen.
Het hof van beroep heeft herhaald dat “de gemachtigde ambtenaar van het Waalse Gewest, in een aan de procureur des Konings te Nijvel gerichte brief van 24 maart 1997, gekozen voor een herstelwijze die bestaat in de uitvoering van inrichtingswerken ; dat die
werken bestaan in een herprofilering van het terrein en een verplaatsing van grond teneinde aan de plaats een komvormig uitzicht te geven, met eerbiediging van de esthetische
waarde van het landschap, alsook een herbeplanting van bomen en struiken ; dat de gemachtigde ambtenaar aldus rekening wenst te houden met de gronden van het door de
Raad van State op 12 nov. 1993 gewezen arrest tot vernietiging; dat de brief van de gemachtigde ambtenaar geen melding maakt van de onregelmatige, in de telastlegging 2 van
de oorspronkelijke dagvaarding bedoelde kwestie van de onregelmatige tank”. Het hof
merkt tevens op dat het voormelde arrest van de Raad van State “de besluiten van het college van burgemeester en schepenen van 20 aug. 1990 en 30 april 1991 van de stad Genepiën vernietigt, waarbij aan (eiser) een bouwvergunning werd verleend, op grond dat
die vergunningen in strijd zijn met het gewestplan ; dat zowel (eiser) als (de verweerders)
duidelijk hun voornemen hebben bekendgemaakt om, in het kader van de voor het burgerlijk gerecht ingesteld geding, zowel van de stad Genepiën als van het Waalse Gewest
schadevergoeding te eisen voor de fout die de voormelde besturen hebben begaan door de
betrokken onwettige vergunningen te verlenen”. De appèlrechters oordelen “dat daaruit
volgt dat die besturen, tussenkomende partijen in deze zaak, a priori belang erbij hebben
het bedrag van de vergoeding waartoe zij jegens (eiser) veroordeeld kunnen worden, zoveel mogelijk te beperken, met name aan de hand van de kosten die de betrokkene heeft
moeten maken om de plaats in zijn vorige staat te herstellen ; dat de plaatselijke ordening,
vanuit dat oogpunt, voor (eiser) vanzelfsprekend minder kosten meebrengt dan die welke
hij zou moeten maken als hij, in voorkomend geval, de plaats in zijn vorige staat zou moeten herstellen”. Volgens het hof van beroep waren die bestuurlijke overheden niet in staat
“een voorstel tot plaatselijke ordening te maken, aangezien zij niet alle waarborgen van
onpartijdigheid kunnen bieden waarmee een dergelijk voorstel gepaard moet gaan; dat onpartijdigheid een algemeen beginsel van intern recht is dat de openbare orde raakt en in
het internationaal recht is vastgelegd in artikel 6.1 van het Verdrag (tot bescherming van
17 Zie Cass., 3 okt. 1996, A.R. C.95.0335.F, nr. 350, en de verwijzingen in de noot onder dat arrest,
alsook Cass., 27 juni 1997, A.R. C.93.0343.N, nr. 305.
18 Concl. proc.–gen. Charles, vóór Cass., ver. k., 21 mei 1980, Bull. en Pas., 1980, I, p. 1159; concl.
adv.–gen. Leclercq, vóór Cass., 10 juni 1996, A.R. S.95.0114.F, nr. 227, Bull. en Pas., 1996, p.
614, nr. 6.
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de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden) (…) ; dat de betrokken bestuurlijke
overheden, met het oog op de eerbiediging van dat algemeen beginsel, te dezen de mogelijkheid hadden om, hetzij, de plaats in de vorige staat te herstellen, hoewel, overigens, het
ophouden van de onrechtmatige toestand in beginsel de voorkeur zou moeten genieten
(…), hetzij te verkiezen geen enkele vordering van rechtstreeks herstel in te stellen, zoals
de wet hen toestaat ; dat, bijgevolg, de door de gemachtigde ambtenaar van het Waalse
Gewest en door het college van burgemeester en schepenen voorgestelde maatregel tot
rechtstreeks herstel moet worden verworpen teneinde de rechten van de burgerlijke partijen te vrijwaren19”.
Volgens eiser “levert de omstandigheid dat, te dezen, het bestuur dat de onwettige
vergunningen heeft uitgereikt of het bestuur dat later schadevergoeding zou moeten
betalen, t.g.v. de vernietiging door de Raad van State van twee bouwvergunningen na de
aanvang van de werken, over de wijze van herstel van de wederrechtelijke toestand moet
beslissen, op zich geen machtsoverschrijding of machtsafwending op”. Aldus “schendt het
arrest, dat beslist de door de bestuurlijke overheden voorgestelde maatregel van
rechtstreeks herstel te verwerpen, alleen op grond dat het van de overheid uitgaat die de
onwettige vergunningen heeft uitgereikt, de (in het middel aangewezen wetsbepalingen),
aangezien hij niet vaststelt dat die beslissing gegrond is op redenen die geen verband
houden met de ruimtelijke ordening of gegrond zijn op een opvatting van een goede
plaatselijke ordening die kennelijk onredelijk is, en die vaststelling evenmin blijkt uit de
feiten die vastgesteld zijn in het bestreden arrest of in de stukken waarop Uw Hof vermag
acht te slaan”. In de ontwikkeling van het middel wijst eiser erop dat “het arrest immers
de doelstellingen van de bestuurlijke overheden, indieners van de vordering tot herstel,
beoordeelt, door, zonder enige ruimte voor tegenspraak, te beslissen dat die overheden
met hun vordering noodzakelijkerwijs uitsluitend hun nalatigheden uit het verleden
hebben willen minimaliseren of hun toekomstige verplichtingen hebben willen inperken.
Een dergelijke beoordeling van doelstellingen is niet verenigbaar met het
wettigheidstoezicht die door de hoven en rechtbanken moet worden verricht”.
5. Luidens art. 159 Gw. passen de hoven en rechtbanken de algemene, provinciale en
plaatselijke besluiten en verordeningen alleen toe in zover zij met de wetten overeenstemmen. Dat art. is van toepassing op de beslissingen van het bestuur, ook op de verordenende, en op de administratieve akten, al zijn ze individueel van aard. Op grond van die bepaling kan en moet elk rechtsprekend orgaan nagaan of de beslissingen waarvan de toepassing betwist wordt, met de wet overeenstemmen20. De beslissing van de gemachtigde
ambtenaar of van het college van burgemeester en schepenen is evenwel, zoals uw Hof
beslist heeft in een arrest van 18 april 198521, geen besluit of reglement in de zin van art.
159 (toen 107) Gw. Uw Hof wijst erop dat “die beslissing enkel tot gevolg heeft de vordering van het bestuur waarbij de rechter wordt verzocht uitspraak te doen (…) over de gekozen maatregel ; (…) die beslissing als dusdanig deel uitmaakt van een gerechtelijke
procedure; (…) het derhalve de rechter behoort de ontvankelijkheid en de gegrondheid
van de vordering, die ten gevolge van de genomen beslissing is ingesteld, te onderzoeken,
19 Het bestreden arrest wijst erop dat de burgerlijke partijen kritiek uitoefenen op de oplossing die in
de vordering van de bestuurlijke overheden vervat is, “op grond dat, m.n., die oplossing geen kenmerken van een landschappelijk waardevol bosgebied aan de plaats teruggeeft en de betrokken
misdrijven niet passend herstelt ; dat de voorgestelde ordening slechts een heel beperkte valleiglooiing zou opleveren, die niet kan worden vergeleken met de oorspronkelijke situatie of ze nog
maar benadert ; dat de weg te halen grond slechts 1/10de van het opvullingsvolume zou vertegenwoordigen”.
20 Cass., 12 sept. 1997, A.R. C.96.0340.F, nr. 349.
21 Cass., 18 april 1985, A.R. 7489, nr. 491.
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doch de gemaakte keuze noch de beslissing op zichzelf aan de door art. (159) Gw. bepaalde controle van de rechter zijn onderworpen”.
Het tweede onderdeel van het middel faalt m.i. dus naar recht, in zoverre het de
schending van die grondwetsbepaling aanvoert.
6. Het bestreden arrest heeft weliswaar zelf naar die bepaling verwezen, op grond “dat
het rechtscollege waarbij de zaak aanhangig is gemaakt, de administratieve beslissing
over de gekozen wijze van herstel met toepassing van art. 159 Gw. zowel op haar interne
als externe wettigheid moet toetsen ; dat de bodemrechter de opportuniteit van die
beslissing echter niet kan nagaan”. Volgens mij hebben de appèlrechters zich vergist
m.b.t. de gegrondheid van hun bevoegdheid om de beslissing van die bestuurlijke
overheden te controleren, maar niet m.b.t. het beginsel en de grenzen van dat toezicht.
Uw Hof heeft immers vaak herhaald dat het tot de bevoegdheid van de Rechterlijke
Macht behoort de vordering van de gemachtigde ambtenaar op haar externe en interne
wettigheid te toetsen en te onderzoeken of ze strookt met de wet dan wel op machtsoverschrijding of machtsafwending berust, terwijl het niet aan de rechter staat de opportuniteit
van die vordering te beoordelen22.
Aldus gaat de rechter na of de bestuurlijke overheid haar bevoegdheden niet heeft overschreden23 en of er geen sprake is van rechtsmisbruik24. Er is geen rechtsmisbruik wanneer
de rechter beslist dat de wijze van herstel bepaald wordt door de aard van het door de beklaagde in concreto gepleegde misdrijf en niet door een willekeurige beslissing van de
persoon die het recht heeft dat herstel te vorderen 25. De rechter gaat tevens na of de regelmatigheid van de vordering niet beïnvloed wordt door het optreden van de betrokken bestuurlijke overheid, of zij niet is aangetast door machtsafwending of machtsoverschrijding, en of zij niet werd ingesteld met miskenning van enig voorschrift van behoorlijk bestuur26. Wat de interne wettigheid van de vordering betreft, kan de rechter regelmatig besluiten dat de vordering gesteund is op redenen die ingegeven zijn door de noodzaak van
een behoorlijke ruimtelijke ordening en stedenbouw, dat niets bewijst dat de uitvoering
van het herstel van de plaats aan de beklaagde onredelijke en onevenredig grote lasten zou
opleggen en dat het herstel van de plaats niet zonder noemenswaardige moeilijkheden te
verwezenlijken is27.
7. Het tweede onderdeel van het middel kan, voor het overige, m.i. niet worden
aangenomen, aangezien de appèlrechters hun beslissing volgens mij naar recht
verantwoorden.
Uw Hof heeft het bestaan van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur erkend28.
Een daarvan is het beginsel van onpartijdigheid, verbonden met het beginsel van de fair
play29. Voor zover ik weet heeft uw Hof nog niet de kans gekregen te onderzoeken hoe dat
22 Cass., 4 dec. 1990, A.R. 3363, nr. 176; 15 juni 1994, A.R. P.94.0234.F, nr. 310; 16 mei 1995,
P.94.0802.N, nr. 238; 6 sept. 2000, A.R. P.00.0505.F, nr. 444.
23 Cass., 15 juni 1994, voormeld.
24 Cass., 18 okt. 1995, voormeld.
25 Cass., 4 dec. 1990, 18 okt. 1995 en 6 sept. 2000, voormeld.
26 Cass., 16 mei 1995, voormeld.
27 Zelfde arrest.
28 Zie m.n. Cass., 14 juni 1999, A.R. S.98.0093.N, nr. 352; 6 nov. 2000, A.R. F.99.0108.F, nr. 598,
met concl. eerste adv.–gen. Leclercq, A.P.T., 2000, p. 236.
29 ANDERSEN, R., « Les principes généraux de la procédure d’élaboration de la décision
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laatste beginsel op de actieve bestuursorganen wordt toegepast. De rechtspraak van de
Raad van State is vastgelegd in de zin van die toepassing, wanneer die verenigbaar is met
de eigen aard van die organen, en in het bijzonder met hun structuur 30, alsook met de vereisten van het actieve bestuur31. Voor de Raad van State moet voor de miskenning van het
beginsel het bewijs van de partijdigheid niet geleverd zijn; een schijn van partijdigheid
volstaat32.
Inzake stedenbouw heeft uw Hof uitdrukkelijk erkend dat de rechter kan vaststellen of
de vordering tot herstel van de plaats niet tot stand is gekomen “met miskenning van enig
voorschrift van behoorlijk bestuur”33.
Inzake vernietiging van de bouwvergunning, zoals in de huidige zaak, schrijft de heer
Jean-François Neuray : “est-il concevable (…) que le principal responsable de l’illégalité
choisisse son mode de réparation, a fortiori quand l’option la plus fréquente en pratique,
soit le paiement de la plus-value acquise à la suite de l’infraction, aboutit à maintenir les
ouvrages en enrichissant la région ? On comprend d’ailleurs aisément cette pratique, dès
lors que l’annulation du permis de bâtir risque de provoquer, sauf accommodement avec
l’administration compétente, un second litige, mettant cette fois aux prises le titulaire du
permis annulé et l’autorité qui en fut l’auteur”34. Die auteur zegt voorstander te zijn van
de toepassing van de artt. 6.1 E.V.R.M. en 14.1 I.V.B.P.R., alsook, in het bijzonder, van
“la règle d’impartialité comme principe général des droits de la défense” op die bestuurshandelingen.
Die bepalingen van international recht zijn weliswaar niet rechtstreeks van toepassing
op het actieve bestuur35. Maar hier maakt de bestuurshandeling, wegens de aard van de
herstelmaatregel, deel uit van een gerechtelijke rechtspleging36. De beslissing van het
bestuur “soit s’inscrit en relation directe avec une accusation en matière pénale, soit porte

administrative en droit administratif belge », R.E.D.P., 1993, p. 142, nr. 9.
30 DAURMONT, O., EN BATSELÉ, D., « Cinq années de jurisprudence du Conseil d’Etat relative aux
principes généraux du droit administratif (1985-1989), A.P.T., 1990, p. 278, nr. 40; LEUS, K., « De
plicht tot onpartijdigheid als beginsel van behoorlijk bestuur », in OPDEBEEK, I.,, Algemene
beginselen van behoorlijk bestuur, 1993, p. 190, nr. 29 et p. 193, nr. 33; HAUBERT, B., en DEBROUX,
C., « L’application du droit international par le juge administratif », A.P.T, 1998, p. 119.
31 JAUMOTTE,

J., « Les principes généraux du droit administratif à travers la jurisprudence
», in BLERO, B., Le Conseil d’Etat de Belgique cinquante ans après sa création
(1946-1996), 1999, p. 675.
32 ANDERSEN, R., op. cit., p. 147, nr. 9.3; MAST, A., Overzicht van het Belgisch administratief recht,
14de UITG., door DUJARDIN, J., M. VAN DAMME, M., en VANDELANOTTE, J., 1996, p. 47 en JAUMOTTE, J. ,
op. cit., p. 677, alsook de door die auteurs vermelde arresten van de Raad van State. Zie ook
R.v.S., 4 april 2000, nr. 86.566, A.J.T., 2000, p. 82. Over het begrip objectieve onpartijdigheid, zie
VELU J., en ERGEC R. , op. cit., p. 311, nr. 543 e.v., alsook de concl. O.M. vóór Cass., 16 juni 1999,
A.R. P.98.0738.F, nr. 362, p. 877, nr. 5.
ADMINISTRATIVE

33 Cass., 16 mei 1995, A.R. P.94.0802.N, nr. 238, redenen.
34 NEURAY, J.-F., “L’intervention de l’administration dans le choix du mode de réparation en droit de
l’urbanisme et de l’environnement”, Amén., 1995, bijzonder nr., p. 44, nr. 14.
35 Zie VELU J., en ERGEC R., v° “Convention européenne des droits de l’homme”, R.P.D.B., Aanv.,
dl. VII, 1990, p. 277, nr. 405.
36 De beslissing van het college van burgemeester en schepenen of van de gemachtigde ambtenaar
om, in het kader van een bouwmisdrijf, voor de strafrechter een van de herstelmaatregelen te vorderen, is geen beslissing die voor de Raad van State kan worden aangevochten. Het staat immers
uitsluitend aan de gerechtelijke rechter om die beslissing op haar interne en externe wettigheid te
toetsen en na te gaan of zij niet op machtsoverschrijding of machtsafwending berust. (R.v.S., 27
sept. 2000, nr. 89.829, A.P.T, 2000, p. 164).
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sur des droits et obligations de caractère civil, selon la nature de l’action intentée”37. Het –
zelfs schijnbare – gebrek aan onpartijdigheid van de auteur van de herstelvordering heeft
een weerslag op het eerlijk karakter van het proces, meer bepaald t.a.v. de burgerlijke partijen.
Over die kwestie heeft uw Hof, voor zover ik weet, nog nooit uitspraak gedaan, zelfs al
hebben middelen de schending van art. 6 van het Verdrag soms uitdrukkelijk aangevoerd38. In één geval, evenwel, betoogde het middel dat het recht op een eerlijk proces impliceerde dat de rechter, die uitspraak diende te doen over de vordering tot herstel van de
plaats, kon en moest kennisnemen van alle aspecten van het geschil, m.n. van die welke
betrekking hadden op de mogelijkheid om de gevorderde maatregel ten uitvoer te leggen,
alsook van die welke de modaliteiten van het herstel van de plaats in de vorige staat betroffen. Uw Hof heeft dat middel niet aangenomen, op grond dat het bestreden arrest, dat
– zelfs impliciet – vastgesteld had dat een herstel van de plaats in de vorige staat noodzakelijk was, naar recht was verantwoord, en “dat de wet aan het hof van beroep geen enkele andere beoordelingsbevoegdheid meer toekende nadat de bevoegde colleges van burgemeester en schepenen het herstel van de plaats in de vorige staat hadden gekozen”39. Het
dient overigens te worden beklemtoond dat het – zelfs beperkte – toezicht dat de hoven en
rechtbanken op de vordering van de bestuurlijke overheden houden, weliswaar schijnt te
voldoen aan de vereisten van art. 6 E.V.R.M.40, maar zulks des te meer het geval is wanneer dat toezicht zich kan uitstrekken tot de onpartijdigheid die van die bestuurlijke overheden wordt geëist.
Uw Hof zal, in deze zaak, zonder twijfel geen uitspraak over die kwestie hoeven te
doen, als het, zoals ik verzoek, beslist dat het algemeen rechtsbeginsel inzake de
onpartijdigheid van het bestuur van toepassing is op de vordering die de bestuurlijke
overheden instellen op grond van het voormelde art. 155 van het voornoemde Waalse
Wetboek.
8. In een zoals aan het Hof voorgelegde geval, moet de vordering van de betrokken
overheden m.i. worden verworpen, omdat de burger rechtmatig kan vrezen dat zij niet onpartijdig zijn, ook al kan niet bewezen worden dat zij zich schuldig hebben gemaakt aan
machtsafwending. De toepassing van dat algemeen beginsel schendt geen enkele wetsbepaling, aangezien het alleen betrekking heeft op de toepassing van het voormelde art. 155,
door, in voorkomend geval, de keuze van de maatregel te beperken. Het hof van beroep
heeft de vordering van de burgerlijke partijen om de plaats in de vorige staat te doen herstellen terecht toegewezen. Wanneer het bestuur immers niet de toepassing van een van de
maatregelen heeft gevorderd die het krachtens de wet of het decreet mag vorderen, is de
benadeelde derde gerechtigd het herstel in natura van de door de wederrechtelijke daad
37 NEURAY, J.-F, op. cit., p. 44.
38 Zie Cass., 4 dec. 1990, A.R. 3363, nr. 176; 18 okt. 1995, A.R. P.95.0414.F, nr. 442; 19 okt. 1999,
A.R. P.98.0257.N, nr. 543. In dat laatste geval hadden de eisers m.n. AANGEVOERD “dat vermits het
Hof over de opportuniteit van de herstelvordering niet vermag te oordelen en door die (…) vordering gebonden is, alle nut aan het verweer van eisers, waarvan de gemachtigde ambtenaar geen
kennis had, ten onrechte ontnomen werd”. Ze leidden daaruit een schending van art. 6 E.V.R.M.
af. Dat onderdeel berustte echter volledig op de bewering dat de gemachtigde ambtenaar niet op de
hoogte was van de eigendomsmutatie. Het middel was niet ontvankelijk, omdat het het Hof verplicht zou hebben feiten te onderzoeken, waarvoor het niet bevoegd is.
39 Cass., 8 sept. 1982, A.R. 2221, nr. 20.
40 Zie Hof Mensenrechten, 22 nov. 1995, Bryan t. Verenigd Koninkrijk, reeks A, nr. 335-A, §§ 39
tot 47.
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veroorzaakte schade te vorderen41. M.i. dient dezelfde denkwijze te worden gevolgd wanneer de rechter de vordering van het bestuur verwerpt wegens de onregelmatigheid ervan42.
Voor zover nodig stemt de voorgestelde oplossing m.i. overeen met de structuur en de
vereisten van een actief bestuur. De bevoegde bestuurlijke overheid kan nog een
herstelmaatregel vorderen als die maatregel, door de aard en de modaliteiten ervan en naar
gelang van de context, haar in staat stelt het verwijt van partijdigheid of van schijn van
partijdigheid te voorkomen. In de meeste gevallen zal die maatregel een herstel van de
plaats in de vorige staat zijn. Desnoods zou de bestuurlijke overheid zich kunnen
onthouden en zou het herstel dan door de benadeelde worden gevorderd, hetzij voor de
strafrechter als hij zich burgerlijke partij heeft gesteld, hetzij voor de burgerlijke rechter.
In alle gevallen behoudt de rechter zijn toezicht binnen de grenzen die vastgelegd zijn
door de rechtspraak van uw Hof, met name wat het onrechtmatig gebruik en de
evenredigheid van de maatregel betreft. Er moet immers ook gewaakt worden over de
eerbiediging van de rechten van de beklaagde.
Het beginsel van onpartijdigheid is van toepassing op alle bestuurlijke overheden, ook
al gaat het volgens de hierboven vermelde rechtspraak, zoals te dezen, om een in het
geschil tussenkomende partij. Enerzijds wordt de bekritiseerde beslissing immers
gewezen vóór die tussenkomst, die een procedurele draagwijdte heeft. Anderzijds heeft de
burger het recht om aan die overheid evenveel vertrouwen te geven als aan de andere
bestuursorganen. Het doet, wegens de redenen die reeds zijn vermeld m.b.t. de tegen het
cassatieberoep van het Waalse Gewest aangevoerde grond van niet–ontvankelijkheid,
eveneens weinig terzake dat de gemachtigde ambtenaar en het college van burgemeester
en schepenen niet in naam van het Gewest of van de gemeente optreden. Het risico op
belangenconflicten is evenwel duidelijk aanwezig, aangezien die overheden de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid van die publiekrechtelijke rechtspersonen, waarvan zij
het orgaan zijn, in het gedrang kunnen brengen.
Ten slotte zorgt de uitdrukkelijke erkenning van het algemeen beginsel van
onpartijdigheid voor een betere bescherming van de grondrechten van de burger, zonder
de opzet van de wetgeving op stedenbouw en milieubescherming in het gedrang te
brengen. Als de bevoegde bestuurlijke overheden geen herstelmaatregel vorderen, de
benadeelde zich geen burgerlijke partij stelt en niet voor de burgerlijke gerechten
optreedt, kan de rechter ambtshalve geen maatregelen uitspreken, hoewel het algemeen
belang dat zou kunnen vereisen. In dat geval zou het wenselijk zijn dat de wet het O.M.
zou toestaan de toepassing van een dergelijke maatregel te vorderen. M.i. dient de
bescherming van de grondrechten van de burger voorrang te krijgen boven het – beperkte
– risico om een toestand in stand te houden die het algemeen belang kan schaden.
10. Zoals ik hierboven heb herhaald, valt de beslissing van de strafrechter die de vordering van de gemachtigde ambtenaar of van het college van burgemeester en schepenen
toewijst, onder de strafvordering, niettegenstaande het burgerlijk karakter van de maatregel, waarvan de uitspraak in een dergelijk geval door de wet wordt voorgeschreven als
verplichte aanvulling van de strafrechtelijke veroordeling. De strafformule moet dus wor41 Cass., 20 jan. 1993, tweede zaak, A.R. 9817, nr. 39bis; 21 april 1994, A.R. C.93.0225.F, nr. 189.
Volgens sommigen zou het O.M. dat recht eveneens kunnen doen gelden (NEURAY, J.-F , op. cit., p.
42). De lege ferenda zou men kunnen overwegen het O.M. een dergelijke bevoegdheid formeel, of
althans subsidiair, toe te kennen.
42 BOUILLARD, PH.,, “La mesure de réparation d’urbanisme et le juge saisi au pénal”, Amén., 1991, p.
107; LOUVEAUX, B., en VAN YPERSELE, J., Le droit de l’urbanisme, 1998, nr. 439, alsook de door die
auteurs vermelde verwijzingen.
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den gebruikt voor alle beslissingen over de strafvordering, overeenkomstig de vaste rechtspraak van uw Hof43.
Conclusie : verwerping.
ARREST (vertaling)

(A.R. P.00.0855.F)

I. Bestreden uitspraak
De voorzieningen zijn gericht tegen een arrest van 26 april 2000 van het Hof
van Beroep te Brussel, correctionele kamer.
II. Geding in cassatie
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
III. De feiten
In zijn memorie vat eiser de feiten en de voorafgaande rechtspleging als volgt
samen:
"1. [Eiser] bezit meerdere percelen te Genepiën, 15, rue Chant des Oiseaux, die in het
kadaster in de sectie F, nr. 6/2 en 6f/pie, zijn ingeschreven en voor het merendeel gelegen
zijn in een zone van landschappelijk waardevol bosgebied, en, voor het overige, in een
woongebied met een landelijk karakter.
2. Op 20 augustus 1990 verleent het college van burgemeester en schepenen van de
[stad] Genepiën, op gunstig advies van 7 augustus 1990 van de gemachtigde ambtenaar
van het Ministerie van het Waalse Gewest, [eiser] een bouwvergunning voor de wijziging
van het bodemreliëf en het kappen van bomen op het perceel dat in de zone van landschappelijk waardevol bosgebied is gelegen.
Vanaf oktober 1990 gaat eiser over tot ontbossing van de voormelde zone en verricht
hij opvullingswerken.
Op 14 januari 1991 stellen L. en d.S. voor de Raad van State een beroep tot nietigverklaring in tegen de bouwvergunning van 20 augustus 1990 en tegen het voorafgaand advies van 7 augustus 1990 van de gemachtigde ambtenaar.
Daarenboven verzoeken verschillende omwonenden en buren de voorzitter van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel, in kort geding en op verbeurte van een dwangsom, de opschorting van de kap- en aanvullingswerken die het voorwerp uitmaken van de
bouwvergunning van 20 augustus 1990. Bij beschikking van 12 februari 1991 wijst de
voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel die vordering in kort geding toe,
en legt daarenboven een dwangsom van 60.000 F op per dag vertraging of per misdrijf.
[Eiser] stopt [op] die datum de bij de bouwvergunning van 20 augustus 1990 toegestane
werkzaamheden. Alle bomen waren dan reeds gekapt.
3. Op 5 maart 1991 en 11 maart 1991 dient [eiser] bij het gemeentebestuur van Genepiën een verzoek tot bouwvergunning in om het bodemreliëf te wijzigen van datzelfde perceel, ingeschreven in kadaster F onder de nummers 6/2 en 6 f/pie, alsook een stedenbouwkundig attest nr. 2.
Op 30 april 1991 verleent het college van burgemeester en schepenen van de stad Genepiën na gunstig advies dd. 24 april 1997 van de gemachtigde ambtenaar een bouwver43 Zie de arresten in noot 3 hierboven; contra: Cass., 6 sept. 2000, A.R. P.00.0505.F, nr. 444, redenen.

60

HOF VAN CASSATIE

9.1.02 - Nr. 14

gunning [aan eiser], met de toestemming om het bodemreliëf van het perceel, in het kadaster ingeschreven in de sectie F, nrs. 6/2 en 6f/pie, onder bepaalde voorwaarden te wijzigen.
Op 16 mei 1991 verleent het college van burgemeester en schepenen een gunstig stedenbouwkundig attest nr. 2, na gunstig advies dd. 25 april 1991 van dezelfde gemachtigde
ambtenaar.
Bij dagvaarding van 21 mei 1991, die voor de rechter van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Nijvel gebracht wordt, dienen de verweerders, in kort geding, een nieuwe vordering in tot opschorting, onder dwangsom, van de tweede bouwvergunning van 30 april
1991.
Bij verzoekschrift van 24 mei 1991 stellen de verweerders voor de Raad van State een
nieuw beroep tot nietigverklaring van de tweede bouwvergunning van 30 april 1991 in.
Bij een beschikking in kort geding van 25 juni 1991 wordt de opschorting bevolen van
alle werkzaamheden die betrekking hebben op de wijziging van het bodemreliëf, zoals
toegestaan door de bouwvergunning van 30 april 1991.
Op 19 juli 1991 dient [eiser], op grond van het op 16 mei 1991 verleende stedenbouwkundig attest nr. 2, een bouwvergunningsaanvraag in met betrekking tot de bouw van een
villa in een woongebied met een landelijk karakter, die tegenover de openbare weg gelegen is en de wijziging van het bodemreliëf van verschillende percelen veronderstelt.
Ten gevolge van en dankzij de passiviteit [...] van de verschillende, bij die aanvraag betrokken partijen, [meent eiser] over een stilzwijgende bouwvergunning te beschikken
krachtens artikel 52 van het Waals wetboek voor ruimtelijke ordening, stedenbouw en patrimonium.
Op die grond [hervat eiser] de opvullingswerken.
4. Op 12 november 1993 vernietigt de Raad van State de bouwvergunningen door de
[stad] Genepiën verleend op 20 augustus 1990 en 30 april 1991.
Bij een op 7 en 8 april 1994 betekende dagvaarding (stellen) verschillende omwonenden en buren een rechtsvordering in tot herstel van de plaats in zijn vorige staat en tot vergoeding van de geleden schade.
Op 18 november 1994 stellen de verweerders vast dat (eiser) nieuwe opvullingswerken
verricht. Op 21 november 1994 stelt gerechtsdeurwaarder Jean Smets, op vordering van
de verweerders, de lopende werken vast.
Diezelfde dag nog leggen de verweerders een eenzijdig verzoekschrift neer met het oog
op de stopzetting van de werken. Bij beschikking van 21 november 1994 wordt de uitvoering van de lopende werken verboden op verbeurte van een dwangsom. Op 23 november
1994 wordt een beschikking gewezen tot inkorting van de termijn tot dagvaarding in derdenverzet. [Eiser] treedt op met het oog op de intrekking van de beschikking. Op 6 december 1994 verwerpt de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel in kort
geding het derdenverzet.
5. In de loop van de zomer van 1996 [wordt] vastgesteld dat [eiser] achter zijn loods
een sokkel had gebouwd om daarop een tank voor gebruikte olie te plaatsen, zonder daartoe de vereiste bouwvergunning te hebben. Die feiten worden door de politie van Genepiën op 12 augustus 1996 opgetekend in het proces-verbaal NI 66.63.1401-96. Tijdens zijn
verhoor op 14 augustus door de verbalisanten (verklaart eiser) dat hij een exploitatievergunning bezat voor een tank van 10.000 liter aftapolie en een aanvraag tot bouwvergunning had ingediend.
6. Bij vonnis van 17 november 1999 veroordeelt de Correctionele Rechtbank te Nijvel
[eiser] wegens het wijzigen en het in stand houden van een aanzienlijke wijziging van een
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bodemreliëf en wegens de bouw en het in stand houden van de bouw van een tank zonder
bouwvergunning. Na te hebben vastgesteld dat de door het bestuur gevorderde herstelmaatregel niet strookte met het algemeen belang maar een particulier belang diende en
derhalve als onrechtmatig geweerd moest worden, beslist het daarenboven de heropening
van het debat te bevelen om de stad Genepiën en het Waals Gewest de mogelijkheid te geven te verklaren of zij hun vordering willen wijzigen in een vordering tot herstel van de
plaats in de vorige staat.
7. Het Hof van Beroep te Brussel bevestigt dat vonnis in het bestreden arrest van [26]
april 2000, in zoverre het [eiser] veroordeelt wegens het wijzigen en het in stand houden
van een aanzienlijke wijziging van het bodemreliëf na het vernietigingsarrest van de Raad
van State en wegens de bouw en het in stand houden van de bouw van een tank zonder
bouwvergunning, maar wijzigt het vonnis in zoverre het uitspraak doet over de door het
bestuur gevorderde herstelmaatregel".

IV. De cassatiemiddelen
1. Eiser stelt een cassatiemiddel voor, dat als volgt is gesteld:
Geschonden wetsbepalingen en miskende rechtsbeginselen
- Artikelen 149 en 159 van de Grondwet,
- Artikelen 65 en 67 van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw,
- Artikelen 155 en 157 van het Waals Wetboek van ruimtelijke ordening, stedenbouw
en patrimonium van 14 mei 1984.
Bekritiseerde beslissingen en redenen
Het bestreden arrest stelt vast dat de besluiten van het college van burgemeester en
schepenen van 20 augustus 1990 en 30 april 1991 van de stad Genepiën, waarbij aan (eiser) een bouwvergunning is verleend, door de Raad van State zijn vernietigd, op grond dat
die vergunningen in strijd zijn met het gewestplan, en dat zowel eiser als de verweerders
van plan zijn om van de stad Genepiën en van het Waalse Gewest schadevergoeding te eisen voor de fout die de voormelde besturen zouden hebben begaan door de betrokken onwettige vergunningen te verlenen; dat het arrest vervolgens beslist om de rechtstreekse
herstelmaatregel, die door de gemachtigde ambtenaar van het Waalse Gewest en door het
college van burgemeester en schepenen van de stad Genepiën voorgesteld wordt, te verwerpen, op grond "(...) dat die besturen belang erbij hebben het bedrag van de vergoeding
waartoe zij jegens de beklaagde veroordeeld kunnen worden, zoveel mogelijk te beperken, met name aan de hand van de kosten die de betrokkene heeft moeten maken om de
plaats in zijn vorige staat te herstellen. Vanuit dat oogpunt lijkt de voorgestelde plaatselijke ordening voor (eiser) vanzelfsprekend aanzienlijk minder kosten mee te brengen dan
die welke hij zou moeten maken als hij, in voorkomend geval, de plaats in zijn vorige
staat zou moeten herstellen; (...) dat, zonder dat er grond bestaat om te onderzoeken of de
door de betrokken bestuurlijke overheden voorgestelde maatregelen tot inrichting van de
plaats daadwerkelijk zijn aangetast door een interne of externe onwettigheid, vastgesteld
moet worden dat die overheden, in de praktijk, niet in staat waren een voorstel tot ruimtelijke ordening van de plaats te doen, aangezien zij niet alle waarborgen van onpartijdigheid konden bieden die vereist zijn voor een dergelijk voorstel".
Grieven
1.1. Eerste onderdeel
Hoewel het, met toepassing van artikel 159 van de Grondwet, aan de rechterlijke macht
staat een bestuurlijke akte, te dezen de vordering van de gemachtigde ambtenaar en van
het college van burgemeester en schepenen, op haar interne en externe wettigheid te toetsen door inzonderheid na te gaan of de gronden waarop de vordering van een herstelmaat-
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regel steunt, zowel in feite als naar recht ter zake dienend zijn, terecht en redelijk zijn en
niet op machtsoverschrijding of machtsafwending berusten, staat het niet aan de rechter
om over de opportuniteit van een dergelijke vordering te oordelen. Te dezen oordelen de
rechters, enerzijds, dat de bestuurlijke overheden niet in staat waren een voorstel tot ruimtelijke ordening van de plaats te doen, aangezien zij niet alle waarborgen van onpartijdigheid konden bieden die vereist zijn voor een dergelijk voorstel, en, anderzijds, dat er geen
grond bestond om te onderzoeken of de door de betrokken bestuurlijke overheden voorgestelde maatregelen tot inrichting van de plaats door een interne of externe onwettigheid
aangetast waren. Wat dat betreft zijn de redenen van het arrest zo verward en dubbelzinnig dat niet kan worden uitgemaakt of de bodemrechters de vordering tot ruimtelijke ordening van de plaats, met toepassing van artikel 159 van de Grondwet, op haar wettigheid
hebben getoetst dan wel de opportuniteit ervan hebben beoordeeld.
Daaruit volgt dat het arrest, wegens die dubbelzinnigheid die gelijkstaat met een gebrek
aan motivering, niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel 149 van de
Grondwet).
1.2. Tweede onderdeel
Krachtens de artikelen 65 en 67 van de wet van 29 maart 1962 en 155 en 157 van het
Waals Wetboek van ruimtelijke ordening, stedenbouw en patrimonium, oordelen de gemachtigde ambtenaar en het college van burgemeester en schepenen op onaantastbare wijze over de herstelwijze. De rechterlijke macht is bevoegd om de door de bestuurlijke
overheden ingestelde vordering voor een herstelmaatregel op haar interne en externe wettigheid te toetsen, door met name te onderzoeken of de gronden waarop de vordering
steunt, zowel in feite als naar recht terzake dienend zijn, terecht en redelijk zijn en niet op
machtsoverschrijding of machtsafwending berusten. De hoven en rechtbanken moeten aldus, voor elk geval, onderzoeken of de beslissing van de gemachtigde ambtenaar en van
het college van burgemeester en schepenen om een welbepaalde herstelmaatregel te vorderen, uitsluitend is genomen met het oog op een goede ruimtelijke ordening. De omstandigheid dat, te dezen, de keuze van de wijze van herstel van de wederrechtelijke toestand,
ten gevolge van de vernietiging door de Raad van State van twee bouwvergunningen na
de aanvang van de werkzaamheden, aan het bestuur toekomt dat de onwettige vergunningen heeft uitgereikt of aan het bestuur dat later schadevergoeding zou moeten betalen, levert op zich geen machtsoverschrijding of machtsafwending op. De hoven en rechtbanken
kunnen, met toepassing van artikel 159 van de Grondwet, alleen van de door de overheid
gekozen herstelwijze afwijken als blijkt dat de vordering van de overheid op gronden
steunt die geen verband houden met de ruimtelijke ordening of op een opvatting van een
goede ruimtelijke ordening die kennelijk onredelijk zou zijn en zichtbaar te wijten zou
zijn aan een duidelijke beoordelingsfout.
Het bestreden arrest, dat beslist de door de bestuurlijke overheden voorgestelde maatregel van rechtstreeks herstel te verwerpen, alleen op grond dat het van de overheid uitgaat
die de onwettige vergunningen heeft uitgereikt, zonder vast te stellen dat die beslissing
gegrond is op redenen die geen verband houden met de ruimtelijke ordening of die gegrond zijn op een opvatting van een goede plaatselijke ordening die kennelijk onredelijk
is, en zonder dat die vaststelling blijkt uit de feiten die vastgesteld zijn in het bestreden arrest of in de stukken waarop Uw Hof vermag acht te slaan, schendt bijgevolg de artikelen
159 van de Grondwet, 65 en 67 van de organieke wet van 29 maart 1962 en 155 en 157
het Waals Wetboek van ruimtelijke ordening, stedenbouw en patrimonium.
2. Eiseres stelt een middel voor tot staving van haar voorziening.

V. De beslissing van het Hof
1. Over de voorziening van het Waalse Gewest:
Over de grond van niet-ontvankelijkheid die door de verweerders aan de voor-
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ziening tegengeworpen wordt, hieruit afgeleid dat de wet de bescherming van het
algemeen belang niet aan het Gewest maar aan de gemachtigde ambtenaar toevertrouwt, en dat eiseres bijgevolg geen ontvankelijke voorziening voor het Hof
kan instellen om de vernietiging van het arrest te vorderen, in zoverre het een
door de gemachtigde ambtenaar gevorderde rechtstreekse herstelmaatregel verwerpt.
Overwegende dat de gemachtigde ambtenaar of het college van burgemeester
en schepenen, krachtens artikel 155, § 1, van het Waals Wetboek van ruimtelijke
ordening, stedenbouw en patrimonium, na onderling overleg een van de in de
tweede paragraaf bedoelde wijzen van herstel voor de correctionele rechtbank
kan vorderen; dat, krachtens die bepaling die de openbare orde raakt, de vrijwaring van het algemeen belang van de gemeenschap, te weten de verwezenlijking
van een goede ruimtelijke ordening, niet aan het Gewest zelf wordt toevertrouwd
maar aan de gemachtigde ambtenaar van het Gewest, die hiermee niet samenvalt;
Overwegende dat het arrest beslist "de rechtstreekse herstelmaatregel te verwerpen die door de gemachtigde ambtenaar van het Waalse Gewest en door het
college van burgemeester en schepenen van de stad Genepiën voorgesteld
wordt"; dat eiseres geen hoedanigheid heeft om tegen die beslissing cassatieberoep in te stellen;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid gegrond is;
Overwegende dat het Hof bijgevolg geen acht slaat op de memorie van eiseres,
die geen verband houdt met de ontvankelijkheid van de voorziening;
2. Over de voorziening van V.:
2.1. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen over de strafvordering:
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat de rechterlijke macht bevoegd is om de vordering van de gemachtigde ambtenaar of van het college van burgemeester en schepenen, die ertoe strekt een van de rechtstreekse herstelmaatregelen, bedoeld in artikel 155, §
1, van het Waals Wetboek van ruimtelijke ordening, stedenbouw en patrimonium, te horen bevelen, op haar interne en externe wettigheid te toetsen en na te
gaan of zij in overeenstemming is met de wet en niet op machtsoverschrijding of
machtsafwending berust, maar het niet aan de rechter staat om over de opportuniteit van een dergelijke vordering te oordelen;
Overwegende dat de appèlrechters vaststellen dat zowel eiser als de verweerders duidelijk hun voornemen hebben bekendgemaakt om van het Waalse Gewest en van de stad Genepiën schadevergoeding te eisen voor de fouten die de
gemachtigde ambtenaar van het Waalse Gewest en het college van burgemeester
en schepenen van de stad Genepiën hebben begaan door de onwettige, door de
Raad van State vernietigde vergunningen te verlenen, en dat de door die overheden voorgestelde plaatselijke ordening aanzienlijk minder kostelijk scheen te zijn
dan het herstel van de plaats in zijn vorige staat en de door de voormelde gemachtigde ambtenaar en door het college voorgestelde vordering tot plaatselijke
ordening verwerpt, op grond dat "... die overheden, in de praktijk, niet in staat
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waren een voorstel tot plaatselijke ordening te maken, aangezien zij niet alle
waarborgen van onpartijdigheid kunnen bieden waarmee een dergelijk voorstel
gepaard moet gaan" en "dat onpartijdigheid een algemeen beginsel van intern
recht is dat de openbare orde raakt (...)"; dat de appèlrechters die vordering aldus
ondubbelzinnig op haar wettigheid getoetst hebben;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat het onderdeel, in zoverre het betoogt dat het wettigheidstoezicht dat de rechterlijke macht op de vordering van de gemachtigde ambtenaar of
van het college van burgemeester en schepenen van de betrokken gemeente verricht op grond van artikel 155, § 2, van het voormelde Waals Wetboek, gegrond
is op artikel 159 van de Grondwet, terwijl de beslissing die de voormelde bestuurlijke overheden nemen met het oog op de toepassing van dat artikel 155, §
2, geen besluit of verordening is in de zin van artikel 159 van de Grondwet, faalt
naar recht;
Overwegende dat, voor het overige, het beginsel van onpartijdigheid een algemeen rechtsbeginsel is dat, in de regel, van toepassing is op elk actief bestuursorgaan; dat miskenning van het beginsel van onpartijdigheid niet vereist dat het bewijs van partijdigheid geleverd wordt, maar dat een schijn van partijdigheid volstaat;
Overwegende dat de rechter die, bij de uitoefening van zijn wettigheidstoezicht, oordeelt dat de bestuurlijke overheden niet in staat waren met de vereiste
onpartijdigheid een keuze te maken tussen de verschillende, in art. 155, § 2, van
het voormelde Waalse wetboek bedoelde wijzen van herstel, de door die overheden ingestelde vordering kan verwerpen zonder die vordering verder nog op haar
interne en externe wettigheid te moeten toetsen; dat, in dat geval, alleen de vordering van de benadeelde derde of derden met betrekking tot de herstelmaatregel, in voorkomend geval, aanhangig blijft bij de rechter, die de gegrondheid ervan zal beoordelen;
Overwegende dat de appèlrechters, na hun vaststellingen, hiervoor vermeld in
antwoord op het eerste onderdeel, beslissen dat "zonder dat er grond bestaat om
te onderzoeken of de door de betrokken bestuurlijke overheden voorgestelde
maatregelen tot plaatselijke ordening daadwerkelijk door een interne of externe
wettigheid zijn aangetast, vastgesteld moet worden dat die overheden, in de praktijk, niet in staat waren een voorstel tot plaatselijke ordening te doen, aangezien
zij niet alle waarborgen van onpartijdigheid konden bieden waarmee een dergelijk voorstel gepaard moet gaan; dat onpartijdigheid een algemeen beginsel van
intern recht is dat de openbare orde raakt en in het internationaal recht is vastgelegd in artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens
(...); dat de betrokken bestuurlijke overheden, met het oog op de eerbiediging
van dat algemeen beginsel, te dezen de mogelijkheid hadden om, hetzij, te vorderen dat de plaats in haar vorige staat zou worden hersteld, wat overigens, gezien
het ophouden van de onrechtmatige toestand, in beginsel de voorkeur zou moeten genieten (...), hetzij zich ervan te onthouden enige vordering tot rechtstreeks
herstel in te stellen, zoals de wet hen dat toestaat; dat, bijgevolg, de door de ge-
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machtigde ambtenaar van het Waalse Gewest en door het college [van burgemeester en schepenen] voorgestelde maatregel tot rechtstreeks herstel moet worden verworpen teneinde de rechten van de burgerlijke partijen te vrijwaren (...);
dat die vordering hierna zal worden onderzocht in het kader van de vorderingen
op burgerrechtelijk gebied"; dat de appèlrechters hun beslissing aldus naar recht
verantwoorden;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet
is gewezen;
2.2. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de door de
verweerders tegen eiser ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen, te weten:
2.2.1. die welke uitspraak doet over het beginsel van aansprakelijkheid:
Overwegende dat eiser afstand doet van zijn voorziening, op grond dat de beslissing geen eindbeslissing is in de zin van artikel 416 van het Wetboek van
Strafvordering;
Overwegende, evenwel, dat, krachtens artikel 416, tweede lid, van dat wetboek, beslissingen die uitspraak doen over het beginsel van aansprakelijkheid
vatbaar zijn voor onmiddellijk cassatieberoep; dat er bijgevolg geen grond bestaat om akte te verlenen van de afstand, die op een dwaling berust;
Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert;
2.2.2. die welke uitspraak doet over de omvang van de schade:
Overwegende dat eiser afstand doet van zijn voorziening;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verleent akte van de afstand van eisers voorziening, in zoverre zij gericht is tegen de beslissing die, wat de omvang van de schade betreft, uitspraak doet over
de door de verweerders tegen eiser ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen;
Verwerpt de voorzieningen voor het overige;
Veroordeelt elke eiser in de kosten van zijn voorziening.
9 januari 2002 - 2e kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Mahieu en De Bruyn.

Nr. 15
2e kamer - 9 januari 2002

1º CASSATIE — ARRESTEN. VORM — RECHTSPLEGING. VOEGING VOEGING - STRAFZAKEN - ZELFDE RECHTSPLEGING - VERSCHILLENDE PARTIJEN - VERSCHILLENDE
BESLISSINGEN.
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2º EUROPESE UNIE — VERDRAGSBEPALINGEN — BEGINSELEN - VRIJ
VERKEER VAN GOEDEREN - VOERTUIG GEREGISTREERD IN EEN LIDSTAAT - COMMUNAUTAIR
KARAKTER - VOORWAARDEN.
3º DOUANE EN ACCIJNZEN - EUROPESE UNIE - VRIJ VERKEER VAN GOEDEREN - VOERTUIG
GEREGISTREERD IN EEN LIDSTAAT - COMMUNAUTAIR KARAKTER – VOORWAARDEN.
4º DOUANE EN ACCIJNZEN - RECHTEN - VERSCHULDIGD KARAKTER - BEWIJS STRAFZAKEN - BEWIJSVOERING – UITZONDERING.
5º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - UITZONDERING - DOUANE EN
ACCIJNZEN - RECHTEN - VERSCHULDIGD KARAKTER.
6º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID BEWIJSLAST - AANPASSING - GRENZEN - RECHT OP STILZWIJGEN VAN DE BEKLAAGDE - RECHT
VAN VERDEDIGING.
7º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - BEWIJSLAST - AANPASSING GRENZEN - RECHT OP STILZWIJGEN VAN DE BEKLAAGDE.
8º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - HEROPENING
VAN HET DEBAT - ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER – MOTIVERING.
9º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER STRAFZAKEN - HEROPENING VAN HET DEBAT.
10º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — ALGEMEEN STRAFZAKEN - HEROPENING VAN HET DEBAT.
11º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - SLUITING VAN HET DEBAT NIEUWE STUKKEN - HEROPENING VAN HET DEBAT - GEVOLG.
12º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — BELANG - OVERTOLLIGE REDEN –
KRITIEK – GEVOLG.
1º Wanneer verschillende partijen cassatieberoep hebben ingesteld tegen beslissingen
over dezelfde zaak, kan het Hof de cassatieberoepen ambtshalve voegen; zulks is m.n.
het geval wanneer bij hetzelfde arrest sommige beklaagden op tegenspraak en de
andere bij verstek zijn veroordeeld, en de eerstgenoemden tegen het arrest
cassatieberoep hebben ingesteld, terwijl de anderen hun cassatieberoep hebben gericht
tegen het arrest dat nadien op hun verzet is gewezen1. (Artt. 187 en 188, Sv.)
2º en 3° De voorwaarden waaraan een motorvoertuig voor vervoer over de weg, dat in een
Lidstaat van de Gemeenschap is geregistreerd, moet voldoen om als communautair te
worden aangemerkt, zijn beperkend opgesomd in art. 320, Verordening (EEG) nr.
2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993 houdende vaststelling van enkele bepalingen
ter uitvoering van het communautair douanewetboek2. (Verordening (E.E.G.) nr 2454/93
van de Commissie van 2 juli 1993)
4º en 5° Inzake douane zijn de rechten, in beginsel, verschuldigd op straffe van, m.n.,
strafrechtelijke sancties, tenzij gegevens voorgelegd worden die in het belastingrecht
ontheffing of vrijstelling kunnen bewerkstelligen3; de reglementering betreffende de inning
van douanerechten wijkt aldus af van het stelsel van de bewijsvoering in strafzaken.
1 Cass., 31 jan. 1984, A.R. 8133, nr. 293.
2 Zie Cass., 7 juni 1989, A.R. 7362, nr. 575.
3 Zie Cass., 21 sept. 1999, A.R. P.98.1346.N, nr. 474.
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6º en 7° De wetgever mag het bewijsrecht in strafzaken bijstellen in zoverre die bijstelling
verenigbaar is met de eerbiediging van het recht van verdediging, waartoe het recht op
stilzwijgen en bijgevolg ook de regels betreffende de bewijslast behoren 4. (Algemeen
rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging)
8º, 9° en 10° De bodemrechter beoordeelt op onaantastbare wijze de noodzaak of
opportuniteit van de door een partij gevorderde heropening van het debat; wanneer hij
beslist dat er geen grond bestaat tot heropening van het debat, hoeft hij die beslissing
niet met redenen te omkleden5. (Artt. 190 en 211, Sv.)
11º Miskenning van het recht van verdediging kan niet worden afgeleid uit de
omstandigheid alleen dat de rechter beslist om het debat niet te heropenen en de
stukken te weren en die volgens hem geen nieuwe stukken zijn en die de beklaagde
heeft neergelegd na de sluiting van het debat 6. (Algemeen rechtsbeginsel inzake het
recht van verdediging)
12º Het middel is niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, wanneer het een overtollige
reden van de bestreden beslissing bekritiseert7.
(O. e.a. T. Belgische Staat, Minister van Financiën)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.00.1531.F – P.01.0671.F.)

I. De bestreden beslissingen
Eiser O. heeft cassatieberoep ingesteld tegen een arrest van 20 oktober 2000
van het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer.
De eisers G. en de c.v. Evoluzione hebben cassatieberoep ingesteld tegen een
arrest van 23 maart 2001 van het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
1. Eiser O. stelt drie middelen voor.
1.1. Eerste middel
Geschonden bepalingen en miskende beginselen
De regels van de bewijslast.
Bestreden beslissingen en redenen
Het bestreden arrest vermeldt dat "de tekst van artikel 320 (van de EEG-verordening nr.
2454/93 van 02/07/93) duidelijk is en geen andere dan de daarin vermelde bewijsmiddelen erkent" en dat "de beklaagden het bewijs niet kunnen leveren, volgens de vormen en
vereisten van de Europese verordening, van het Europees karakter van de ingevoerde Fer4 Zie Cass., 5 april 2000, A.R. P.00.0250.F, nr. 228; 7 feb. 2001, A.R. P.00.1532.F, nr. 75.
5 Zie Cass., 19 jan. 2000, A.R. P.99.0503.F, nr. 45; 5 dec. 2000, A.R. P.99.0195.N, nr. 668; 14 feb.
2001, A.R. P.00.1350.F, nr. 91.
6 Zie Cass., 5 dec. 2000, A.R. P.99.0195.F, nr. 668.
7 Cass., 18 okt. 2000, A.R. P.00.1329.F, nr. 560.
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rari, zodat het Bestuur van Douane en Accijnzen op het voertuig invoerrechten en BTW
moet heffen".
Het arrest beslist dat de door de Republiek San Marino verleende voorlopig inschrijvingsbewijs nr. 16126E geenszins met zekerheid bewijst dat het voertuig te San Marino in
het vrije verkeer is gebracht en de communautaire oorsprong van het voertuig bijgevolg
niet kan aantonen.
Grieven
1.1.1. Eerste onderdeel
In strafzaken dient het openbaar ministerie of de vervolgende partij het bewijs te leveren van de schuld van de beklaagde. De omstandigheid dat het aan eiser ten laste gelegde
misdrijf veeleer voortvloeit uit een bijzondere wet dan uit het Strafwetboek, wijzigt in
geen geval de regel van de bewijslast.
Het bestreden arrest erkent dat het voorlopig inschrijvingsbewijs nr. 16126E "aantoont
dat het voertuig reeds eerder, in 1986, was ingeschreven" te San Marino. Bijgevolg staat
het aan de vervolgende partij om aan te tonen dat het voormelde voertuig zonder registratiebewijs in een Europees land is ingevoerd.
Het bestreden arrest veroordeelt eiser omdat hij het Europees karakter van het ingevoerde voertuig niet kan bewijzen, en, derhalve, omdat hij niet kan aantonen dat hij geen misdrijf heeft gepleegd, en miskent bijgevolg de regels van de bewijslast.
1.1.2. Tweede onderdeel
Het bestreden arrest erkent dat dat voorlopig inschrijvingsbewijs nr. 16126 "aantoont
dat het voertuig reeds eerder, in 1986, was geregistreerd" te San Marino.
Het door eiser neergelegde document, dat door het hof van beroep in aanmerking is genomen, vormt op zijn minst een begin van bewijs van het bestaan van een eerdere registratie in een land van de Gemeenschap.
Daarenboven heeft eiser op de terechtzitting een document neergelegd, "certificato storico" genaamd, dat door het hof van beroep in aanmerking is genomen en dat weliswaar
geen door de Europese regelgeving erkend bewijsmiddel is, doch aantoont dat het voertuig eerder reeds in San Marino was geregistreerd.
Beide door eiser neergelegde documenten vormden op zijn minst een begin van bewijs
van de communautaire oorsprong van het voertuig. Hoewel eiser de in artikel 320 van de
EEG-verordening nr. 2454/93 bedoelde documenten niet kon voorleggen, lieten ze op zijn
minst toe een bewering te staven die gegevens bevatte waaraan geloof kon worden gehecht, wat het hof van beroep met betrekking tot het voorlopig inschrijvingsbewijs nr.
16126E niet betwist. Te dezen diende het vervolgende bestuur te bewijzen dat die bewering of begin van bewijs onjuist was. De vervolgende partij dient te dezen het niet-bestaan
van de door eiser aangevoerde rechtvaardigingsgrond of begin van bewijs aan te tonen.
2.2. Tweede middel
Geschonden bepalingen en miskende beginselen
- Algemeen beginsel van het recht van verdediging;
- Artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden arrest weert vier documenten uit het debat die in bijlage bij een verzoek
tot heropening van het debat zijn neergelegd, in zoverre "de onderzoeksopdrachten die de
beklaagde heeft verricht om de documenten te verkrijgen die oude en uitvoerig besproken
feiten aantonen, verricht hadden moeten worden vóór het afsluiten van het debat; dat de
stukken die hij wil neerleggen geen nieuwe of doorslaggevende stukken zijn en geweerd
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moeten worden".
Grieven
Het arrest weert de voormelde documenten uit het debat, op grond dat zij "geen nieuwe
of doorslaggevende stukken zijn", hoewel het hof van beroep erkent dat die documenten
zijn verkregen ten gevolge van onderzoeksopdrachten die door de beklaagde waren uitgevoerd en die vóór het afsluiten van het debat verricht hadden moeten worden. Het hof van
beroep neemt een tegenstrijdige motivering aan wanneer het oordeelt dat het niet om nieuwe stukken gaat, aangezien het tevens erkent dat die documenten zijn verkregen ten gevolge van onderzoeksopdrachten die na het afsluiten van het debat zouden zijn verricht.
Die documenten konden alleen nieuw zijn.
Daarenboven verwerpt het arrest waartegen cassatieberoep is ingesteld, de voormelde
stukken, op grond dat zij niet doorslaggevend zijn, terwijl eiser in zijn verzoekschrift met
name vermeldt dat hij een "eensluidend verklaard afschrift" neerlegt van "het inschrijvingsbewijs dat hem op 4 april 1986 in de Republiek San Marino is verleend voor het
voertuig van het merk Ferrari, met een eensluidende verklaring door een beëdigd
vertaler". Dat wordt niet betwist door het arrest waartegen cassatieberoep is ingesteld. Eiser heeft het gevraagde stuk dus kunnen voorleggen. De verdediging moet in alle omstandigheden de bewijselementen kunnen overleggen die haar onschuld bewijzen, en die moeten in aanmerking genomen worden, zo niet wordt een gerechtelijke dwaling begaan. Het
Hof beslist overigens dat de weigering om een onderzoeksopdracht te verrichten, al gaat
het om een minieme onderzoeksopdracht die voor de verdediging weinig belang heeft,
een miskenning van het recht van verdediging vormt. Daarenboven is beslist dat de weigering van de rechters om kennis te nemen van documenten op grond waarvan zij tot hun
overtuiging kunnen komen, de rechtsonderhorige in een situatie kan plaatsen waarin hij
een duidelijk nadeel ten aanzien van zijn tegenstander lijdt en het beginsel van de gelijkheid der wapenen miskent.
Door te weigeren rekening te houden met de stukken die eiser tijdens de beraadslaging
heeft neergelegd, op de driedubbele grond dat die stukken noch nieuw noch doorslaggevend waren, en dat de handelingen die zijn gesteld om ze te verkrijgen hadden moeten
zijn verricht vóór het afsluiten van het debat, is het bestreden arrest met tegenstrijdige redenen omkleed, aangezien het alleen om nieuwe stukken kan gaan, omdat de opdrachten,
volgens het hof van beroep, na het afsluiten van het debat zouden zijn verricht, en miskent
het het recht van verdediging, aangezien de handelingen die zijn gesteld om die stukken te
verkrijgen, zijn gesteld vóór het afsluiten van het debat, hoewel de stukken erna zijn ontvangen, en miskent het de motiveringsverplichting van de beslissingen alsook het recht
van verdediging, in zoverre die stukken niet van doorslaggevend belang zouden zijn, terwijl het arrest erop wijst dat ze feiten staven die oud zijn en op de terechtzitting uitvoerig
zijn behandeld.
Het voorwerp van het geschil bestond er uitgerekend in de communautaire oorsprong
van het ingevoerde voertuig van het merk Ferrari te bewijzen. Een van de stukken die eiser daartoe heeft neergelegd, is een attest van de Dienst voor de inschrijving van de voertuigen van de Republiek San Marino, met een vertaling door een beëdigd vertaler, om de
inschrijving van het voertuig op 4 april 1986 te San Marino te bewijzen. Het verzoek tot
heropening van het debat dat eiser had neergelegd, was wat dat betreft duidelijk.
2.3. Derde middel
Aangevochten bepalingen en miskende beginselen
- Artikel 195 van het Wetboek van Strafvordering;
- Artikel 6.2 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.
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Bekritiseerde beslissingen en gronden
Het arrest bepaalt de strafmaat, met inachtneming van "de noodzaak om de herhaling
van soortgelijke feiten te voorkomen".
Grieven
De straf die door een strafrechtelijk college uitgesproken wordt ten gevolge van door
het openbaar ministerie of door een bestuur ingestelde vervolgingen, strekt alleen ertoe
een strafbaar gedrag te straffen dat door het voormelde rechtscollege bewezen is verklaard. De straf kan niet worden bepaald op grond van een toekomstige en onzekere gebeurtenis, zoals de mogelijke herhaling van de feiten door eiser.
Door de strafmaat te bepalen en die te motiveren door het risico op herhaling, schendt
het arrest waartegen cassatieberoep is ingesteld artikel 195 van het Strafwetboek en miskent het het beginsel volgens hetwelk een straf alleen een vooraf bewezen verklaard strafbaar gedrag kan straffen.
De rechters kunnen de strafmaat niet motiveren door de strafbare toekomst van de veroordeelde vooraf te bepalen, zo niet laten zij zich in met het vooraf bestraffen van een
mogelijke herhaling en miskennen zij het vermoeden van onschuld.
2. De eisers G. en de coöperatieve vennootschap Evoluzione hebben op 25 juli 2001
een memorie op de griffie van het Hof neergelegd.

IV. Beslissing van het Hof:
Overwegende dat er grond bestaat om met een en hetzelfde arrest uitspraak te
doen over de cassatieberoepen die ingesteld zijn in het kader van de dossiers die
ingeschreven zijn onder de nummers P.00.1531.F en P.01.0671.F van de algemene rol van het Hof, aangezien die voorzieningen gericht zijn tegen de beslissingen die, in dezelfde procedure, respectievelijk op 20 oktober 2000 ten aanzien
van de eerste eiser, en op 23 maart 2001 ten aanzien van de tweede en de derde
eiser zijn gewezen.
1. Op de voorziening van O.:
1.1. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de tegen eiser
ingestelde strafvordering:
Over het eerste middel:
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat, volgens artikel 37 van de Verordening (EEG) nr. 2913/92
van 12 oktober 1992 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek, de in het douanegebied van de Europese Gemeenschap binnengebrachte goederen, vanaf het ogenblik waarop zij worden binnengebracht, aan douanetoezicht onderworpen zijn en dat blijven zolang het nodig is om de douanestatus
ervan te bepalen;
Dat uit artikel 313.2 van de Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie
van 2 juli 1993, houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van
het voormelde wetboek, volgt dat de voormelde goederen niet geacht worden
communautaire goederen te zijn, tenzij hun communautair karakter naar behoren
wordt vastgesteld overeenkomstig de artikelen 314 tot 323 van die Verordening;
dat artikel 320 van diezelfde verordening van 2 juli 1993 een beperkende opsomming geeft van de voorwaarden waaraan een motorvoertuig voor vervoer over de
weg, dat in een Lidstaat is geregistreerd, moet voldoen om als communautair te
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worden aangemerkt;
Overwegende dat het arrest eiser veroordeelt omdat hij de douanerechten niet
heeft betaald binnen de bij artikel 222 van dat wetboek bedoelde termijn, nadat
het bestuur de aangifte na de invoer opnieuw had onderzocht, en hij het communautair karakter van het vervoerde voertuig niet regelmatig kon bewijzen;
Overwegende dat, inzake douane, de rechten, in beginsel, verschuldigd zijn, op
straffe van, met name, strafrechtelijke sancties, tenzij gegevens voorgelegd worden die in het belastingrecht ontheffing of vrijstelling kunnen bewerkstelligen;
dat de reglementering betreffende de inning van douanerechten aldus afwijkt van
het stelsel van de bewijsvoering in strafzaken; dat de wetgever het bewijsrecht in
strafzaken mag bijstellen, in die mate dat die bijstelling verenigbaar is met de
eerbiediging van het recht van verdediging, waartoe het recht op stilzwijgen en
bijgevolg ook de regels betreffende de bewijslast behoren;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat dit onderdeel betoogt dat de documenten die door eiser zijn
neergelegd en door de appèlrechters in aanmerking zijn genomen, "op zijn minst
een begin van bewijs van de communautaire oorsprong van het voertuig vormden"; dat het onderdeel, dat aldus de beoordeling in feite van de appèlrechters
bekritiseert, of voor het onderzoek ervan een onderzoek van feiten veronderstelt,
waarvoor het Hof niet bevoegd is, niet ontvankelijk is;
Over het tweede middel:
Overwegende dat de bodemrechter op onaantastbare wijze de noodzaak of de
opportuniteit van de door een partij gevorderde heropening van het debat beoordeelt; dat de rechter die beslist dat er geen grond bestaat tot heropening van het
debat, die beslissing niet met redenen hoeft te omkleden;
Dat het niet tegenstrijdig is om, enerzijds, te vermelden dat eiser nieuwe onderzoeksopdrachten heeft verricht om documenten te verkrijgen en, anderzijds,
te beslissen dat die documenten geen nieuwe stukken vormen;
Overwegende dat, daarenboven, miskenning van het recht van verdediging niet
kan worden afgeleid uit de omstandigheid alleen dat de rechter beslist om het debat niet te heropenen en de voormelde stukken te weren;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het derde middel:
Overwegende dat het arrest vermeldt "dat bij het bepalen van de op te leggen
straf rekening moet worden gehouden met de relatieve omvang van de door het
bestuur voor Douane en Accijnzen geleden schade en met de noodzaak om de
herhaling van soortgelijke feiten te voorkomen";
Dat het middel, dat uitsluitend gericht is tegen die tweede grond, kritiek uitoefent op een overtollige reden van het arrest en bijgevolg niet ontvankelijk is;
En overwegende dat, voor het overige, dat de substantiële of op straffe van
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;
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1.2. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de tegen eiser
ingestelde burgerlijke rechtsvordering:
Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert;
2. Op de voorziening van G.:
Overwegende dat het Hof geen acht slaat op de memorie die op de griffie van
het Hof is ontvangen buiten de termijn, bepaald in artikel 420 bis, tweede lid,
van het Wetboek van Strafvordering;
2.1. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de tegen eiser
ingestelde strafvordering:
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;
2.2. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de tegen eiser
ingestelde burgerlijke rechtsvordering:
Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert;
3. Op de voorziening van de coöperatieve vennootschap Evoluzione:
Overwegende dat het Hof geen acht slaat op de memorie die op de griffie van
het Hof is ontvangen buiten de termijn, bepaald bij artikel 420 bis, tweede lid,
van het Wetboek van Strafvordering;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet
blijkt dat de voorziening van eiseres, burgerrechtelijk aansprakelijke partij, is betekend aan de partijen waartegen ze is gericht;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt de voorzieningen;
Veroordeelt elke eiser in de kosten van zijn voorziening.
9 januari 2002 – 2e kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. Delbouille, Luik.

Nr. 16
2e kamer - 9 januari 2002

1º VREEMDELINGEN - VREEMDELINGENWET - MENSENHANDEL - BEGRIP - MISDRIJF ARBEIDS- EN SOCIALEZEKERHEIDSRECHT.
2º VREEMDELINGEN - VREEMDELINGENWET - MENSENHANDEL - BEGRIP - VRIJHEID VAN DE
VREEMDELING - BEROVING OF BEPERKING.
1º Alleen uit de omstandigheid dat een vreemdeling die het Koninkrijk binnenkomt of er
verblijft, getroffen wordt door een overtreding op het arbeids- en socialezekerheidsrecht,

Nr. 16 - 9.1.02

HOF VAN CASSATIE

73

volgt niet dat de pleger van die misdrijven eveneens het wanbedrijf pleegt dat door art.
77bis Vreemdelingenwet bestraft wordt. (Art. 77bis, Vreemdelingenwet)
2º Art. 77bis Vreemdelingenwet bestraft de personen die, op welke manier ook, ertoe
bijdragen de binnenkomst of het verblijf van de vreemdeling in het Koninkrijk mogelijk te
maken, en hem aldus van zijn vrijheid beroven of zijn vrijheid beperken door de in die
bepaling omschreven handelingen te stellen1. (Art. 77bis, Vreemdelingenwet)
(PROCUREUR GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE LUIK e.a. T. D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.01.0851.F)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest van 25 april 2001 van het
Hof van Beroep te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
1. Eiser stelt een middel voor in een memorie, waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
2. Eiseres stelt een middel voor dat als volgt is gesteld:
Geschonden wetsbepalingen en miskende rechtsbeginselen
- Artikel 149 van de Grondwet;
- Artikel 77bis, § 1, 2°, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot
het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ingevoegd bij artikel 1 van de wet van 13 april 1995.
Bekritiseerde beslissingen en redenen
Het bestreden arrest (...) verklaart zich onbevoegd om kennis te nemen van de klachten
van eiseres, wegens overtreding van artikel 77bis, § 1, 2°, van de voormelde wet van 15
december 1980, en waarvan het de verweerders vrijspreekt. Het voert daarvoor in het bijzonder aan dat die bepaling "betrekking heeft op het misbruik van het kwetsbaar slachtoffer; (dat) de daarin gegeven opsomming limitatief is en noch de gezinssituatie, noch de
leeftijd van de vreemdeling noch zijn financiële toestand vermeldt (...); (...) dat de feiten
aan het licht zijn gekomen door middel van tussenpersonen, waarbij de aandacht van de
ene getrokken werd door een televisiereportage over mensenhandel (...), zie, wat die omstandigheden betreft, ook de verklaring van T.N. (...); (...) hoewel uit de verschillende verklaringen van (eiseres) blijkt dat zij veel werkte, dat zij verschillende huishoudelijke taken
verrichte die aan werksters opgelegd worden en bijzonder teleurgesteld was door haar
nieuwe situatie, het hof (van beroep) niettemin beslist dat er nog steeds twijfel bestaat of
de (verweerders) misbruik hebben gemaakt van de kwetsbare toestand waarin (eiseres)
zich bevond; (...) dat uit het visum van (eiseres), dat op 24 februari 1998 verviel en waar1 Cass., 22 juni 1999, A.R. P.99.0611.N, nr. 386, redenen; zie het verslag namens de Commissie
voor de Justitie over het wetsvoorstel tot bestrijding van de mensenhandel, Gedr. St., Kamer,
1993-94, nr. 1381/6, blz. 6; VANDEMEULEBROEKE, O., en GAZAN, F., "Traite des êtres humains exploitation de la prostitution et abus sexuels: les nouvelles lois des 27 mars et 13 avril 1995",
Rev. dr. pén., 1995, blz. 991, nr. 22.
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voor de (verweerders) formaliteiten hadden vervuld teneinde het te verlengen en de noodzakelijke stappen hadden ondernomen om de situatie van (eiseres) te regulariseren, niet
met stelligheid kan worden afgeleid dat de (verweerders) misbruik hebben gemaakt van
de precaire toestand van (eiseres); dat uit de gegevens van het dossier evenmin met stelligheid kan worden opgemaakt dat zij haar paspoort niet kon verkrijgen als zij daar gewoon om vroeg; (...) dat (eiseres) weliswaar deelnam aan de huishoudelijke taken die de
normale taken zijn die door de twee leden van het koppel moesten worden verricht; dat de
tegenstrijdige verklaringen uit het dossier het misbruik niet afdoend bewijzen; (...) dat het
buurtonderzoek niet alle verhoren bevat en dat de in het dossier bedoelde foto's er niet in
voorkomen; (...) dat (eiseres) voordelen in natura genoot, de (verweerders) vergezelde
wanneer zij uitgingen of inkopen gingen doen, geld voor tandheelkundige verzorging had
gekregen dat zij voor andere doeleinden heeft aangewend, dat zij alleen naar bepaalde
winkels ging, enz.; dat zij in elk geval niet slecht is behandeld, zelfs niet toen de verstandhouding tussen beide vrouwen is verslechterd; dat (verweerder), wie (eiseres) niets verwijt, inzonderheid heeft verklaard (...) dat zij haar wilden helpen, hoewel hij toegaf dat zij
zonder duidelijk uurrooster werkte, dat hij dit aan zijn echtgenote had gemeld en dat zij
hem had geantwoord dat het er in Guinee zo aan toe ging; dat niet met zekerheid kan worden bewezen aan welk ritme zij het werk verrichtte dat, door zijn aard, niet met, bijvoorbeeld, atelierwerk kan worden gelijkgesteld, temeer daar zij kwam en ging naar gelang
van de inkopen die gedaan moesten worden; (...) dat het mogelijk is dat (eiseres) haar toestand in haar verklaringen opzettelijk overdreven heeft voorgesteld, temeer daar in geval
van veroordeling van de (verweerders) op grond van artikel 77bis van de wet van 15 december 1980, haar toestand in België geregulariseerd kon worden; (...) dat, hoewel (eiseres) aldus gesproken heeft van de slavernij waaraan zij in haar land van oorsprong onderworpen was, het hof (van beroep) rekening houdt met de ontkenning van de ambassade
van de Republiek Guinee en de stukken van de Republiek Guinee die bij het dossier van
(verweerster) zijn gevoegd; dat de confrontatie die (verweerster) op grond van artikel 61quinquies heeft gevraagd, niet kon worden verricht omdat zij niet is opgedaagd".
Grieven
Eiseres betoogt dat "het uitbetalen van een lager loon dan het minimumloon en, a fortiori, zowel het ontbreken van enig loon als de niet-nakoming van de verbintenissen van de
werkgever ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, in de zin van artikel
77bis, § 1, 2°, van de wet van 15 december 1980 een misbruik kunnen vormen van de bijzonder kwetsbare toestand waarin de vreemdeling zich bevindt. Bij het beoordelen van
dat misbruik kan rekening gehouden worden met andere feitelijke gegevens dan die welke
opgesomd worden in artikel 77bis, § 1, 2°, en, inzonderheid, met de financiële toestand
van de vreemdeling".
In conclusie had eiseres aangevoerd dat "(verweerster) en (eiseres), met instemming
van de heer D.K., (...) een arbeidsovereenkomst hebben gesloten volgens welke laatstgenoemde in de hoedanigheid van gouvernante in België zou werken van 1 december 1997
tot 30 november 2000 om in hoofdzaak voor de kinderen te zorgen, en dat voor een
maandloon van 150 dollar, dus ongeveer 6.000 Belgische frank" (concl., blz. 3); dat "de
(verweerders) (...) hun verbintenissen op financieel gebied niet zijn nagekomen, aangezien
(eiseres) slechts 150 dollar heeft gekregen voor de maand december 1997" (concl., blz. 4);
dat "(eiseres) het volgende van de (verweerders) vordert: een bedrag van 1.086.831 frank
tot vergoeding van de schade die zij geleden heeft ten gevolge van de niet-betaling van
het loon voor haar prestaties van 26 november 1997 tot 23 juli 1998, verhoogd met de interest tegen de wettelijke rentevoet vanaf de gemiddelde datum van 1 april 1998 en verminderd met het bedrag van 150 dollar, dat aan conclusieneemster in de loop van de
maand december 1997 is gestort" (concl., blz. 6), en dat het misbruik van haar toestand
"tot uiting is gekomen in de haar opgedrongen arbeidsomstandigheden, waaronder, met
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name, een overdreven uurrooster, geen enkele verlofdag, niet de minste bezoldiging en
het schenden van de meest elementaire bepalingen van de sociale wetgeving" (concl., blz.
16).
Eiseres leidt hieruit af dat het bestreden arrest, dat het middel niet beantwoordt op
grond waarvan eiseres aanvoerde dat de niet-betaling van haar loon, in de omstandigheden van de zaak, het in artikel 77bis,§ 1, bedoelde misbruik vormde, en dat niet onderzoekt of die niet-betaling geen in die wetsbepaling bedoeld misbruik vormt, alleen op
grond dat "de (in artikel 77bis, § 1, 2°, vermelde) opsomming limitatief is en noch de gezinssituatie, noch de leeftijd van de vreemdeling noch zijn financiële toestand vermeldt",
niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet) en
niet naar recht is verantwoord (schending van artikel 77bis, § 1, 2°, van de wet van 15 december 1980).

IV. Beslissing van het Hof
1. Cassatieberoep van eiseres:
1.1. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de burgerlijke
rechtsvordering die eiseres tegen de verweerders heeft ingesteld op grond van de
telastlegging A:
Over het middel:
Overwegende dat uit de omstandigheid alleen dat een vreemdeling die het Koninkrijk binnenkomt of er verblijft, het slachtoffer is van overtredingen van het
arbeids- en socialezekerheidsrecht, niet volgt dat de dader van die misdrijven
eveneens het wanbedrijf pleegt dat door artikel 77bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en
de verwijdering van vreemdelingen bestraft wordt;
Overwegende dat het voormelde artikel immers de personen straft die, op welke wijze ook, ertoe bijdragen de binnenkomst of het verblijf van de vreemdeling
in het Koninkrijk mogelijk te maken, en hem daarbij zijn vrijheid ontnemen of
zijn vrijheid beperken door de in die bepaling omschreven daden te stellen;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiseres geheel vrijwillig naar Europa
is gekomen, vermeldt dat de verweerders de noodzakelijke formaliteiten hebben
vervuld om haar visum te verlengen en beslist dat niet bewezen is dat zij geweigerd hebben haar paspoort te geven toen zij gewoon hierom vroeg;
Dat het arrest eveneens vermeldt "dat [eiseres] voordelen in natura genoot, de
[verweerders] vergezelde wanneer zij uitgingen of inkopen gingen doen, geld
voor tandheelkundige verzorging had gekregen dat zij het voor andere doeleinden heeft aangewend, dat zij alleen naar bepaalde winkels ging, in elk geval niet
slecht is behandeld, [...] kwam en ging naar gelang van de inkopen die gedaan
moesten worden [...]";
Dat de appèlrechters, die op grond van een feitelijke beoordeling beslissen dat
de aan de verweerders ten laste gelegde feiten voor eiseres geen enkele beperking van haar verblijf in België tot gevolg hebben gehad, zowel wat haar binnenkomst als haar verblijf in België betreft, niet meer dienden te antwoorden op het
middel waarin eiseres aanvoerde dat de niet-betaling van haar loon het in artikel
77bis, § 1, van de wet van 15 december 1980, bedoelde misbruik vormde, aangezien dat middel ten gevolge van hun beslissing doelloos was geworden;
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Dat het arrest bijgevolg wettig oordeelt dat de verweerders het in het voormelde artikel 77bis bedoelde misbruik niet hebben gepleegd, hoewel het hen met
name veroordeelt wegens niet-naleving van de verplichtingen van de werkgever
ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en wegens verzuim van
uitbetaling van het loon van eiseres op geregelde tijdstippen;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
1.2. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen over de burgerlijke rechtsvordering die eiseres tegen de verweerders heeft ingesteld op grond
van de telastlegging E, met name:
1.2.1. die welke uitspraak doet over het beginsel van aansprakelijkheid van de
verweerders:
Overwegende dat eiseres geen bijzonder middel aanvoert;
1.2.2. die welke uitspraak doet over de schade:
Overwegende dat eiseres zonder berusting, van het cassatieberoep afstand
doet;
2. Cassatieberoep van eiser:
2.1. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing die de verweerders
vrijspreekt van de telastlegging A:
Over het middel:
Overwegende dat het misdrijf, zoals hierboven is vermeld, veronderstelt dat de
vreemdeling van zijn vrijheid om in het Koninkrijk binnen te komen of te verblijven, is beroofd, of dat die vrijheid is beperkt;
Overwegende dat het middel, in zoverre het kritiek uitoefent op de beoordeling
in feite door de appèlrechters, die beslist hebben dat de aan de verweerders ten
laste gelegde feiten de vrijheid van eiseres bij haar binnenkomst in België noch
tijdens haar verblijf beperkt hebben, niet ontvankelijk is;
Overwegende dat de appèlrechters, voor het overige, door die overwegingen
de mogelijkheid van schending van het voormelde artikel 77bis uitgesloten hebben, zodat zij niet dienden te onderzoeken of de "abnormale arbeidsvoorwaarden" van eiseres niet het bij die bepaling bedoelde misbruik hadden opgeleverd
en hun beslissing tot vrijspraak derhalve regelmatig met redenen omkleden en
naar recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
2.2. In zoverre de voorziening gericht is tegen de veroordelingen op de strafvordering:
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verleent akte van de afstand van de voorziening van eiseres, in zoverre zij gericht is tegen de beslissing waarbij het bedrag van haar schadevergoeding we-
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gens de telastlegging E bepaald wordt;
Verwerpt de voorzieningen voor het overige;
Veroordeelt elke eiser in de kosten van zijn voorziening.
9 januari 2002 – 2e kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal –
Advocaat: Mr. Draps.

Nr. 17
2e kamer - 9 januari 2002

1º INTERNATIONALE VERDRAGEN - INTERNATIONALE VERBINTENISSEN - INTERNATIONAAL
TRIBUNAAL VOOR RWANDA - AKTE VAN BESCHULDIGING - GEEN BEVESTIGING - BESLISSING AARD - GEVOLG - GEZAG VAN GEWIJSDE.
2º RECHTERLIJK GEWIJSDE — GEZAG VAN GEWIJSDE — STRAFZAKEN INTERNATIONAAL TRIBUNAAL VOOR RWANDA - AKTE VAN BESCHULDIGING - GEEN BEVESTIGING BESLISSING – AARD – GEVOLG.
3º INTERNATIONALE VERDRAGEN - INTERNATIONALE VERBINTENISSEN - HANDVEST VAN
DE VERENIGDE NATIES, HOOFDSTUK VII - VEILIGHEIDSRAAD VAN DE VERENIGDE NATIES,
RESOLUTIE 955 - INTERNATIONAAL TRIBUNAAL VOOR RWANDA - BESLISSINGEN - GEZAG VAN
GEWIJSDE.
4º RECHTERLIJK GEWIJSDE — GEZAG VAN GEWIJSDE — STRAFZAKEN INTERNATIONAAL TRIBUNAAL VOOR RWANDA – BESLISSINGEN.
5º RECHTERLIJK GEWIJSDE — GEZAG VAN GEWIJSDE — STRAFZAKEN –
OMVANG.
6º ONDERZOEKSGERECHTEN - BESLISSING - GEZAG VAN GEWIJSDE – VOORWAARDEN.
7º RECHTERLIJK GEWIJSDE — GEZAG VAN GEWIJSDE — STRAFZAKEN ONDERZOEKSGERECHTEN - BESLISSINGEN- VOORWAARDEN.
8º RECHTERLIJK GEWIJSDE — GEZAG VAN GEWIJSDE — STRAFZAKEN STRAFVORDERING - ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL - BETREKKELIJK GEZAG VAN GEWIJSDE.
9º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - STRAFZAKEN - STRAFVORDERING BETREKKELIJK GEZAG VAN GEWIJSDE.
10º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALLERLEI - INTERNATIONAAL
TRIBUNAAL VOOR RWANDA - ONTTREKKING VAN DE ZAAK AAN DE BELGISCHE GERECHTEN BESLISSING VAN HET INTERNATIONAAL TRIBUNAAL - VERWERPING VAN DE AKTE VAN BESCHULDIGING
VAN DE PROCUREUR - HOF VAN CASSATIE - VERWIJZING VAN DE ZAAK NAAR DE
ONDERZOEKSRECHTER - VOORTZETTING VAN HET ONDERZOEK - BEGRIP - REGELING VAN DE
RECHTSPLEGING – GEVOLG.
11º INTERNATIONALE VERDRAGEN - INTERNATIONALE VERBINTENISSEN - HANDVEST VAN
DE VERENIGDE NATIES, HOOFDSTUK VII - VEILIGHEIDSRAAD VAN DE VERENIGDE NATIES,
RESOLUTIE 955 - INTERNATIONAAL TRIBUNAAL VOOR RWANDA - GERECHTELIJKE SAMENWERKING -
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ONTTREKKING VAN DE ZAAK AAN DE BELGISCHE GERECHTEN - BESLISSING VAN HET
INTERNATIONAAL TRIBUNAAL - VERWERPING VAN DE AKTE VAN BESCHULDIGING VAN DE PROCUREUR
- HOF VAN CASSATIE - VERWIJZING VAN DE ZAAK NAAR DE ONDERZOEKSRECHTER - VOORTZETTING
VAN HET ONDERZOEK - BEGRIP - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING – GEVOLG.
12º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - INTERNATIONAAL TRIBUNAAL VOOR RWANDA ONTTREKKING VAN DE ZAAK AAN DE BELGISCHE GERECHTEN - BESLISSING VAN HET
INTERNATIONAAL TRIBUNAAL - VERWERPING VAN DE AKTE VAN BESCHULDIGING VAN DE PROCUREUR
- HOF VAN CASSATIE - VERWIJZING VAN DE ZAAK NAAR DE ONDERZOEKSRECHTER - VOORTZETTING
VAN HET ONDERZOEK - BEGRIP - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING – GEVOLG.
13º ONDERZOEKSGERECHTEN - INTERNATIONAAL TRIBUNAAL VOOR RWANDA ONTTREKKING VAN DE ZAAK AAN DE BELGISCHE GERECHTEN - BESLISSING VAN HET
INTERNATIONAAL TRIBUNAAL - VERWERPING VAN DE AKTE VAN BESCHULDIGING VAN DE PROCUREUR
- HOF VAN CASSATIE - VERWIJZING VAN DE ZAAK NAAR DE ONDERZOEKSRECHTER - VOORTZETTING
VAN HET ONDERZOEK - BEGRIP - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING – GEVOLG.
14º INTERNATIONALE VERDRAGEN - INTERNATIONALE VERBINTENISSEN INTERNATIONAAL TRIBUNAAL VOOR RWANDA - VERWERPING VAN EEN PUNT VAN DE BESCHULDIGING
- NIEUWE AKTE VAN BESCHULDIGING - BIJKOMENDE BEWIJSELEMENTEN - RECHTSPLEGINGS- EN
BEWIJSVOERINGSREGLEMENT - ARTIKEL 47 - DRAAGWIJDTE - VERWERPING VAN DE AKTE VAN
BESCHULDIGING VAN DE PROCUREUR - HOF VAN CASSATIE - VERWIJZING VAN DE ZAAK NAAR DE
BELGISCHE GERECHTEN - TOEPASSELIJKE RECHTSPLEGING.
15º INTERNATIONALE VERDRAGEN - INTERNATIONALE VERBINTENISSEN INTERNATIONAAL TRIBUNAAL VOOR RWANDA - AKTE VAN BESCHULDIGING - GEEN BEVESTIGING BESLISSING - GRONDEN - BEOORDELING DOOR DE BELGISCHE GERECHTEN.
16º INTERNATIONALE VERDRAGEN - INTERNATIONALE VERBINTENISSEN INTERNATIONAAL TRIBUNAAL VOOR RWANDA - RECHTSPLEGINGS- EN BEWIJSVOERINGSREGLEMENT TOEPASSING OP DE NATIONALE GERECHTEN – GRENZEN.
17º ONDERZOEKSGERECHTEN - ZUIVERING VAN NIETIGHEDEN- BEGRIP.
18º ONDERZOEKSGERECHTEN - ZUIVERING VAN NIETIGHEDEN – UITZONDERINGEN –
DRAAGWIJDTE.
19º CASSATIEMIDDELEN — ALGEMEEN - VERONDERSTELLING – ONTVANKELIJKHEID.
20º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - EERLIJK PROCES – BEOORDELING.
21º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - EERLIJK PROCES - BEGRIP DOSSIER - VOEGING VAN STUKKEN - ANDER LOPEND ONDERZOEK.
22º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - EERLIJK PROCES - BEGRIP - DOSSIER - VOEGING VAN
STUKKEN - ANDER LOPEND ONDERZOEK.
23º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — GEMIS AAN BELANG OF
BESTAANSREDEN - GEMIS AAN BESTAANSREDEN - VEROORDELEND ARREST - VERWERPING
VAN HET CASSATIEBEROEP - BEVEL TOT ONMIDDELLIJKE AANHOUDING - CASSATIEBEROEP –
ONTVANKELIJKHEID.
24º VOORLOPIGE HECHTENIS — ONMIDDELLIJKE AANHOUDING -
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CASSATIEBEROEP – ONTVANKELIJKHEID.
25º ONDERZOEKSRECHTER - AANHANGIGMAKING - AFSLUITING VAN HET ONDERZOEK –
VOORWAARDEN.
26º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - ONDERZOEKSRECHTER - AANHANGIGMAKING AFSLUITING VAN HET ONDERZOEK – VOORWAARDEN.
27º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - BEGRIP - RECHT OP TEGENSPRAAK - RECHT
VAN VERDEDIGING.
1º en 2° De beslissing van het Internationaal Tribunaal voor Rwanda die de akte van
beschuldiging van de Procureur bij dat Tribunaal niet bevestigt, is geen beslissing over
de grond van de zaak en heeft bijgevolg geen gezag van gewijsde m.b.t. het al dan niet
bestaan van de feiten en de kwalificatie ervan1. (Art. 47 (D) en (E), Rechtsplegings- en
bewijsvoeringsreglement van het Internationaal Tribunaal voor Rwanda van 29 juni 1995;
Algemeen rechtsbeginsel van het gezag van gewijsde in strafzaken)
3º en 4° Art. 9.1, Statuut van het Internationaal Tribunaal voor Rwanda, gevoegd bij
Resolutie 955 van 8 nov. 1994 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, heeft
betrekking op de persoon die reeds is berecht door het Internationaal Tribunaal voor
Rwanda en niet op de persoon t.a.v. wie dat Tribunaal zich onbevoegd heeft verklaard of,
zoals te dezen, de akte van beschuldiging niet heeft bevestigd bij gebrek aan afdoende
vermoedens2. (Art. 9.1, Statuut Internationaal Tribunaal voor Rwanda; Algemeen
rechtsbeginsel van het gezag van gewijsde in strafzaken)
5º De strafvordering vervalt door het gezag van gewijsde, dat evenwel alleen kleeft aan
datgene wat de strafrechter zeker en noodzakelijkerwijs heeft geoordeeld m.b.t. het al
dan niet bestaan van de aan de beklaagde ten laste gelegde feiten, en door rekening te
houden met de gronden waarop de strafrechtelijke beslissing noodzakelijkerwijs steunt3.
(Algemeen rechtsbeginsel van het gezag van gewijsde in strafzaken)
6º en 7° De beslissingen van de onderzoeksgerechten hebben alleen gezag van gewijsde
wanneer zij uitspraak doen als vonnisgerechten4. (Algemeen rechtsbeginsel van het
gezag van gewijsde in strafzaken)
8º en 9° Hoewel het gezag van gewijsde in strafzaken een algemeen rechtsbeginsel is dat
in verschillende bepalingen is vastgelegd, bestaat er in strafzaken evenwel geen
algemeen rechtsbeginsel van het betrekkelijk gezag van gewijsde op de latere
uitoefening van de strafvordering5. (Algemeen rechtsbeginsel van het gezag van gewijsde
in strafzaken)
10º, 11°, 12° en 13° Wanneer het Internationaal Tribunaal voor Rwanda, na onttrekking van
de zaak aan de Belgische gerechten op verzoek van dat Tribunaal, laat weten dat het de
akte van beschuldiging van de Procureur niet heeft bevestigd en het Hof van Cassatie de
zaak naar de onderzoeksrechter heeft verwezen met het oog op de voortzetting van zijn
onderzoek, kan die voortzetting van het onderzoek niet worden vergeleken met het geval
waarin een onderzoek heropend wordt wanneer het O.M. aanvoert dat er nieuwe
bezwaren zijn ingekomen; aldus zijn de artt. 246 en 247 Sv. niet van toepassing wanneer
het onderzoeksgerecht de rechtspleging regelt, na verwijzing van de zaak door het Hof
van Cassatie naar de onderzoeksrechter6. (Art. 8, Wet 22 maart 1996; Artt. 246 en 247,
1 Zie concl. O.M.
2 Zie concl. O.M.
3 Cass., 26 juni 1997, A.R. C.96.0281.F, nr. 303.
4 Zie concl. O.M.
5 Zie concl. O.M.
6 Zie concl. O.M.
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Sv.)
14º Hoewel art. 47 van het Rechtsplegings- en bewijsvoeringsreglement van het
Internationaal Tribunaal voor Rwanda, aangenomen op 29 juni 1995, bindend is voor alle
aangesloten Staten, kan het alleen worden toegepast op de daarin gedefinieerde
veronderstelling, nl. het geval waarin de Procureur bij dat Tribunaal, die een nieuwe akte
van beschuldiging opstelt na verwerping van een punt van de beschuldiging, tot staving
van die nieuwe akte bijkomende bewijselementen moet aanbrengen; de rechtspleging die
voor het Internationaal Tribunaal voor Rwanda wordt gevolgd, is eigen aan dat Tribunaal
en is niet van toepassing op de Belgische gerechten, wanneer de strafvordering opnieuw
daarbij aanhangig wordt gemaakt t.g.v. een arrest van het Hof van Cassatie, dat is
gewezen met toepassing van art. 8, W. 22 maart 19967. (Art. 47, Rechtsplegings- en
bewijsvoeringsreglement van het Internationaal Tribunaal voor Rwanda van 29 juni 1995;
Art. 8, Wet 22 maart 1996)
15º Het staat niet aan de Belgische gerechten te oordelen over de gronden van het
Internationaal Tribunaal voor Rwanda om de door de Procureur van dat Tribunaal
opgemaakte akte van beschuldiging niet te bevestigen8. (Art. 47, Rechtsplegings- en
bewijsvoeringsreglement van het Internationaal Tribunaal voor Rwanda van 29 juni 1995)
16º In tegenstelling tot de bepalingen van het Rechtsplegings- en bewijsvoeringsreglement
van het Internationaal Tribunaal voor Rwanda, die m.n. de samenwerking met de Staten
regelen, zoals de rechtspleging tot onttrekking van de zaak ten voordele van het
Internationaal Tribunaal, en die art. 2, W. 22 maart 1996, van toepassing verklaart in de
rechterlijke orde van het Koninkrijk, hebben de bepalingen van dat reglement betreffende
de werking van dat internationaal rechtscollege geen betrekking op de rechtspleging die
wordt voortgezet nadat de zaak opnieuw bij het Belgisch rechtscollege aanhangig is
gemaakt, aangezien het Reglement, dat door de rechters van het Internationaal
Tribunaal zelf is opgesteld, alleen de aan dat rechtscollege eigen regels m.b.t. de
organisatie en rechtspleging vermeldt9. (Artt. 2 en 47, Rechtsplegings- en
bewijsvoeringsreglement van het Internationaal Tribunaal voor Rwanda van 29 juni 1995;
Art. 8, Wet 22 maart 1996)
17º Art. 235bis Sv. strekt in hoofdzaak ertoe de mogelijke nietigheden van het onderzoek
en van de beschikking tot regeling van de rechtspleging, ten laatste tijdens de regeling
van de rechtspleging, te zuiveren10. (Art. 235bis, Sv.)
18º Volgende tussengeschillen kunnen niet meer aangevoerd worden voor de
bodemrechter, wanneer zij voor de kamer van inbeschuldigingstelling zijn onderzocht: 1°
de onregelmatigheden, verzuimen of gronden van nietigheid die een
onderzoekshandeling of de bewijsverkrijging aantasten, alsook die welke betrekking
hebben op de verwijzingsbeschikking, behoudens de middelen die verband houden met
de bewijswaardering of die de openbare orde aanbelangen, en 2° de gronden van nietontvankelijkheid of van verval van de strafvordering, tenzij ze zijn ontstaan na het debat;
de uitzonderingen die respectievelijk van toepassing zijn op elke categorie van
tussengeschillen, moeten beperkend worden beoordeeld, zo niet heeft de regel van art.
235bis Sv. geen enkele draagwijdte11. (Art. 235bis, § 5, Sv.)
19º Het cassatiemiddel dat op een veronderstelling berust, is niet ontvankelijk12.
20º Om te oordelen of een zaak eerlijk is behandeld in de zin van art. 6.1 E.V.R.M., moet
7 Zie concl. O.M.
8 Zie concl. O.M.
9 Zie concl. O.M.
10 Zie concl. O.M.
11 Zie concl. O.M.
12 Zie concl. O.M.
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worden onderzocht of de zaak, in haar geheel, het voorwerp van een eerlijk proces heeft
uitgemaakt13. (Art. 6.1, Verdrag Rechten van de Mens)
21º en 22° Wanneer de beklaagde, voor het vonnisgerecht, de door het O.M. regelmatig
tegen hem ingebrachte gegevens vrij heeft kunnen tegenspreken, kan hij niet beweren
dat zijn recht van verdediging is miskend of dat hij geen recht heeft gehad op een eerlijk
proces in de zin van art. 6.1 E.V.R.M., alleen op grond dat stukken niet bij het dossier
zouden zijn gevoegd of dat er nog steeds een onderzoek gevoerd wordt naar dezelfde
feiten of naar daarmee samenhangende feiten, dat evenwel tegen andere personen is
gericht14. (Art. 6.1, Verdrag Rechten van de Mens; Algemeen rechtsbeginsel inzake het
recht van verdediging)
23º en 24° Wanneer het cassatieberoep tegen een veroordelend arrest verworpen wordt,
heeft het cassatieberoep tegen het bevel tot onmiddellijke aanhouding geen
bestaansreden meer15.
25º en 26° De zaak wordt alleen aan de onderzoeksrechter onttrokken door de beslissing
waarmee de raadkamer haar rechtsmacht m.b.t. de strafvordering volledig heeft
uitgeoefend16. (Art. 133, Sv.)
27º Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel van het recht op tegenspraak dat
onderscheiden is van het algemeen beginsel van het recht van verdediging17. (Algemeen
rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging)
(H. e.a.)

Conclusie van adv.-gen. J. Spreutels (vertaling):

I. Over de door eiser ingestelde cassatieberoepen:
1. Het eerste middel is gericht tegen het arrest van 27 juni 2000 van het Hof van Beroep
te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling.
Op 15 mei 199618 heeft uw Hof, met toepassing van art. 6, W. 22 maart 1996
betreffende de erkenning van en de samenwerking met het Internationaal Tribunaal voor
voormalig Joegoslavië en het Internationaal Tribunaal voor Rwanda, bevolen om het
dossier 37/95 te onttrekken aan onderzoeksrechter Vandermeersch, in zoverre dat dossier
m.n. betrekking had op eiser. Op 13 aug. 1996 19 heeft uw Hof, na te hebben vastgesteld
dat het Internationaal Straftribunaal voor Rwanda de door de procureur inzake eiser
opgemaakte akte van beschuldiging bij beslissing van 8 aug. 1996 niet had bevestigd, met
toepassing van art. 8 van de voormelde wet beslist om de zaak van die procureur te
verwijzen naar onderzoeksrechter Vandermeersch, opdat hij, m.b.t. eiser, zijn onderzoek
37/95 zou voortzetten dat was onderbroken door het voormelde arrest van onttrekking van
15 mei 1996.
De beslissing van 8 aug. 1996 van het Internationaal Tribunaal was als volgt gesteld:
"Rejetons l'acte d'accusation transmis par le Procureur, pour chacun des chefs
d'accusation, et déclarons qu'au vu des éléments soumis par le Procureur, pour chacun des
chefs d'accusation présentés dans l'acte d'accusation, nous n'estimons pas qu'il existe des
présomptions suffisantes; déclarons en outre que pour plusieurs des actes cités dans les
13 Zie concl. O.M.
14 Zie concl. O.M.
15 Zie concl. O.M.
16 Zie concl. O.M.
17 Zie concl. O.M.
18 Cass., 15 mei 1996, A.R. P.96.0640.F, nr. 177.
19 Cass., 13 aug. 1996, A.R. P.96.1186.F, nr. 281.
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éléments justificatifs et sur lesquels est fondé l'acte d'accusation, il n'a pas été
suffisamment prouvé que ces actes ont été commis au su et avec l'approbation de l'accusé,
ce qui lierait ainsi l'accusé aux dits actes".
Bij de regeling van de rechtspleging had eiser voor de kamer van
inbeschuldigingstelling de onbevoegdheid van dat gerecht aangevoerd, aangezien er geen
nieuwe bezwaren voorhanden waren die een hindernis konden vormen voor het gezag van
gewijsde van de beslissing van het Internationaal Tribunaal om de akte van
inbeschuldigingstelling niet te bevestigen. Het hof van beroep verwierp dat argument, op
grond dat het niet aan de Belgische gerechten stond "die beslissing, die niet aan de
Belgische wetsbepalingen is onderworpen, gelijk te schakelen met een beschikking tot
buitenvervolgingstelling of met een seponering" en dat de onderzoeksgerechten bevoegd
zijn "zonder dat onderzocht moet worden of het onderzoek, dat sinds het arrest van 13
aug. 1996 (van het Hof van Cassatie) is gevoerd, al dan niet nieuwe bezwaren heeft
opgeleverd". Het bestreden arrest stelde verder vast dat het onderzoek "voldoende
bezwaren (had) opgeleverd om (eisers) inbeschuldigingstelling te verantwoorden". Het
verduidelijkte dat die bezwaren het gevolg waren van "talrijke beschuldigingen van
verscheidene getuigen" en "het gebrek aan voldoende bezwaren niet kan worden afgeleid
(uit) de afwezigheid van vervolgingen voor het Internationaal Tribunaal". Voor het
overige beperkte het hof van beroep zich ertoe "op onaantastbare wijze vast te stellen dat
er t.a.v. (eiser) voldoende bezwaren bestaan op grond waarvan (hij) naar het
bodemgerecht kon worden verwezen, en het niet opportuun acht(te) een uitvoerig
antwoord te geven op argumenten die bezwaren en bewijzen door elkaar haalden en op
voorbarige wijze leiden tot beslissingen van vrijspraak".
2. Het eerste middel verwijt "het bestreden arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling eiser naar het hof van assisen te verwijzen, na te hebben beslist
dat zij bevoegd was om dat te doen, ondanks de beslissing van 8 augustus 1996 van het
Internationaal Straftribunaal voor Rwanda om de akte van beschuldiging te verwerpen en
ondanks het feit dat zij niet heeft vastgesteld dat er nieuwe bezwaren voorhanden waren".
Het eerste onderdeel van het middel gaat uit van de veronderstelling dat art. 8, W. 22
maart 1996, de beslissing van het Internationaal Tribunaal, dat de akte van beschuldiging
niet bevestigt, haar rechtsgevolgen in de Belgische rechtsorde niet ontneemt. Volgens
eiser zijn de regels van de gemeenrechtelijke procedure, m.n. het beginsel van het
"betrekkelijk gezag van gewijsde", van toepassing, eens de zaak door het arrest van het
Hof van Cassatie opnieuw bij het gerecht aanhangig is gemaakt. Dat beginsel kan volgens
hem zowel worden afgeleid uit art. 47 (E), Reglement van het Internationaal Tribunaal,
als uit de artt. 128, 246 en 247 Sv. Door te concluderen tot de bevoegdheid van de kamer
van inbeschuldigingstelling, zonder acht te slaan op de beslissing tot verwerping van het
Tribunaal, en "zonder het bestaan van nieuwe bezwaren te onderzoeken", zou het
bestreden arrest dat art. 8 schenden, wat een aantasting van het gezag van gewijsde van
het arrest van het Tribunaal en van het voormelde "algemeen beginsel" zou impliceren.
Daarenboven zou het bestreden arrest de draagwijdte van het arrest van het Hof van
Cassatie van 13 aug. 1996 miskennen, zoals die uit dat art. 8 zou voortvloeien. Dat zou
leiden tot een miskenning van het gezag van gewijsde van dat arrest en, voor zover nodig,
van de bewijskracht ervan. Als het bestreden arrest overigens zo moet worden
geïnterpreteerd dat het beslist heeft dat het Hof van Cassatie het gezag van gewijsde van
de beslissing tot verwerping van het Internationaal Tribunaal onderzocht heeft en het
bestaan van nieuwe bezwaren tegen eiser beoordeeld heeft, miskent het, volgens het
middel, de bewijskracht van het arrest van het Hof van Cassatie, en, voor zover nodig, het
gezag van gewijsde ervan.
3. De grieven, die betrekking hebben op de vermeende miskenning door de kamer van
inbeschuldigingstelling van het arrest van 13 aug. 1996 van uw Hof, missen m.i. feitelijke
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grondslag. De kamer van inbeschuldigingstelling heeft immers uitsluitend beslist "dat het
noch aan de raadkamer noch aan de kamer van inbeschuldigingstelling staat de wettigheid
en de opportuniteit van het arrest van 13 augustus 1996 (van het Hof van Cassatie) te
betwisten". Het hof van beroep heeft geenszins geoordeeld dat het Hof van Cassatie het
gezag van gewijsde van de beslissing van het Internationaal Tribunaal heeft onderzocht en
evenmin dat het het bestaan van nieuwe bezwaren heeft beoordeeld. Het middel steunt,
wat dat betreft, dus op een, m.i., onjuiste lezing van het bestreden arrest. Daarenboven
verwijt het middel het bestreden arrest niet te hebben beslist dat het arrest van uw Hof een
vermelding bevat die er niet in voorkomt of geen vermelding bevat die er wel in
voorkomt. Het miskent de bewijskracht van die akte dus niet 20. Daarenboven faalt het
middel m.i. naar recht, wanneer het het bestreden arrest verwijt het gezag van gewijsde
van het arrest van uw Hof te miskennen, dat, ik herhaal, zich ertoe beperkt de zaak naar de
onderzoeksrechter te verwijzen met het oog op de voortzetting van zijn onderzoek.
4. Het onderdeel faalt volgens mij eveneens naar recht, in zoverre het de miskenning
aanvoert van een algemeen rechtsbeginsel betreffende het betrekkelijk gezag van gewijsde
in strafzaken, aangezien een dergelijk beginsel m.i. niet bestaat. Volgens eiser zou dat
beginsel zijn vastgelegd in de artt. 246 en 247 Sv., alsook in art. 47 (E), Reglement van
het Internationaal Tribunaal. Het middel is weliswaar eveneens gegrond op de miskenning
van het algemeen rechtsbeginsel van het betrekkelijk gezag van het gewijsde in
strafzaken. In werkelijkheid is dat beginsel m.i. noch van toepassing op de bij de artt. 246
en 247 Sv. bedoelde situatie, noch op de bij art. 47 (E) van het voormelde reglement
bedoelde situatie.
Ik herhaal dat krachtens de artt. 246, 247 en 248 Sv., een onderzoek dat afgesloten
wordt met een beslissing tot buitenvervolgingstelling, alleen kan worden heropend en de
verdachte die buiten vervolging is gesteld alleen voor hetzelfde feit naar het vonnisgerecht
kan worden verwezen, als er nieuwe bezwaren voorhanden zijn en dit uitsluitend wanneer
het O.M. zulks vordert. Die bezwaren bestaan uit zaken als getuigenverklaringen, stukken
en processen-verbaal die niet aan het onderzoeksgerecht zijn voorgelegd, maar die ertoe
strekken bewijzen te versterken die door het onderzoeksgerecht te zwak waren bevonden
of aan de feiten nieuwe ontwikkelingen te geven op grond waarvan de waarheid aan het
licht kan worden gebracht21.
Een beslissing van buitenvervolgingstelling maakt slechts een voorlopig einde aan de
strafvervolgingen22. In de regel23 hebben de beslissingen van de onderzoeksgerechten
alleen gezag van gewijsde in de gevallen waarin de wet hen de bevoegdheid toekent om,
net als de vonnisgerechten, over de grond van de zaak te beslissen 24. Dat geldt dus niet
voor de beschikking of het arrest van buitenvervolgingstelling die door een
onderzoeksgerecht gewezen worden wegens het ontbreken van voldoende bezwaren tegen
de verdachte25. Ik herhaal dat het dus om een voorlopige beslissing gaat waarvan het
20 Zie cass., 23 juni 1981, A.R. 6345, A.C., 1980-81, nr. 619; 12 juni 1995, A.R. S.94.0148.N, nr.
292; 5 mei 1999, A.R. P.99.0635.F, nr. 264; 8 dec. 1999, A.R. P.99.0887.F, nr. 669.
21 Zie Cass., 7 sept. 1982, A.R. 7464, nr. 18; 9 okt. 1985, A.R. 4558, nr. 80; 22 juni 1988, A.R.
6652, nr. 655 en 2 feb. 1994, A.R. P.93.0499.F, nr. 63.
22 Cass., 13 juni 2000, A.R. P.00.0531.N, nr. 360.
23 Die regel kent enkele beperkte uitzonderingen; zie FRANCHIMONT, M., JACOBS, A., en MASSET, A.,
Manuel de procédure pénale, 1989, p. 938 en 939.
24 Cass., 18 juli 1995, A.R. P.95.0889.N, nr. 350.
25 Cass., 29 maart 1999, A.R. S.98.0080.F, nr. 189 en de noot 3 onder dat arrest; Zie RUTSAERT, J.,
v° Chose jugée, R.P.D.B., Aanv., dl. VI, 1983, p. 286, nr. 147; ARNOU, P., " Het gezag van
gewijsde van de vrijspraak of buitenvervolgingstelling voor de burgerlijke rechter",
Strafprocesrecht voor rechtspractici, nr. 2, Leuven, 1986, p. 173, nr. 21; WYLLEMAN, A., " Het
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gezag niet zo ver reikt als dat van beslissingen tot vrijspraak26 en omgekeerd kan worden
in de hierboven vermelde omstandigheden27. Hieruit vloeit geen enkel rechtsbeginsel
voort.
Hieraan moet worden toegevoegd dat het tevens uitgesloten is dat het bestreden arrest
de voormelde artt. 246 en 247 schendt. Die wetsbepalingen hebben alleen betrekking op
de beslissingen van de Belgische gerechten en geenszins op die van het Internationaal
Tribunaal. Het middel voert overigens de schending van die bepalingen alleen aan in
zoverre zij "de uitdrukking vormen van een algemeen beginsel van het (relatieve of
precaire) gezag van gewijsde".
Hoe staat het met het gezag van de beslissing van het Internationaal Tribunaal m.b.t. de
verwerping van de akte van beschuldiging? De verwerping van de akte van beschuldiging
is voorzien in art. 18.1, Statuut van het Internationaal Tribunaal voor Rwanda: "de rechter
van de Kamer van eerste aanleg bij wie de akte van beschuldiging aanhangig is gemaakt,
onderzoekt deze akte. Indien hij van mening is dat de Procureur heeft aangetoond dat op
grond van de vermoedens vervolging moet worden ingesteld, bevestigt hij de akte van
beschuldiging. Anders verwerpt hij ze". Art. 47 (D), Rechtsplegings- en
bewijsvoeringsreglement bepaalt: "de rechter kan elk punt van beschuldiging bevestigen
of verwerpen" en art. 47 (E)28 van datzelfde Reglement bepaalt: "als een punt van
beschuldiging verworpen is, is het de Procureur niet verboden om een nieuwe akte van
beschuldiging op te stellen op basis van de feiten van de verworpen akte van
beschuldiging, voor zover aanvullende bewijzen tot staving worden aangebracht"29.
M.i. dient dezelfde denkwijze gevolgd te worden m.b.t. die beslissing. Alleen de
beslissingen van het Tribunaal die uitspraak doen over de grond van de voor dat tribunaal
gebrachte rechtsvordering hebben gezag van gewijsde. Dat volgt uit art. 9.1 van het
Statuut van het Internationaal Tribunaal voor Rwanda, gevoegd bij de Resolutie 955
(1994), op 8 nov. 1994 goedgekeurd door de Veiligheidsraad van de Verenigde naties, dat
bepaalt: "niemand mag voor een nationaal rechtscollege worden gedaagd voor feiten die
ernstige schendingen van het internationale humanitaire recht vormen in de zin van dit
statuut indien hij voor diezelfde feiten reeds door het Internationaal Tribunaal voor
Rwanda werd berecht".
Uit het voormelde art. 47 (E) blijkt duidelijk dat de beslissingen tot verwerping van de
akte van inbeschuldigingstelling eveneens voorlopig zijn en geen gezag van gewijsde
hebben t.a.v. het Internationaal Tribunaal, waarbij dezelfde feiten aanhangig kunnen
worden gemaakt onder de daarin bepaalde voorwaarden.
5. Het eerste middel faalt m.i. evenzeer naar recht, in zoverre het de schending aanvoert
van art. 8, W. 22 maart 1996. Wat dat betreft moet allereerst de draagwijdte van die
bepaling worden verduidelijkt, luidens hetwelk: "Ingeval het Tribunaal, nadat de zaak aan
het Belgisch gerecht is onttrokken, mededeelt dat de Procureur besloten heeft geen akte
van beschuldiging op te stellen, dat het Tribunaal deze akte niet heeft bevestigd of dat het
Tribunaal zich onbevoegd heeft verklaard, regelt het Hof van Cassatie, op vordering van
de procureur-generaal en na de betrokkene te hebben gehoord, de procedure en beveelt, in
voorkomend geval, de verwijzing naar het bevoegde hof, de bevoegde rechtbank of het
gezag van gewijsde: uitdrukking van het rechterlijk gezag ", T.P.R., 1988, p. 67, nrs. 62 en 63;
DECLERCQ, R., Onderzoeksgerechten, A.P.R., 1993, p. 63, nr. 158.
26 BOSLY, H.-D., en VANDERMEERSCH, D., Droit de la procédure pénale, tweede uitg., 2001, p. 575.
27 Vandaar de uitdrukking "relatief gezag van gewijsde", dat door de rechtsleer soms gebruikt wordt.
Zie DU JARDIN, J., " Sur la notion de charge nouvelle en procédure pénale ", Rev. dr. pén., 19641965, p. 100, nr. 3.
28 Dat art. is in de huidige versie van het Reglement art. 47 (I) geworden.
29 Die teksten zijn bekendgemaakt in B.S., 27 april 1996, p. 10273 e.v.
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bevoegde onderzoeksgerecht".
De memorie van toelichting van het ontwerp van wet30 verantwoordt die bepaling31 op
grond dat het Tribunaal kan beslissen "(...) om de procedure niet verder te zetten, hetzij
omdat de verzamelde bewijselementen onvoldoende zijn, hetzij omdat de zaak niet ernstig
genoeg blijkt te zijn, rekening houdend met de beperkte werkingsmiddelen waarover de
Internationale Tribunalen beschikken en met de keuzen die zich daardoor opdringen. In
dit geval, is het noodzakelijk toe te laten dat de interne vervolgingen hernomen worden".
De tekst van het ontwerp, dat door de Kamer is goedgekeurd, vermeldde alleen dat "(...)
het Hof van Cassatie, op vordering van de procureur-generaal en na de betrokkene te
hebben gehoord, beslist tot onttrekking van de zaak aan het Belgisch gerecht waarbij
hetzelfde feit aanhangig is gemaakt".
Over die kwestie is een vrij uitgebreid debat gevoerd in de Commissie voor de Justitie
van de Senaat32. Een senator heeft de volgende mening geformuleerd: "de zaak opnieuw
verwijzen naar de Belgische gerechten is alleen aanvaardbaar in gevallen waarin het
Internationaal Tribunaal een beslissing zou nemen die gelijkstaat met het seponeren van
de zaak. Een buitenvervolgingstelling is echter een beslissing die vaststelt dat er geen
bezwarende feiten zijn. In dat geval kan er geen sprake van zijn dezelfde feiten opnieuw
aanhangig te maken bij de Belgische gerechten"33. Die hypothese stemt volgens hem
overeen met die van art. 7 (thans 8) van het ontwerp van wet34.Hij voegt eraan toe dat art.
47 (E) van het Rechtsplegingsreglement "kennelijk doelt op het geval van de
buitenvervolgingstelling, wat uiteraard nieuwe vervolgingen niet uitsluit wanneer er
nieuwe gegevens aan het licht komen. Gesteld dat het Internationaal Tribunaal het
verantwoord vindt tot de buitenvervolgingstelling te beslissen, hoe kan een Belgisch
rechtscollege dan zijn eisen hoger stellen?"35.
De verslaggever vat het debat als volgt samen: "dat de procedure voor het
Internationaal Tribunaal ten einde loopt: 1° als de procureur geen 'acte d'accusation'
opstelt; 2° als de 'acte d'accusation' niet wordt bevestigd; 3° als het Internationaal
Tribunaal zich onbevoegd verklaart"36. De Commissie stelt bijgevolg de volgende tekst
voor: "het Hof van Cassatie regelt de procedure en beveelt de verwijzing zo dat nodig
blijkt ..."37.
Vervolgens wordt een amendement neergelegd, dat enkele vormverbeteringen bevat.
Die tekst, die door de Commissie goedgekeurd wordt, zal art. 8 van de wet worden. Een
senator "die zich heeft onthouden, geeft als verantwoording dat er maar één reden is
waarom de zaak terug verwezen kan worden naar het bevoegde Belgische gerecht, nl. de
onbevoegdheid van het Internationaal Tribunaal. Voor de andere in het artikel bedoelde
gevallen mag ervan uitgegaan worden dat er onvoldoende bezwarende feiten zijn. De
rapporteur merkt op dat de tekst bepaalt dat de zaak 'in voorkomend geval' verwezen
wordt. Bovendien kan de onbevoegdheid van het Tribunaal eveneens ten grondslag liggen
aan het besluit van de procureur om geen akte van beschuldiging op te stellen of aan het
besluit van het Tribunaal om deze akte niet te bevestigen"38. Dezelfde kritiek wordt geuit
30 Gedr. St.., Kamer, 1995-1996, nr. 359/1, p. 4.
31 Art. 7 van het oorspronkelijk ontwerp.
32 Gedr. St., Senaat, 1995-1996, nr. 1-247/3, p. 41 tot 52.
33 Ibid., p. 42.
34 Ibid., p. 43.
35 Ibid., p. 44.
36 Ibid., p. 45 en 46.
37 Ibid., p. 46.
38 Ibid., p. 52.
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door de heer Desmedt in de openbare terechtzitting van de Senaat39.
Die mening wordt echter door niemand gedeeld, zodat uit de parlementaire
voorbereiding van de wet blijkt dat de wetgever erkend heeft dat de Belgische gerechten
opnieuw van de zaak kunnen kennisnemen in geval van verwerping van de akte van
inbeschuldigingstelling door het Internationaal Tribunaal, zelfs bij gebrek aan nieuwe
bezwaren.
6. Dat is niet uitsluitend het geval voor het Hof van Cassatie 40, maar tevens voor de
gerechten waarbij de zaak opnieuw aanhangig wordt gemaakt t.g.v. het arrest van het Hof
van Cassatie. Drie gevallen kunnen zich voordoen. In het eerste geval wordt de zaak,
zoals te dezen, vóór het afsluiten van het onderzoek aan de onderzoeksrechter onttrokken
ten voordele van het Internationaal Tribunaal. In het tweede geval werd de zaak aan het
onderzoeksgerecht onttrokken voordat het uitspraak heeft kunnen doen over de
vorderingen van het O.M. In het derde geval wordt de zaak aan het vonnisgerecht
onttrokken voordat het uitspraak heeft kunnen doen over de grond van de zaak. Moet er
voor elk geval een andere denkwijze gevolgd worden? Ik denk het niet. In de drie
gevallen heeft het Internationaal Tribunaal de door zijn procureur opgemaakte akte van
inbeschuldigingstelling verworpen. Het Tribunaal kan dat hebben gedaan omdat er, zoals
te dezen, onvoldoende bewijzen tegen de beschuldigde voorhanden waren. In de drie
gevallen kan een nieuwe akte van beschuldiging aanhangig worden gemaakt bij het
Tribunaal, die steunt op bijkomende bewijzen. Op dat ogenblik zou de zaak m.i. opnieuw
onttrokken moeten worden aan het Belgisch gerecht.
Als aangenomen wordt dat het gezag van de beslissing tot verwerping van de akte van
beschuldiging door het Tribunaal, wegens de voorrang die het Tribunaal op de nationale
gerechten geniet, impliceert dat de Belgische gerechten alleen opnieuw van de zaak
kunnen kennisnemen als er nieuwe bewijzen zijn, dan geldt dit in de drie hierboven
beschouwde gevallen. Dat zou zelfs betekenen dat het vonnisgerecht, bij gebrek aan
dergelijke bewijzen, de beklaagde of de beschuldigde zou moeten vrijspreken zonder
gebruik te kunnen maken van de bewijzen die reeds zijn verkregen in de rechtspleging die
vóór de beslissing van het Internationaal Tribunaal is gevoerd. Zoals professor Eric David
beklemtoont, "la décision du TPI de renoncer aux poursuites, quelle qu'en soit la cause,
laisse entière la liberté d'appréciation des autorités judiciaires belges de poursuivre ou
non. La décision du Procureur ou d'un juge du TPI de ne pas poursuivre l'affaire n'est pas
une décision de fond sur d'éventuelles violations du droit humanitaire, hypothèse où le
statut lui-même prévoit l'application de non bis in idem dans tout Etat qui voudrait
poursuivre pour les mêmes faits (Statut, art. 10/9, § 1er)"41. De beslissing tot verwerping
39 Hand., Senaat, 29 feb. 1996, p. 591.
40 Het arrest van 13 aug. 1996 van het Hof, dat de zaak opnieuw bij de onderzoeksrechter aanhangig
maakt, heeft niet vastgesteld dat er nieuwe bezwaren bestonden. Het Hof beoordeelt evenmin de
bezwaren wanneer het de zaak bij de Belgische gerechten onttrekt ten voordele van het
Internationaal Tribunaal, met toepassing van art. 6, W. 22 maart 1996: Cass., 9 juli 1996, A.R.
P.96.0869.F, nr. 274, 9 okt. 1996, A.R. P.96.1000.F, nr. 370; 12 april 2000, A.R. P.00.0251, nr.
251. Zie Gedr. St., Senaat, nr. 1-247/3, p. 40: "de Commissie is het erover eens dat de controle van
het Hof van Cassatie geen beoordeling inhoudt van hetgeen de betrokkene ten laste wordt gelegd".
Contra: VANDERMEERSCH, D., "La loi du 22 mars 1996 relative à la reconnaissance du Tribunal
international pour l'ex-Yougoslavie et du Tribunal international pour le Ruanda et à la coopération
avec ces tribunaux", Rev. dr. pén., 1996, p. 872. Die auteur schijnt zijn standpunt te hebben
gewijzigd in een recentere studie: "Les poursuites et le jugement des infractions de droit
humanitaire en droit belge", Actualité du droit international humanitaire, Dossiers de la Revue de
droit pénal et de criminologie, nr. 6, 2001, p. 205.
41 DAVID, E., Eléments de droit pénal international, 2de dl, La répression des infractions de droit
international, Brussel, 1999, p. 401, nr. 12.24.
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van de akte van beschuldiging staat niet gelijk met vrijspraak42.
Net als de beslissing van de Procureur van het Internationaal Tribunaal niet
beantwoordt aan dezelfde beoordelingscriteria als die van het interne recht43, kan het
Tribunaal zelf andere regels toepassen dan die welke de nationale gerechten in acht
dienen te nemen, m.n. wat het bewijs van de misdrijven betreft44. Meer bepaald: "la
prédominance du caractère anglo-saxon dans les règles de procédure et de preuve incite
les instances du Tribunal international à écarter les éléments de preuve recueillis par les
juridictions nationales et plus spécialement les auditions d'inculpés et les témoignages
obtenus dans le cadre des procédures nationales soumises à des règles de procédure
différentes. Ainsi, lors d'un dessaisissement d'un juge national, le Bureau du Procureur
réitère les devoirs d'enquête déjà réalisés afin de se trouver en conformité avec les règles
de ce Tribunal"45. Dat sluit niet uit dat, zoals dat blijkbaar te dezen het geval is geweest46,
bepaalde gegevens uit het nationaal onderzoek daadwerkelijk aan het Internationaal
Tribunaal zijn voorgelegd.
Beide niveaus zijn dus wel degelijk van elkaar gescheiden. Het Internationaal Tribunaal
heeft uitsluitend voorrang op de nationale gerechten in de mate die is aangegeven bij de
artt. 8.2 en 9 van zijn Statuut, alsook van de artt. 8 tot 13 van zijn Reglement inzake
Procedure.
Er bestaat een ander, groot verschil tussen beide rechtsplegingen. Na een beslissing tot
verwerping van de akte van inbeschuldigingstelling, kan de Procureur van het
Internationaal Tribunaal zijn onderzoek voortzetten teneinde mogelijke nieuwe
aanvullende bewijzen te verzamelen die als grondslag kunnen dienen voor een nieuwe
akte van beschuldiging47. Volgens het Belgisch recht moeten er eerst nieuwe bezwaren in
de zin van art. 246 Sv. bestaan voordat het onderzoek kan worden hervat48.
7. Het eerste middel faalt ten slotte ook naar recht, in zoverre het de schending aanvoert
van de door dat middel vermelde artikelen van het Statuut van het Internationaal
Tribunaal alsook van art. 47 (E), Rechtsplegingsreglement van dat Tribunaal, aangezien,
ik herhaal het, die bepalingen alleen betrekking hebben op de rechtspleging voor dat
Tribunaal en geenszins op die voor de Belgische gerechten.
42 BALMOND, L., WECKEL, PH., et MILLET, A.-S, "Chronique des faits internationaux ", Rev. gén. Dr
internat., 1999, p. 495.
43 VANDERMEERSCH, D., "La loi du 22 mars 1996 relative à la reconnaissance du Tribunal international
pour l'ex-Yougoslavie et du Tribunal international pour le Ruanda et à la coopération avec ces
tribunaux", Rev. dr. pén., 1996, p. 871 en de noot 75.
44 Het Rechtsplegings- en Bewijsvoeringsreglement bevat enkele regels die verschillen van de
Belgische, nl. de reglementering inzake het bewijs. (Gedr. St., Senaat, 1995-1996, nr. 1-247/3, p.
8.)
45 VANDERMEERSCH, D., " Les poursuites et le jugement des infractions de droit humanitaire en droit
belge ", ACTUALITÉ du droit international humanitaire, Dossiers de la Revue de droit pénal et de
criminologie, nr. 6, 2001, p. 175. Hij betreurt "ce manque de souplesse dans les règles de
procédure qui entraîne un gaspillage des énergies"; zie BOSLY, H.D., "Actualité du tribunal pénal
international", Ann. Dr., 1995, p. 12 en. DE HEMPTINNE, J.,"La poursuite et le jugement des hauts
responsables politiques et militaires par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie",
Rev. dr. pén., 1997, p. 1015.
46 Zie de conclusie die eiser op 17 april 2001 heeft neergelegd voor het hof van assisen.
47 Naar aanleiding daarvan zou een tweede vordering tot onttrekking aan de betrokken Staat kunnen
worden gericht. Zoals de parlementaire voorbereiding van de W. 22 maart 1996 erop wijst: " le
tribunal belge continue à être saisi aussi longtemps que le Tribunal international n'adresse pas une
nouvelle demande de dessaisissement, à la condition que celui-ci soit informé des éléments
nouveaux ". (Gedr. St., Senaat, nr. 1-247/3, p. 46.)
48 Cass., 2 feb. 1994, A.R. P.93.0499.F, nr. 63.
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8. Het tweede onderdeel van het middel gaat uit van de -subsidiair vermelde veronderstelling dat art. 8, W. 22 maart 1996, de voormelde bepalingen schendt en die
beginselen miskent, en dat het arrest dat deze bepalingen en beginselen toepast, het
algemeen rechtsbeginsel miskent volgens hetwelk de internationale rechtsnorm met
rechtstreekse werking in het interne recht voorrang heeft op de interne rechtsnorm, het bij
analogie toegepaste art. 159 Gw. alsook de in dat onderdeel bedoelde bepalingen van
internationaal recht schendt.
Het onderdeel faalt m.i. naar recht. Zoals ik immers heb trachten te bewijzen in
antwoord op het eerste onderdeel van het middel, zijn de regels die van toepassing zijn op
de rechtspleging voor het Internationaal Tribunaal en op zijn interne werking, en die door
dat gerecht zijn uitgewerkt, niet van toepassing op de rechtspleging voor de Belgische
rechtscolleges. Het voormelde art. 8 schendt de in het eerste onderdeel bedoelde
rechtsnormen niet en het bestreden arrest, dat dit art. 8 toepast door daaraan die
draagwijdte te geven, schendt die normen dus evenmin.
9. De andere middelen zijn gericht tegen het tussenarrest van 18 april 2001 van het Hof
van Assisen van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad. Dat arrest verwerpt
de excepties van niet-ontvankelijkheid van de vervolgingen, die subsidiair ertoe strekten
verschillende stukken uit het dossier te weren en het onderzoek van de zaak op te schorten
totdat de rechtspleging in een andere zaak ten laste van onbekenden was geregeld.
Het tweede middel kan m.i. niet worden aangenomen. Het voert de schending aan van
de artt. 128, 235bis, 246 en 247 Sv. Het verwijt het bestreden arrest de door eiser in
conclusie geformuleerde vordering, die ertoe strekte de vervolgingen die tegen hem waren
ingesteld sinds de beslissing van 8 aug. 1996 van het Internationaal Tribunaal voor
Rwanda om de akte van beschuldiging van zijn procureur te verwerpen, niet ontvankelijk
en, op zijn minst, niet gegrond te verklaren.
Eiser voerde in substantie aan dat de beslissing tot verwerping door het Internationaal
Tribunaal van de akte van beschuldiging soortgelijke vervolgingen op nationaal vlak
uitsloot, omdat die internationale beslissing, volgens hem, gezag van gewijsde had en
omdat het O.M. geen nieuwe feiten of bezwaren aanvoerde.
Het hof van assisen heeft die vordering verworpen, op grond dat "dat argument reeds
door (eisers) verdediging is aangevoerd voor de kamer van inbeschuldigingstelling van
het Hof van Beroep te Brussel, die daarop antwoordde in zijn arrest van 27 juni 2000,
waarbij dat onderzoeksgerecht de beschuldigde, samen met anderen, naar het hof van
assisen heeft verwezen (...); dat die beschuldigde tegen dat arrest cassatieberoep heeft
ingesteld maar vervolgens ervan afstand heeft gedaan". Na de bewoordingen van art.
235bis Sv. te hebben herhaald, stelt het bestreden arrest vast "dat de door (eiser) voor het
hof van assisen aangevoerde grond van niet-ontvankelijkheid reeds door de kamer van
inbeschuldigingstelling is onderzocht en niet na het debat voor dat onderzoeksgerecht is
ontstaan; (...) dat, bijgevolg, de vordering (...) die ertoe strekt de huidige, tegen hem
ingestelde vervolgingen niet ontvankelijk te verklaren, niet kan worden aangenomen door
het hof van assisen". Het bestreden arrest voegt daaraan toe dat er wel degelijk nieuwe
bezwaren zijn verkregen na het arrest van 8 aug. 1996 dat de zaak opnieuw bij het hof van
assisen aanhangig heeft gemaakt, en geeft een opsomming van die bezwaren. De
vordering is dus op zijn minst niet gegrond.
Die laatste overweging is m.i. overtollig. Het middel is volgens mij niet ontvankelijk, in
zoverre het daartegen gericht is, de schending van de artt. 128, 246 en 247 Sv. aanvoert en
het hof van assisen verwijt uitspraak te hebben gedaan "over de gegrondheid van een
vraag die alleen tot de bevoegdheid van de onderzoeksgerechten behoort".
10. Voor het overige voert het middel aan dat het bestreden arrest art. 235bis van dat
wetboek schendt, aangezien uit dat art. zou volgen "dat de aan de kamer van
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inbeschuldigingstelling voorgelegde middelen van niet-ontvankelijkheid van de
strafvordering niet opnieuw kunnen worden voorgelegd aan de bodemrechter, naar wie de
zaak is verwezen, tenzij het middel de bewijswaardering of de openbare orde raakt; dat
een middel van niet-ontvankelijkheid van de vervolgingen, zoals eiser te dezen aanvoert,
dat gegrond is op het betrekkelijk gezag van gewijsde van een beslissing tot
buitenvervolgingstelling en op het gebrek aan nieuwe bezwaren sinds die beslissingen, tot
die excepties behoort; dat elke vordering die ertoe strekt de strafvordering niet
ontvankelijk te doen verklaren op grond van het gezag van gewijsde, bijgevolg kan
worden voorgelegd aan het bodemgerecht, te dezen het hof van assisen, ook al heeft de
kamer van inbeschuldigingstelling het reeds verworpen". Het middel faalt m.i. eveneens
naar recht, aangezien het hof van assisen zijn beslissing volgens mij naar recht heeft
verantwoord.
Art. 235, dat in het Sv. is ingevoegd bij de W. 12 maart 1998 tot verbetering van de
strafrechtspleging in het stadium van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk
onderzoek, voert een zogenaamde zuivering van nietigheden in 49. Paragraaf 5 legt de
volgende regel vast: "de onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden als bedoeld in
artikel 131, § 1, of met betrekking tot de verwijzingsbeschikking die door de kamer van
inbeschuldigingstelling zijn onderzocht, kunnen niet meer opgeworpen worden voor de
feitenrechter", alsook een exceptie op die regel: "behoudens de middelen die verband
houden met de bewijswaardering of die de openbare orde aanbelangen". Diezelfde
paragraaf voegt daaraan een tweede regel en een tweede exceptie toe: "hetzelfde geldt
voor de gronden van niet-ontvankelijkheid of van verval van de strafvordering, behalve
wanneer ze zijn ontstaan na de debatten voor de kamer van inbeschuldigingstelling". Wat
is de wisselwerking tussen die twee regels en, meer in het bijzonder, wat is de betekenis
van de woorden "hetzelfde geldt"? Wat dat betreft bestaan er twee tegengestelde
opvattingen. Volgens de eerste, ruime opvatting, die door het middel en door een gedeelte
van de rechtsleer wordt aangenomen50, is het voorbehoud betreffende de openbare orde
eveneens van toepassing op de gronden van niet-ontvankelijkheid of verval van de
strafvordering. Volgens de tweede verwijzen de woorden "hetzelfde geldt" uitsluitend
naar de eerste, in de paragraaf vermelde regel en niet naar de uitzondering daarop51. Dat is
wat het bestreden arrest beslist.
De analyse van de parlementaire voorbereiding van de wet bevestigt m.i. die laatste
oplossing. De tweede regel is t.g.v. een opmerking van de Raad van State52 ingevoegd,
nog vóór de uitzondering op de eerste regel is vermeld tijdens het onderzoek van het
ontwerp door de Commissie voor de Justitie van de Senaat. Op grond van het verslag van
die commissie kan de bedoeling van de wetgever wat dat betreft ongetwijfeld beter
worden verduidelijkt53. De discussie betrof immers eerst de vraag van de verjaring van de
49 Cass., 28 maart 2000, A.R. P.00.0464.N, nr. 208.
50 Uitdrukkelijk: MORLET, P., " Le règlement de la procédure et le contrôle de sa régularité ", La loi
belge du 12 mars 1998 relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et
de l'instruction, Dossiers de la Revue de droit pénal et de criminologie, nr. 3, Brussel, 1998, p.99;
impliciet: VANDERMEERSCH, D., en KLEES, O., "La réforme 'Franchimont' - Commentaire de la loi du
12 mars 1998 relative à l'amélioration de la procédure au stade de l'information et de l'instruction",
J.T., 1998, p. 444 en 445.
51 Zie, in die zin, althans impliciet: VERSTRAETEN, R., Handboek strafvordering, derde uitg.,
Antwerpen, 1999, p. 501, nr. 1180 en 1182; TRAEST PH. , DE MEESTER T., en MASSET, A., "Le
règlement de la procédure et le contrôle de la régularité de la procédure", La loi du 12 mars 1998
réformant la procédure pénale, C.U.P., Liège, 1998, p. 193 tot 196 en DECLERCQ, R., Beginselen
van strafvordering, tweede uitg., Antwerpen, 1999, p. 287, nr. 625.
52 Gedr. St., Kamer, 1996-1997, nr. 857/1, p. 133 en 134.
53 Gedr. St., Senaat, 1997-1998, nr. 1-704/4, p. 296 tot 311 en 318 tot 320.
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strafvordering. Volgens een lid was de onmogelijkheid om nog langer "de verjaring te
pleiten" voor de bodemrechter, d.w.z. het verval van de strafvordering in geval van
beslechting van de vraag door de raadkamer of door de kamer van
inbeschuldigingstelling, strijdig met het E.V.R.M. Wat het lid zorgen baarde, was de nietopenbaarheid van het debat voor de onderzoeksgerechten54. Hij gaf ook het voorbeeld van
de onregelmatige telefoontap, d.w.z. van een nietigheidsgrond. In zijn antwoord kon
professor Franchimont zich bij die tussenkomst niet aansluiten. Hij wees erop dat "l'article
13555 prévoit qu'il en va de même pour les causes d'irrecevabilité ou d'extinction de
l'action publique visées à l'alinéa 3, sauf lorsqu'elles sont acquises postérieurement au
débat devant la chambre des mises en accusation. L'exception quant à la prescription est
d'ordre public". Senator Vandenberghe meende toen dat verduidelijkt diende te worden
dat die regel niet geldt voor nietigheden van openbare orde. Hij legde bijgevolg een
amendement neer56, dat als volgt was gesteld: "de eerste zin van het vijfde lid van het
voorgestelde artikel 135 aanvullen met de woorden 'of die de openbare orde
aanbelangen'". De volgende verantwoording wordt gegeven: "de ontworpen regeling kan
vanzelfsprekend enkel gelden voor middelen die niet de openbare orde betreffen".
Vervolgens, "un membre estime qu'il est question ici d'incidents de procédure et que la
purge ne peut avoir qu'une signification limitée et ne se défend que lorsque les incidents
de procédure en question sont des incidents mineurs. Il ne lui semble pas possible de faire
fi de la règle de la publicité en ce qui concerne les incidents majeurs, dont la conclusion
est également obligatoire en ce qui concerne le fond de l'affaire". Professor Franchimont
was het toen eens met het amendement nr. 112 van de heer Vandenberghe. Het is die tekst
die, opgenomen in een amendement van de regering en met instemming van de heer
Vandenberghe, aangenomen zou worden.
Men stelt dus vast dat het debat weliswaar eerst betrekking had op een grond van verval
van de strafvordering, maar dat het verval, de verantwoording van amendement nr. 112 en
de daaropvolgende discussie alleen nog betrekking hadden op nietigheidsgronden. Men
had zonder twijfel beseft dat de vraag van de zuivering niet kon worden gesteld m.b.t. de
verjaring die, door de aard ervan, in alle standen van de rechtspleging kan worden
aangevoerd57. Daarenboven is er geen enkele grond van niet-ontvankelijkheid of van
verval van de strafvordering die de openbare orde niet raakt. Het zou bijgevolg om een
loutere tautologie gaan. Ten slotte gaat de door het middel voorgestelde uitlegging in
tegen de doelstelling van de wetgever, zoals blijkt uit de bewoordingen zelf van art.
235bis, § 5, die eerst vermelden dat de zuivering van de nietigheden de regel is. Zoniet
zou die regeling geen enkel werkelijk nut hebben58. Zoals raadsheer de Codt geschreven
heeft, "si l'on part de l'idée que la loi a un sens, il faut admettre qu'elle ne peut, dans le
même temps, poser une règle et la vider de toute substance par une exception dont le
contenu serait aussi englobant que celui du principe auquel elle déroge"59.
Ik meen dat ik, tot staving van die oplossing, tevens uw arrest van 14 april 1999 kan
54 Die vraag was reeds ter sprake gekomen in de Commissie voor de Justitie van de Senaat, ibid., p.
42 en 59.
55 Die bepalingen werden later ingevoegd in art. 235bis.
56 Gedr. St., Senaat, 1997-1998, nr. 1-704/2, amendement nr. 112.
57 In elk geval moeten de onderzoeksgerechten, die uitspraak moeten doen over de regeling van de
rechtspleging, na hun bevoegdheid te hebben nagegaan en alvorens uitspraak te kunnen doen over
het bestaan van bezwaren, de ontvankelijkheid van de strafvordering onderzoeken en m.n. nagaan
of de strafvordering niet verjaard is. (Cass., 6 nov. 1996, A.R. P.96.0695.F, nr. 421.)
58 MORLET, P., op. cit., p. 98.
59 DE CODT, J., "Les nullités de l'instruction préparatoire et le droit de la preuve. Tendances RÉCENTES",
Rev. dr. pén., 2000, p. 64.
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aanvoeren60. In dat geval had de kamer inbeschuldigingstelling, waarbij een hoger beroep
aanhangig was gemaakt dat beperkt was tot de voorlopige hechtenis, ambtshalve uitspraak
gedaan over een grond van niet-ontvankelijkheid van de strafvordering61. Zij had
vastgesteld dat de als moord gekwalificeerde feiten definitief waren berecht onder de
kwalificatie onopzettelijke doding, wat impliceerde dat het verboden was ze opnieuw te
berechten, zelfs onder een nieuwe kwalificatie. Uw Hof heeft het cassatieberoep
verworpen dat de procureur-generaal bij het hof van beroep had ingesteld tegen een later
arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, dat de vordering had verworpen waarbij
die procureur-generaal voor recht wilde doen zeggen dat de reeds door de correctionele
rechtbank berechte feiten verschilden van die waarop de nieuwe vervolgingen gegrond
waren en dat de thans ingestelde strafvordering dus ontvankelijk was. Uw Hof heeft
beslist dat uit art. 235bis, § 5, Sv. volgt dat het arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling, dat uitspraak had gedaan over die grond van nietontvankelijkheid van de strafvordering, eraan in de weg staat dat hetzelfde middel
opnieuw voor de bodemrechter wordt aangevoerd en dat dergelijk arrest a fortiori tevens
bindend is voor het rechtscollege dat het arrest gewezen heeft. Uw Hof heeft, m.i., aldus
impliciet doch zeker beslist dat de in art. 235bis bedoelde exceptie van de middelen die de
openbare orde raken, geen betrekking heeft op de gronden van niet-ontvankelijkheid of
verval van de strafvordering.
11. Het derde middel voert de schending van art. 6.1 E.V.R.M. aan, alsook de
miskenning van de algemene rechtsbeginselen van het recht op een eerlijk proces en van
het recht van verdediging. Het verwijt het hof van assisen de vordering te hebben
verworpen die eiser in conclusie had aangevoerd teneinde de stukken van het
Internationaal Tribunaal uit het dossier te weren, die door de onderzoeksrechter waren
verkregen en tijdens het debat van het hof van assisen bij het dossier waren gevoegd. In
antwoord op eisers argumenten had het bestreden arrest beslist dat "het beginsel van het
recht op tegenspraak, dat niet onderscheiden is van de uitoefening van het recht van
verdediging, niet wordt aangetast, als (eiser), althans vóór het openen van het debat voor
het hof van assisen, van het volledige dossier inzage heeft kunnen nemen" en "dat hij zich
tijdens het debat daarover (heeft) kunnen uitspreken", alsook "elk gegeven ten ontlaste
heeft kunnen aanvoeren voor" het hof van assisen, "hoewel hij, volgens eigen zeggen,
geen inzage heeft gehad in de getuigenissen die eventueel door het Internationaal
Tribunaal voor Rwanda zijn verkregen en die dat Tribunaal niet aan de onderzoeksrechter
heeft meegedeeld". Volgens het middel schendt het bestreden arrest de voormelde
bepaling en beginselen, "aangezien het van het Internationaal Tribunaal afkomstige
documenten ten laste bij het dossier voegt, op grond dat eiser, in antwoord op die
documenten, elk gegeven ten ontlaste kon aanvoeren voor het hof van assisen, enerzijds,
maar tegelijkertijd ook beslist dat het niet terzake doet dat eiser mogelijk geen inzage
heeft gekregen in het volledige dossier van het Internationaal Tribunaal".
Het vierde middel voert de schending aan van de artt. 6.1 E.V.R.M. en 14.3.c
I.V.B.P.R., alsook de miskenning van de algemene beginselen van het recht op een eerlijk
proces en van het recht van verdediging. Het verwijt het bestreden arrest de door eiser in
conclusie subsidiair geformuleerde vordering te hebben verworpen, die ertoe strekte de
uitspraak op te schorten totdat het onderzoek van onderzoeksrechter Vandermeersch tegen
onbekende(n), betreffende feiten die te Rwanda zijn gepleegd tussen 5 april en 4 juli 1994
is afgesloten, aangezien dat onderzoek gegevens, m.n. gegevens ten ontlaste, aan het licht
kan brengen die verschillen van die welke door het hof van assisen reeds zijn verkregen
en in het debat voor dat hof betreffende eisers zaak zijn gebracht. Het hof van assisen
60 Cass., 14 april 1999, A.R. P.99.0318.F, nr. 206.
61 Betreffende de modaliteiten van dat toezicht, zie Cass., 20 feb. 2001, A.R. P.O1.0235.N, nr. 106
en de noot M.D.S.

92

HOF VAN CASSATIE

9.1.02 - Nr. 17

verwerpt die vordering, op grond dat "als gewacht wordt tot het onderzoek inzake
onbekende(n), dat thans door onderzoeksrechter Vandermeersch gevoerd wordt,
afgesloten wordt alvorens de naar dit hof van assisen verwezen beschuldigden of een van
hen te berechten, hun berechting een ernstige vertraging zou kunnen oplopen" en dat "een
dergelijke vertraging strijdig zou zijn met een goede rechtsbedeling in de zin van art. 6.1
van het (voormelde) Verdrag, volgens hetwelk eenieder recht heeft op de behandeling van
zijn zaak binnen een redelijke termijn, en in de zin van art. 14.3.c I.V.B.P.R., volgens
hetwelk eenieder die wegens een strafbaar feit vervolgd wordt, recht heeft zonder
onredelijke vertraging te worden berecht". Volgens het middel "kon het bestreden arrest
niet zonder de voormelde beginselen te miskennen, enerzijds, de documenten in het debat
van het proces tegen eiser brengen die door de onderzoeksrechter zijn verkregen in het
kader van zijn nog niet afgesloten onderzoek tegen onbekende(n) wegens de feiten die te
Rwanda zijn gepleegd tussen 5 april en 4 juli 1994 en, anderzijds, de subsidiaire vordering
verwerpen die eiser had ingesteld teneinde de uitspraak op te schorten totdat het
voormelde onderzoek was beëindigd" op grond van de hierboven weergegeven redenen.
12. Aangezien beide middelen met elkaar verbonden zijn, moeten zij, me dunkt,
gezamenlijk beantwoord worden. Vooreerst is het vierde middel m.i. niet ontvankelijk, in
zoverre het gericht is tegen een volgens mij overtollige overweging van het bestreden
arrest, waarin het risico van de overschrijding van de redelijke termijn wordt aangevoerd.
De middelen zijn m.i. eveneens niet ontvankelijk, in zoverre zij steunen op een gewone
veronderstelling of hypothese62, nl. dat de gegevens ten ontlaste niet bij het aan het hof
van assisen voorgelegde dossier zouden zijn gevoegd.
De middelen kunnen voor het overige niet worden aangenomen, aangezien eiser, me
dunkt, de door het O.M. tegen hem regelmatig ingebrachte gegevens voor het hof van
assisen vrij heeft kunnen tegenspreken. Hij kan niet beweren dat hij geen recht heeft
gehad op een eerlijk proces of dat zijn recht van verdediging is miskend 63. Het moet
worden herhaald dat, om te beoordelen of een zaak eerlijk is behandeld in de zin van art.
6.1 E.V.R.M., moet worden nagegaan of de zaak in haar geheel op een eerlijke wijze is
behandeld64. Uw Hof beslist daarenboven dat uit de omstandigheid alleen dat stukken,
door een beoordeling in feite van de bodemrechter en om de redenen die hij vermeldt, niet
bij het dossier zijn gevoegd65, geen enkele miskenning van het recht van verdediging of
van de regels betreffende het eerlijk proces kan worden afgeleid66. Die stukken maken
geen deel uit van het strafdossier en de rechters hebben er geen beroep op gedaan noch
om tot hun overtuiging te komen67, noch om de vordering tot voeging ervan te
verwerpen68. Dat geldt eveneens voor stukken van een ander dossier van een onderzoek
dat nog steeds gevoerd wordt69 t.a.v. andere personen, ook al heeft dat onderzoek
betrekking op dezelfde feiten. In strafzaken moet een stuk alleen worden voorgelegd, als

62 Cass., 30 maart 1994, A.R. P.94.0263.F, nr. 158; 8 nov. 1995, A.R. P.95.0428.F, nr. 480; zie
Cass., 23 okt. 1997, A.R. D.97.0014.N, nr. 424.
63 Cass., 28 april 1999, A.R. P.99.0315.F, nr. 246; 16 juni 1999, A.R. P.98.0738.F, nr. 362, 13 sept.
1999, A.R. S.99.0058.N, nr. 455, 3 feb. 1999, A.R. P.98.0985.F, nr. 64.
64 Cass., 1 okt. 1997, A.R. P.97.0555.F, nr. 379; 16 juni 1999, R.G. P.98.0738.F, nr. 362 , 23 juni
1999, R.G. P.99.0663.F, nr. 392; 16 mei 2001, A.R. P.01.0305.F, nr. 288.
65 Cass., 26 jan. 1983, A.R. 2711, nr. 304.
66 Cass., 19 april 1994, A.R. 6902, nr. 186; 25 mei 1999, A.R. P.99.0517.N, nr. 307, 23 juni 1999,
A.R. P.99.0663.F, nr. 392; 15 feb. 2000, A.R. P.98.0471.N, nr. 121.
67 Cass., 29 juni 1993, A.R. P.93.0351.N, nr. 312; 7 feb. 1995, A.R. P.95.0002.N, nr. 75.
68 Cass., 5 mei 1987, A.R. 695, nr. 516.
69 Zie, in tuchtzaken, Cass., 10 maart 1972 (A.C., 1972, I, p. 653).
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het bestaan van het misdrijf of van een wettelijk bestanddeel ervan afhangt 70. Er is
evenmin sprake van miskenning van het beginsel van de gelijkheid der wapens71.
II. Over de cassatieberoepen van de eiseressen
13. Het eerste middel is gericht tegen het tussenarrest van 18 april 2001 van het hof van
assisen. M.i. is het niet ontvankelijk bij gebrek aan nauwkeurigheid, in zoverre het de
schending aanvoert van art. 149 Gw., aangezien het de vordering, het verweer of de
exceptie niet vermeldt waarop het bestreden arrest niet zou hebben geantwoord 72. Het
middel mist volgens mij feitelijke grondslag, in zoverre het de schending aanvoert van de
bewijskracht van stukken van het dossier, aangezien het hof van assisen zijn beslissing,
m.i., noch op de bewoordingen van die documenten, noch op de daarin aangebrachte
vermeldingen heeft gegrond73.
14. De andere middelen zijn gericht tegen het arrest van veroordeling van 8 juni 2001
van het hof van assisen. Het tweede middel voert m.n. de schending aan van art. 127,
zevende lid, Sv. Het verwijt het bestreden arrest zijn beslissing te hebben gegrond op
stukken die door de voorzitter van het hof van assisen aan de jury zijn overgelegd en die
betrekking hebben op opdrachten die door de onderzoeksrechter zijn verricht nadat hij op
3 feb. 2000 voor de raadkamer verslag had uitgebracht tijdens de eerste fase van de
regeling van de rechtspleging. Het ging om ambtelijke opdrachten die op 5 en 21 maart
2000 zijn verricht. De raadkamer heeft op 28 maart 2001 een beschikking gewezen tot
gevangenneming en tot overzending van de stukken naar de procureur-generaal, met
toepassing van art. 133 Sv.
Het middel kan m.i. niet worden aangenomen. De eiseressen verwijzen in hun memorie
naar uw arrest van 24 maart 199974, volgens hetwelk "de zaak krachtens het zevende lid
van het vernoemde artikel (127), de onderzoeksrechter van de zaak is ontlast zodra hij
verslag heeft uitgebracht voor de raadkamer". Dat arrest moet, me dunkt, in zijn context
worden teruggeplaatst75. Uw Hof heeft beslist dat de verdachte, wanneer het, bij de
regeling van de rechtspleging, een beschikking tot verwijzing vernietigt en de zaak naar
de kamer van inbeschuldigingstelling verwijst, geen verzoek meer aan de
onderzoeksrechter kan richten met toepassing van art. 127, vierde lid, Sv., met het oog op
het verrichten van een bijkomende onderzoekshandeling. De zaak wordt immers aan de
onderzoeksrechter onttrokken, aangezien alleen de kamer van inbeschuldigingstelling
bevoegd is om, in voorkomend geval, aanvullende opdrachten te bevelen krachtens art.
228 van hetzelfde wetboek76. Zelfs als zij de onderzoeksrechter die de zaak heeft
onderzocht, aanwijst om die opdrachten te verrichten, handelt deze krachtens die opdracht
en niet krachtens zijn gewone bevoegdheid77.
70 Cass., 5 maart 1985, A.R. 8951, nr. 402.
71 Zie Cass., 20 juni 1997, A.R. D.97.0012.N, nr.20.
72 Cass., 18 feb. 1998, A.R. P.98.0201.F, nr. 100, 21 april 1999, A.R. P.98.1589.F, nr. 231; 16 mei
2001, A.R. P.01.0305.F, nr.288.
73 Cass., 23 feb. 1982, A.R. 7134 (A.C. , 1981-82, nr. 375).
74 Cass., 24 maart 1999, A.R. P.99.0234.F, nr. 179.
75 Zie de noten 1 en 2 onder het voormelde arrest, alsook DE CODT, J.,"Les nullités de l'instruction
préparatoire et le droit de la preuve. Tendances récentes", Rev. dr. pén., 2000, p. 16 en "Le pendule
de Franchimont. A propos de l'exercice du droit d'enquête complémentaire pendant le règlement de
la procédure", Rev. dr. pén., 2000, p. 876.
76 DECLERCQ, R., Beginselen van strafvordering, tweede uitg., Antwerpen, 1999, p. 283, nr. 618.
77 Bosly, H.-D., en Vandermeersch, D., Droit de la procédure pénale, tweede uitg., 2001, p. 592 :
de onderzoeksrechter "n'est 'ressaisi' qu'en vertu et dans les limites de l'arrêt de la chambre des
mises en accusation".
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In een arrest van 29 maart 199478 vermeldt uw Hof duidelijk dat de onderzoeksrechter
"zijn rechtsmacht blijft behouden totdat de rechtspleging geregeld is door de raadkamer of
overeenkomstig de bepalingen betreffende de regeling van rechtsgebied dan wel totdat
een beslissing van de raadkamer hem van het onderzoek ontlast" 79. In een arrest van 10
aug. 199880 heeft uw Hof nogmaals, maar deze keer impliciet, beslist dat de zaak door de
beschikking tot verwijzing aan de onderzoeksrechter onttrokken wordt. Dat arrest beslist
dat, als de raadkamer, bij de regeling van de rechtspleging, overeenkomstig de vordering
van het O.M. alleen uitspraak doet t.a.v. een bepaalde verdachte, maar niet t.a.v. een
andere verdachte tegen wie het openbaar ministerie niet gevorderd heeft, hoewel hij door
de onderzoeksrechter in verdenking was gesteld, de beschikking van de raadkamer niet tot
gevolg heeft dat de zaak, wat de andere verdachte betreft, aan de onderzoeksrechter wordt
onttrokken. Wat impliceert dat de zaak m.b.t. de eerste verdachte door de beschikking wel
degelijk aan de onderzoeksrechter is onttrokken.
Het dient te worden opgemerkt dat de zaak niet alleen door de beschikking van de
raadkamer die de rechtspleging regelt, aan de onderzoeksrechter wordt onttrokken81, maar,
meer algemeen, door elke beslissing van de raadkamer waardoor zij haar rechtsmacht
m.b.t. de strafvordering volledig uitoefent82. Die regel dekt de verschillende denkbare
hypotheses, ook die van vernietiging van de beschikking en van verwijzing van de zaak
naar de kamer van inbeschuldigingstelling na de regeling van het rechtsgebied, en die van
deze zaak: de beschikking tot overzending van de stukken naar de procureur-generaal op
grond van art. 133 Sv.
15. Het derde en het vierde middel missen m.i. feitelijke grondslag, aangezien ze
volgens mij steunen op een onjuiste lezing van het proces-verbaal van de terechtzitting
van 27 april 2001 van het hof van assisen. Daarenboven faalt het derde middel ook naar
recht, in zoverre er geen algemeen beginsel van het recht op tegenspraak bestaat dat
verschilt van algemeen beginsel van het recht van verdediging83.
16. Geen enkel middel dient m.i. ambtshalve te worden opgeworpen. De
cassatieberoepen zijn volgens mij doelloos geworden, in zoverre zij gericht zijn tegen de
bevelen tot onmiddellijke aanhouding, aangezien de beslissingen tot veroordeling gezag
van gewijsde hebben verkregen wegens de verwerping van de daartegen gerichte
cassatieberoepen84.
78 Cass., 29 maart 1994, A.R. P.93.0024.N, nr. 154.
79 De samenvatting van het arrest voegt hieraan toe: "ou jusqu'à ce qu'il soit déchargé de l'instruction
par décision rendue par la chambre du conseil". Zie noot 2 onder dat arrest.
80 Cass., 10 aug. 1998, A.R. P.98.1095.F, nr. 365 en de noot 1.
81 HOEFFLER, J., Traité de l'instruction préparatoire en matière pénale, Kortrijk, 1956, p. 122, nr. 115
en p. 150, nr. 148; COLLIN, P.J., "Les rapports du juge d'instruction avec le ministère public, les
corps de police et les experts", Rev. dr. pén., 1990, p. 874, DECLERCQ, R., Onderzoeksgerechten,
A.P.R., 1993, p. 63, nr. 158; HUYBRECHTS, L., "Enkele problemen van het gerechtelijk onderzoek",
Panopticon, 1998, p. 132, DECLERCQ, R, op. cit., p. 222, nr. 463; VERSTRAETEN, R., Handboek
strafvordering, derde uitg., Antwerpen-Apeldoorn, 1999, p. 427, nr. 991; HUYBRECHTS, L., "Vragen
over de werking van artikel 127 Wetboek van strafvordering", R.W., 1999-2000, p. 1282, nr. 11;
BOSLY, H.-D., en VANDERMEERSCH, D., op. cit., p. 570; DE CODT,J., DE NAUW, A., MANDOUX, P., en
VANDERMEERSCH, D, "Chronique semestrielle de jurisprudence", Rev. dr. pén., 2000, p. 1136.
82 Morlet, P., "Le dessaisissement du juge d'instruction par l'effet de son rapport", opm. sub Cass.,
24 maart 1999, Rev. dr. pén., 2000, m.n. p. 941, alsook de zeer pertinente argumenten van die
auteur.
83 Cass., 19 jan. 2000, A.R. P.99.0503.F, nr. 45; 16 mei 2001, A.R. P.01.0305.F, nr. 288.
84 Cass., 5 mei 1999, A.R. P.99.0481.F, nr. 263.
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Conclusie: verwerping.
ARREST (vertaling)
(A.R. P.01.1035.F)

I. Bestreden beslissingen
De cassatieberoepen zijn gericht tegen de arresten van 27 juni 2000 van het
Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling (cassatieberoepen
I, XI en XII), van 18 april (cassatieberoepen IV, VII en VIII), 7 juni (cassatieberoepen III, VI en IX) en 8 juni 2001 (cassatieberoepen II, V en X) van het Hof
van Assisen van het bestuurlijk arrondissement Brussel-Hoofdstad.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen.
1. Eiser stelt vier middelen voor.
1.1. Eerste middel
Geschonden wetsbepalingen en miskende rechtsbeginselen
- Artikel 25 van het Handvest van de Verenigde Naties van 26 juni 1945;
- Punt 2 van de Resolutie nr. 955 (1994), op 8 november 1994 goedgekeurd door de
Veiligheidsraad van de Verenigde Naties;
- Artikelen 8.2, 17 en 18.1 van het Statuut van het Internationaal Tribunaal voor Rwanda, goedgekeurd door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties in haar Resolutie 955
(1994);
- Artikel 47 (D) en (E) van het Rechtsplegings- en bewijsvoeringsreglement van het Internationaal Straftribunaal voor Rwanda, goedgekeurd op 29 juni 1995;
- Artikel 159 van de gecoördineerde Grondwet;
- Algemeen beginsel van de voorrang van de internationale norm op de interne norm,
met rechtstreekse uitwerking in de nationale rechtsorde;
- Algemeen beginsel van de uitlegging van de nationale wetten overeenkomstig de internationale normen (de goede trouw in de internationale betrekkingen);
- Algemeen beginsel van het gezag van gewijsde in strafzaken;
- Artikelen 2, 4, 6, 7 en 8 van de wet van 22 maart 1996 betreffende de erkenning van
en de samenwerking met het Internationaal Tribunaal voor voormalig Joegoslavië en het
Internationaal Tribunaal voor Rwanda;
- Artikelen 128, 246 en 247 van het Wetboek van Strafvordering;
- Artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
Bekritiseerde beslissingen en gronden
Het bestreden arrest van 27 juni 2000 van de kamer van inbeschuldigingstelling te
Brussel beslist om eiser naar het hof van assisen te verwijzen, na te hebben geoordeeld dat
zij daartoe bevoegd was en de rechtsmacht had om het te doen, ondanks de beslissing van
8 augustus 1996 van het Internationaal Straftribunaal te Rwanda om de akte van beschuldiging te verwerpen, en zonder het bestaan van nieuwe bezwaren vast te stellen.
Het arrest verantwoordt die beslissing als volgt: "overwegende dat (eiser) de kamer van
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inbeschuldigingstelling vraagt om zich onbevoegd te verklaren wegens het ontbreken van
nieuwe bezwaren die een beletsel kunnen vormen voor het gezag van gewijsde van de beslissing van het Internationaal Tribunaal die de akte van beschuldiging verwerpt; dat de
stelling van (eiser) evenwel niet verenigbaar is met de tekst van artikel 8 van de wet van
22 maart 1996, die duidelijk is en dus voor geen enkele uitlegging vatbaar is; dat die wetsbepaling immers van toepassing is 'wanneer de rechtbank, na onttrekking van de zaak aan
het Belgisch gerecht, mededeelt (1) dat de Procureur beslist heeft geen akte van beschuldiging op te stellen, (2) dat het Tribunaal deze akte niet heeft bevestigd of (3) dat het Tribunaal zich onbevoegd heeft verklaard', zonder dat er tussen die drie toepassingsgevallen
een onderscheid wordt gemaakt; dat het Tribunaal te dezen beslist heeft de door de Procureur opgemaakte akte van beschuldiging niet te bevestigen, en het niet aan de Belgische
gerechten staat de gronden ervan te beoordelen of die beslissing, die niet aan de Belgische
wetsbepalingen is onderworpen, gelijk te schakelen met een beschikking tot buitenvervolgingstelling of met een seponering; dat artikel 8 van de wet van 29 (lees: 22) maart 1996
bepaalt dat het Hof van Cassatie, op vordering van de procureur-generaal en na verhoor
van de betrokkene, 'de rechtspleging regelt' en 'in voorkomend geval (de woorden 's'il y a
lieu' hebben precies dezelfde betekenis), de verwijzing naar het bevoegde hof, de bevoegde rechtbank of het bevoegde onderzoeksgerecht beveelt'; dat het Hof van Cassatie, in zijn
arrest van 13 augustus 1996, beslist heeft 'de zaak te verwijzen naar onderzoeksrechter
Vandermeersch opdat deze, inzake (eiser), zijn onderzoek 37/95 voortzet dat wegens het
arrest tot onttrekking van de zaak d.d. 15 mei 1996 niet verder kon worden gevoerd'; dat
het noch aan de raadkamer, noch aan de kamer van inbeschuldigingstelling staat de wettigheid en opportuniteit van het arrest van 13 augustus 1996 te betwisten, en dat die onderzoeksgerechten bijgevolg bevoegd zijn om uitspraak te doen over de vorderingen van
het openbaar ministerie, na het afsluiten van een onderzoek tegen (eiser), dat tijdelijk, van
15 mei 1996 tot 13 augustus 1996, aan de onderzoeksmagistraat is onttrokken, zonder dat
onderzocht moet worden of het onderzoek, dat sinds het arrest van 13 augustus 1996 is
voortgezet, al dan niet nieuwe bezwaren heeft opgeleverd".
Grieven
1.1.1. Eerste onderdeel
De Resolutie 955 (1994) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (punt 1) heeft
het Internationaal Straftribunaal voor Rwanda opgericht en diezelfde Resolutie 955 (punt
2) verplicht de Staten om hun volle medewerking te verlenen en om alle nodige maatregelen te nemen om de bepalingen van de Resolutie en van het Statuut in toepassing te brengen. Het Statuut van het Internationaal Tribunaal voor Rwanda, goedgekeurd door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties in de Resolutie 955 (1994), aanvaardt samenlopende bevoegdheden tussen het Internationaal Tribunaal en de nationale rechtscolleges (artikel 8.1), maar vermeldt ook het beginsel van de voorrang van het Internationaal Tribunaal
op de nationale rechtscolleges, krachtens hetwelk het Tribunaal, in elk stadium van de
procedure, de nationale rechtscolleges kan vragen de zaak naar het Tribunaal te verwijzen
(artikel 8.2). In dat geval voert de Procureur bij (het) Internationaal Tribunaal het onderzoek overeenkomstig artikel 17 van het Statuut en maakt een akte van beschuldiging op,
indien hij beslist de vervolging in te stellen (artikel 17.4). De akte van beschuldiging
wordt vervolgens doorgestuurd naar een rechter van de Kamer van eerste aanleg van het
Internationaal Tribunaal die, krachtens de artikelen 18.1 van het Statuut en 47 D van het
Reglement, beslist de akte van beschuldiging hetzij te bevestigen hetzij te verwerpen. Artikel 47 van het op 29 juni 1995 goedgekeurde Rechtsplegings- en bewijsvoeringsreglement van het Internationaal Straftribunaal voor Rwanda, dat de procedure bepaalt die voor
het Tribunaal moet worden gevolgd na overzending van de akte van beschuldiging van de
Procureur, bepaalt onder de letter (E) dat "als een punt van beschuldiging verworpen is, is
het de Procureur niet verboden om een nieuwe akte van beschuldiging op te stellen op ba-
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sis van de feiten van de verworpen akte van beschuldiging, voor zover aanvullende bewijzen tot staving worden aangebracht".
Met de wet van 22 maart 1996 betreffende de erkenning van en de samenwerking met
het Internationaal Tribunaal voor voormalig Joegoslavië en het Internationaal Tribunaal
voor Rwanda, heeft België zich ertoe verbonden de uit de voormelde Resolutie voortvloeiende verplichtingen na te komen (artikel 2) en zijn volledige gerechtelijke medewerking te verlenen in procedures die krachtens die Resolutie worden ingesteld (artikel 4).
België heeft, in diezelfde wet, de regels vastgelegd om de overdracht van bevoegdheid en
de samenwerking met dat Tribunaal te regelen. In de artikelen 6 en 7 van de voormelde
wet wordt de procedure tot onttrekking van de zaak aan het Belgisch rechtscollege ten
voordele van het Internationaal Tribunaal geregeld. Aldus voorziet artikel 6 in de tussenkomst van het Hof van Cassatie om de onttrekking van de zaak uit te spreken, zonder dat
het Hof de rol van onderzoekskamer dient te vervullen. Artikel 7 bepaalt dat het arrest van
onttrekking de voortzetting van de procedure in België verhindert, onverminderd de toepassing van artikel 8. Artikel 8 van diezelfde wet regelt de procedure die gevolgd moet
worden na verwerping, door het Internationaal Tribunaal, van de akte van beschuldiging
van de internationale Procureur. Dat artikel 8 bepaalt dat "ingeval het Tribunaal, nadat de
zaak aan het Belgisch gerecht is onttrokken, mededeelt dat de Procureur besloten heeft
geen akte van beschuldiging op te stellen, dat het Tribunaal deze akte niet heeft bevestigd
of dat het Tribunaal zich onbevoegd heeft verklaard, het Hof van Cassatie, op vordering
van de procureur-generaal en na de betrokkene te hebben gehoord, de procedure regelt en,
in voorkomend geval, de verwijzing naar het bevoegde hof, de bevoegde rechtbank of het
bevoegde onderzoeksgerecht beveelt". Bij de procedure voor het opnieuw aanhangig maken van de zaak is de tussenkomst van het Hof van Cassatie dus ook voorzien. De bevoegdheid van het Hof is, wat dat betreft, niet ruimer dan voor de procedure tot onttrekking. In dit geval vervult het Hof evenmin de rol van een onderzoekskamer, aangezien
zijn rol zich ertoe beperkt het einde van de procedure voor het Internationaal Tribunaal
vast te stellen, de identiteit van de inverdenkinggestelde te onderzoeken en de verwijzing
van de zaak te bevelen naar de instantie waarbij die zaak zich op het ogenblik van de onttrekking bevond. Het Hof zou overigens in de onmogelijkheid verkeren de bevoegdheden
van een onderzoeksgerecht uit te oefenen, en zou inzonderheid niet kunnen nagaan of er
nieuwe bezwaren bestaan. Aangezien het onderzoek van de Belgische rechter is verhinderd door de beslissing tot onttrekking en het pas kon worden hervat na de beslissing om
de zaak opnieuw aanhangig te maken, kon geen enkel nieuw gegeven zijn verzameld
sinds de beslissing tot verwerping van het Internationaal Tribunaal en zelfs niet sinds de
onttrekking van de zaak aan de Belgische rechter. Eens de zaak aldus bij het nationale
rechtscollege opnieuw aanhangig is gemaakt, dient het de gemeenrechtelijke procedureregels na te leven. Dat rechtscollege moet bijgevolg het algemeen beginsel van het gezag
van gewijsde eerbiedigen, dat niet alleen kleeft aan de beslissingen over de grond van de
zaak, maar ook, zij het dan betrekkelijk of precair, aan de beslissingen van de onderzoeksgerechten, zoals met name blijkt uit de artikelen 246 en 247 van het Wetboek van Strafvordering. Krachtens dat algemeen beginsel van het betrekkelijk gezag van gewijsde kan
de inverdenkinggestelde niet voor het hof van assisen worden gebracht wegens feiten die
het voorwerp hebben uitgemaakt van een eerdere beslissing tot buitenvervolgingstelling
of van een beslissing die hiermee kan worden gelijkgesteld, tenzij er sindsdien nieuwe bezwaren zijn gerezen. Uit artikel 128 van het Wetboek van Strafvordering vloeit voort dat
de buitenvervolgingstelling bevolen wordt wanneer het onderzoek van het dossier onvoldoende bezwaren tegen de inverdenkinggestelde oplevert. Het begrip "voldoende bezwaren" verwijst naar gegevens op grond waarvan het bestaan van de aan de inverdenkinggestelde verweten feiten kan worden bewezen, zonder dat deze met die bewijzen kunnen
worden gelijkgeschakeld, waarover uitsluitend de bodemrechter beslist. Dat blijkt overigens uit de definitie die artikel 247 van het Wetboek van Strafvordering geeft aan het be-
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grip "nieuwe bezwaren". Krachtens dat artikel 247 "worden als nieuwe bezwaren beschouwd de verklaringen van getuigen, de stukken en de processen-verbaal, die niet konden worden onderworpen aan het onderzoek van het (hof van beroep) en toch van dien
aard zijn dat zij de bewijzen die het hof te zwak heeft bevonden, kracht bijzetten, of om
aangaande de feiten nadere gegevens te verstrekken die het vinden van de waarheid kunnen bevorderen". Aldus is het voldoende dat het Internationaal Tribunaal in de fase van
het onderzoek bedoeld in de artikelen 17 en 18 van het Statuut van het Internationaal Tribunaal, geoordeeld heeft dat uit de gegevens van het dossier onvoldoende bezwaren tegen
de inverdenkinggestelde kunnen worden afgeleid, opdat de kamer van inbeschuldigingstelling, die van de zaak zal kennisnemen nadat zij overeenkomstig artikel 8 van de wet
van 22 maart 1996 opnieuw bij de Belgische gerechten aanhangig is gemaakt, de inverdenkinggestelde niet naar het hof van assisen kan verwijzen zonder vast te stellen dat er
nieuwe bezwaren tegen hem zijn gerezen sinds de beslissing van het Internationaal Tribunaal. De gelijkschakeling van de beslissingen van het Internationaal Tribunaal met de beslissingen van de Belgische rechtscolleges wordt immers verantwoord door de invoering,
door de wet van 22 maart 1996, van het Internationaal Tribunaal, zijn Statuut en zijn
Rechtsplegings- en bewijsvoeringsreglement in de Belgische rechtsorde. Wanneer de door
het Internationaal Tribunaal genomen beslissing tot verwerping is gestoeld op het ontbreken van voldoende bezwaren, is zij bijgevolg een werkelijke beslissing tot buitenvervolgingstelling waaraan het relatief gezag van gewijsde kleeft, dat geëerbiedigd moet worden
door het Belgisch onderzoeksgerecht, dat over de verwijzing van de inverdenkinggestelde
naar het hof van assisen moet beslissen. Dat gezag volgt niet alleen uit de voormelde internationale bepalingen, en inzonderheid uit artikel 47 (E) van het Reglement, maar ook
uit de hierboven vermelde nationale beginselen en bepalingen.
Het Internationaal Tribunaal heeft, te dezen, na onttrekking van eisers zaak aan onderzoeksrechter Vandermeersch door het arrest van het Hof van Cassatie van 15 mei 1996,
de door de internationale Procureur opgemaakte akte van beschuldiging verworpen. Het
Tribunaal motiveert zijn beslissing als volgt: "Wij verklaren dat wij, gelet op de door de
Procureur voorgelegde gegevens, voor iedere beschuldigingsgrond oordelen dat er onvoldoende vermoedens bestaan; wij verklaren daarenboven dat voor meerdere handelingen,
die vermeld worden in de bewijsstukken en waarop de akte van beschuldiging gestoeld is,
onvoldoende is bewezen dat die handelingen met medeweten en goedkeuring van de beschuldigde zijn gepleegd, wat de beschuldigde aldus met die handelingen in verband zou
brengen". Die gronden van de beslissing tot verwerping impliceren noodzakelijkerwijs het
oordeel dat er onvoldoende bezwaren bestaan. Met toepassing van artikel 8 van de wet
van 22 maart 1996 en zonder enige beoordeling, heeft het Hof van Cassatie de zaak bij arrest van 13 augustus 1996 verwezen in het stadium waarin het zich bevond, d.w.z. naar de
onderzoeksrechter, die vanaf die datum zijn onderzoek heeft kunnen voortzetten. Noch de
vordering van de procureur-generaal, noch het arrest van het Hof van Cassatie bevatten
enige beoordeling van de bezwaren tegen eiser. Zowel de procureur als het Hof hebben
zich ertoe beperkt eisers identiteit na te gaan, de verwerping van de akte van beschuldiging door het Internationaal Tribunaal vast te stellen en de zaak naar de rechter te verwijzen bij wie de zaak vóór de onttrekking aanhangig was gemaakt. Zij hebben het bestaan
van nieuwe bezwaren overigens niet kunnen vaststellen, aangezien geen enkele onderzoekshandeling sinds de onttrekking kon zijn verricht. Zowel de raadkamer, in haar beschikking van 28 maart 2000, als de kamer van inbeschuldigingstelling, in het bestreden
arrest van 27 juni 2000, hebben het middel van onbevoegdheid en ontstentenis van rechtsmacht verworpen dat eiser voor die rechtscolleges had aangevoerd, en dat gegrond was op
het gezag van gewijsde van de door het Internationaal Tribunaal gewezen beslissing tot
verwerping alsook op het ontbreken van nieuwe bezwaren sinds die beslissing. Het bestreden arrest is gegrond op artikel 8 van de wet van 22 maart 1996 en op het arrest van het
Hof van Cassatie waarbij de zaak opnieuw bij de onderzoeksrechter aanhangig is ge-
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maakt. Het bestreden arrest concludeert tot bevoegdheid en rechtsmacht van de kamer van
inbeschuldigingstelling, zonder acht te slaan op de door het Internationaal Tribunaal gewezen beslissing tot verwerping en zonder het mogelijk bestaan van nieuwe bezwaren te
onderzoeken, zodat het de draagwijdte van artikel 8 van de wet van 22 maart 1996 betreffende de erkenning van en de samenwerking met het Internationaal Tribunaal miskent, dat
de internationale beslissing zijn juridische gevolgen in de Belgische rechtsorde niet ontzegt, en de beperkte draagwijdte (loutere verwijzing) miskent van het arrest van het Hof
van Cassatie van 13 augustus 1996 waarbij de zaak opnieuw bij de onderzoeksrechter
aanhangig is gemaakt, zoals die draagwijdte uit het voormelde artikel 8 voortvloeit
(schending van artikel 8 van de voormelde wet van 22 maart 1996 en miskenning van het
gezag van gewijsde van het arrest van het Hof van Cassatie van 13 augustus 1996 en, voor
zoveel nodig, miskenning van de bewijskracht van dat arrest: artikelen 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk Wetboek). Het arrest miskent eveneens het gezag van gewijsde
van de door het Internationaal Tribunaal op 8 augustus 1996 gewezen beslissing tot verwerping, alsook de gevolgen ervan voor de voortzetting van de procedure voor de Belgische rechtscolleges, zoals dat gezag en de gevolgen ervan voortvloeien uit de regels van
de voor het Internationaal Tribunaal gevolgde procedure, die in zijn Statuut en Rechtsplegingsreglement van het Internationaal Straftribunaal voor Rwanda zijn ingeschreven
(schending van de artikelen 8.2, 17, 18.1 van het Statuut van het Internationaal Tribunaal
voor Rwanda, goedgekeurd op 8 november 1994 door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties in zijn Resolutie 955, van artikel 47 E van het Rechtsplegings- en bewijsvoeringsreglement voor Rwanda, goedgekeurd op 29 juni 1995, van de bepalingen betreffende de invoering van de internationale bepalingen in de Belgische rechtsorde - schending
van de artikelen 2, 4, 6, 7 en 8 van de wet van 22 maart 1996 betreffende de erkenning
van en de samenwerking met het Internationaal Tribunaal voor voormalig Joegoslavië en
het Internationaal Tribunaal voor Rwanda -, en van de bepalingen van het Wetboek van
Strafvordering waarin het - betrekkelijk of precair - gezag van gewijsde en de gevolgen
ervan voor de nieuwe bezwaren zijn vastgelegd: schending van de artikelen 128, 246 et
247 van het Wetboek van Strafvordering, alsook miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van het gezag van gewijsde in strafzaken). Voor zover het bestreden arrest beslist
zou hebben dat het Hof van Cassatie het gezag van gewijsde van de door het Internationaal Tribunaal gewezen beslissing tot verwerping heeft onderzocht en geoordeeld heeft of
er nieuwe bezwaren tegen eiser zijn ingekomen, alvorens de zaak te verwijzen naar onderzoeksrechter Vandermeersch, miskent het de bewijskracht van het arrest van het Hof van
Cassatie van 13 maart 1996, en, voor zoveel als nodig, het gezag van gewijsde ervan, aangezien het Hof niets anders heeft vastgesteld dan dat er geen dwaling in de persoon van de
inverdenkinggestelde bestond en dat het Internationaal Tribunaal de door de internationale
Procureur opgemaakte akte van beschuldiging heeft verworpen (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, en, voor zoveel nodig, miskenning
van het algemeen beginsel van het gezag van gewijsde).
1.1.2. Tweede onderdeel
Resolutie 955 (1994) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (punt 1) heeft het
Internationaal Straftribunaal voor Rwanda opgericht en diezelfde Resolutie 955 (punt 2)
verplicht de Staten hun volledige medewerking aan het Internationaal Tribunaal te verlenen en alle noodzakelijke maatregelen te treffen om de bepalingen van de Resolutie en
van het Statuut toe te passen. Artikel 25 van het Handvest van de Verenigde Naties bepaalt overigens dat "de leden van de Verenigde Naties overeenkomen de besluiten van de
Veiligheidsraad overeenkomstig dit Handvest te aanvaarden en uit te voeren". Met de wet
van 22 maart 1996 betreffende de erkenning van en de samenwerking met het Internationaal Tribunaal voor voormalig Joegoslavië en het Internationaal Tribunaal voor Rwanda
heeft België zich ertoe verbonden de verplichtingen na te komen die uit de hierboven vermelde Resolutie voortvloeien (artikel 2) en zijn volledige medewerking te verlenen aan de
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procedures die gevoerd worden krachtens die Resolutie (artikel 4). Met dezelfde wet stelt
zij de regels vast waarbij de overdracht van bevoegdheid aan het Internationaal Tribunaal
en de samenwerking met dat Tribunaal geregeld wordt. Als lid van de Verenigde Naties
en op grond van de voormelde verplichting heeft de Belgische Staat zich ertoe verbonden
de draagwijdte en de betekenis van de Resolutie 955 (1994), van het Statuut en van het
Rechtsplegings- en bewijsvoeringsreglement van het Internationaal Tribunaal na te komen. Daaruit volgt dat de nationale wetgeving ter uitvoering van die verbintenis de betekenis van de Resolutie 955 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, van het Statuut en van het Reglement van het Internationaal Tribunaal niet kan uithollen. Krachtens
het algemeen beginsel van de uitlegging van de interne wetten overeenkomstig de internationale normen (de goede trouw in de internationale betrekkingen), zoals dat beginsel
voortvloeit uit artikel 25 van het Handvest van de Verenigde Naties, uit artikel 159 van de
Grondwet (toepassing naar analogie), en uit artikel 8.2 van het Statuut van het Internationaal Tribunaal voor Rwanda, zou elke nationale wet of wetsuitlegging die indruist tegen
de voormelde Resolutie, Statuut of Reglement bijgevolg niet aanvaardbaar zijn. Krachtens
het algemeen beginsel van de voorrang van de internationale norm op de interne norm,
met rechtstreekse uitwerking in de nationale rechtsorde, alsook krachtens het naar analogie toegepaste artikel 159 van de gecoördineerde Grondwet, en krachtens artikel 8.2 van
het Statuut van het Internationaal Tribunaal voor Rwanda, hebben de Resolutie 955 van
de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, het Statuut en het Reglement van het Internationaal Tribunaal voor Rwanda daarenboven voorrang op de Belgische wet van 22
maart 1996 betreffende de erkenning van en de samenwerking met het Internationaal Tribunaal voor voormalig Joegoslavië en het Internationaal Tribunaal voor Rwanda. De
voormelde Resolutie 955, Statuut en Reglement van het Internationaal Tribunaal worden
immers geacht rechtstreekse werking te hebben in de interne rechtsorde van de Staten die
een samenlopende bevoegdheid hebben met dat van het Internationaal Tribunaal (te dezen
België), voor zover het Internationaal Tribunaal, krachtens die internationale normen, bevoegd is om, hetzij in het stadium van het onderzoek, hetzij in het stadium van de behandeling van de grond van de zaak, uitspraak te doen over de handelingen van volkenmoord
of over de schendingen van het internationaal humanitair recht die aan bepaalde personen
ten laste worden gelegd. De beslissingen van het Internationaal Tribunaal hebben dus
rechtstreeks weerslag op de toestand van individuen.
Wanneer de zaak, op vraag van het Internationaal Tribunaal voor Rwanda en overeenkomstig artikel 8.2 van zijn Statuut, aan het Belgische rechtscollege onttrokken wordt,
voert de Procureur bij het Internationaal Tribunaal het onderzoek overeenkomstig artikel
17 van het Statuut en maakt hij een akte van beschuldiging op indien hij beslist dat er
grond bestaat tot het instellen van vervolgingen (artikel 17. 4). De akte van beschuldiging
wordt vervolgens doorgestuurd naar een rechter van de Kamer van eerste aanleg van het
Internationaal Tribunaal die, krachtens artikel 18.1 van het Statuut, beslist de akte van beschuldiging hetzij te bevestigen hetzij te verwerpen. Artikel 47 van het op 29 juni 1995
goedgekeurde Rechtsplegings- en bewijsvoeringsreglement van het Internationaal Straftribunaal voor Rwanda, dat de procedure bepaalt die voor het Tribunaal gevolgd wordt na
overzending van de akte van beschuldiging van de Procureur, herhaalt onder de letter (D)
dat de Rechtbank de akte van beschuldiging bevestigt of verwerpt en bepaalt onder de letter (E) dat "als een punt van beschuldiging verworpen is, is het de Procureur niet verboden om een nieuwe akte van beschuldiging op te stellen op basis van de feiten van de verworpen akte van beschuldiging, voor zover aanvullende bewijzen tot staving worden aangebracht; dat het hier om een echte onderzoeksprocedure gaat". In geval van bevestiging
van de akte van beschuldiging wordt de grond van de zaak verder onderzocht voor een andere kamer van het Internationaal Tribunaal, overeenkomstig artikel 19 van het Statuut.
Het beginsel "non bis in idem", dat uitdrukkelijk is voorzien in artikel 9.1 van het Statuut,
belet dat een persoon voor de nationale gerechten wordt gedaagd wegens feiten waarvoor
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hij reeds ten gronde is berecht door het Internationaal Tribunaal. Het gaat hier om een
echte procedure over de grond van de zaak. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties
heeft het Internationaal Tribunaal opgericht en heeft het de bevoegdheden van een onderzoeksgerecht en van een bodemgerecht verleend, precies opdat die beslissingen hun uitwerking zouden hebben en nageleefd zouden worden. Bijgevolg moet in de interne rechtsorde noodzakelijkerwijs gezag van gewijsde worden toegekend aan de beslissingen van
het Internationaal Tribunaal. Dat geldt zowel voor de beslissingen over de grond van de
zaak, waarvan het gezag van gewijsde overigens uitdrukkelijk is erkend in artikel 9 van
het Statuut, dat het beginsel "non bis in idem" bevat, als voor de beslissingen die betrekking hebben op het onderzoek, welke, wegens hun onderzoekskarakter, slechts een betrekkelijk gezag van gewijsde kunnen hebben. Dat gezag vloeit overigens duidelijk voort uit
het hierboven vermelde artikel 47 (E).
Artikel 8 van de wet van 22 maart 1996 betreffende de erkenning van en de samenwerking met het Internationaal Tribunaal voor voormalig Joegoslavië en het Internationaal
Tribunaal voor Rwanda, dat het opnieuw aanhangig maken van de zaak bij de Belgische
gerechten regelt na verwerping, door het Internationaal Tribunaal, van de door de Procureur bij dat Tribunaal opgemaakte akte van beschuldiging, bepaalt dat "(...) het Hof van
Cassatie, op vordering van de procureur-generaal en na de betrokkene te hebben gehoord,
de rechtspleging regelt en, in voorkomend geval, de verwijzing naar het bevoegde hof, de
bevoegde rechtbank of het bevoegde onderzoeksgerecht beveelt". Voor zover die bepaling
de Belgische onderzoeksgerechten zou toelaten om, na de door het Internationaal Tribunaal genomen beslissing tot verwerping wegens het ontbreken van voldoende bezwaren,
het onderzoek of het proces tegen de inverdenkinggestelde voort te zetten zonder na te
gaan of er nieuwe bezwaren zijn gerezen - quod non (cfr. het eerste onderdeel) -, zou die
bepaling strijdig zijn met de doelstelling van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties
en met de draagwijdte van de Resolutie 955 (1994), het Statuut en het Reglement van het
Internationaal Tribunaal voor Rwanda. Bijgevolg, indien het bestreden arrest terecht quod non (cfr. het eerste onderdeel) - beslist had dat artikel 8 van de wet van 22 maart
1996 de kamer van inbeschuldigingstelling in staat zou stellen geen acht te slaan op de beslissing tot verwerping van het Internationaal Tribunaal en het mogelijk bestaan van nieuwe bezwaren niet te onderzoeken, past het bestreden arrest een wet toe (de Belgische wet
van 22 maart 1996) met een draagwijdte die strijdig is met Resolutie 955 van de Veiligheidsraad, met het Statuut en met het Rechtsplegings- en bewijsvoeringsreglement van het
Internationaal Tribunaal voor Rwanda, alsook met de verplichting waartoe de Belgische
Staat in punt 2 van de Resolutie 955 en in de artikelen 2 en 4 van de wet van 22 maart
1996 zich heeft verbonden, en miskent het arrest bijgevolg het algemeen beginsel van de
voorrang van de internationale norm, met rechtstreekse uitwerking in de interne rechtsorde, op de interne norm, het algemeen beginsel van de uitlegging van de interne wetten
overeenkomstig de internationale normen, die inzonderheid zijn ingeschreven in de artikelen 25 van het Handvest van de Verenigde Naties, 159 van de Grondwet en 8.2 van het
Statuut van het Internationaal Tribunaal voor Rwanda, en die eveneens zijn geschonden.
Het arrest schendt tevens de bepalingen waarin de verplichting van de Belgische Staat is
vervat om de Resolutie, het Statuut en het Reglement van het Internationaal Tribunaal te
eerbiedigen, d.w.z. punt 2 van de Resolutie 955 (1994) van de Veiligheidsraad van de
Verenigde Naties en de artikelen 2 en 4 van de wet van 22 maart 1996 betreffende de erkenning van en de samenwerking met het Internationaal Tribunaal voor voormalig Joegoslavië en het Internationaal Tribunaal voor Rwanda.
1.2. Tweede middel
Geschonden bepalingen en miskende beginselen
- Artikelen 128, 235bis, 246 en 247 van het Wetboek van Strafvordering.
Aangeklaagde beslissingen en redenen
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Het bestreden arrest van 18 april 2001 van het Hof van Assisen van het bestuurlijk arrondissement Brussel-Hoofdstad verklaart het verweer van eiser in zijn op de terechtzitting van 17 april 2001 neergelegde conclusie, en dat ertoe strekt de vervolgingen niet ontvankelijk te verklaren die tegen hem zijn ingesteld sinds de beslissing van 8 augustus
1996 van het Internationaal Straftribunaal voor Rwanda om de akte van vervolging te verwerpen, niet ontvankelijk en op zijn minst ongegrond. Het arrest verantwoordt die beslissing op de volgende gronden: "(...) overwegende dat de beschuldigde H.A. betoogt dat de
thans tegen hem ingestelde vervolgingen, in aanwezigheid van de internationale beslissing
van 8 augustus 1996 tot verwerping van de tegen hem opgemaakte akte van beschuldiging, die volgens hem een betrekkelijk gezag van gewijsde heeft, niet ontvankelijk moeten worden verklaard bij gebrek aan nieuwe, door het openbaar ministerie voorgelegde
feiten of bezwaren; dat (eisers) verdediging dat argument reeds had voorgedragen voor de
kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te Brussel, die daarop antwoordde in zijn arrest van 27 juni 2000, op grond waarvan dat onderzoeksgerecht die beschuldigde, samen met anderen, verwezen heeft naar het Hof van Assisen van het bestuurlijk arrondissement Brussel-Hoofdstad; dat de voornoemde beschuldigde tegen dat verwijzingsarrest cassatieberoep heeft ingesteld, maar vervolgens van zijn voorziening afstand
heeft gedaan; dat artikel 235bis, § 5, van het Wetboek van Strafvordering bepaalt dat 'de
onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden als bedoeld in artikel 131, § 1 (van dat wetboek), of met betrekking tot de verwijzingsbeschikking die door de kamer van inbeschuldigigingstelling zijn onderzocht, niet meer opgeworpen kunnen worden voor de feitenrechter, behoudens de middelen die verband houden met de bewijswaardering of die de
openbare orde aanbelangen. Hetzelfde geldt voor de gronden van niet-ontvankelijkheid
van de vervolgingen of van verval van de strafvordering, behalve wanneer ze zijn ontstaan
na de debatten voor de kamer van inbeschuldigingstelling (...)'; dat, bijgevolg, de grond
van niet-ontvankelijkheid die (eiser) aanvoert voor het hof van assisen, reeds is onderzocht door de kamer van inbeschuldigingstelling en niet is ontstaan na het debat voor dat
onderzoeksgerecht; dat (eisers) vordering die ertoe strekt de thans tegen hem ingestelde
vervolgingen niet ontvankelijk te doen verklaren, door het hof van assisen niet kan worden aangenomen; dat, daarenboven, het hof van assisen, in tegenstelling tot (eisers) bewering dat er tegen hem geen enkel nieuw feit of bezwaar zou zijn gerezen sinds de beslissing van 8 augustus 1996 van de rechter van het Internationaal Straftribunaal om de door
de Procureur van dat Tribunaal opgemaakte akte van beschuldiging te verwerpen, erop
wijst dat er na 8 augustus 1996 wel degelijk nieuwe bezwaren zijn verzameld, met name
door de verhoren van K. J.-P. op 18, 24 en 25 juni 1997 (opbergmap 32, farde 111, stukken 11, 13 et 14), van D. M. op 21, 22, 23 en 24 december 1999 (opbergmap 42, farde
133, stukken 13 en 15 tot 20) en door de confrontatie van beide personen op 30 december
1999 (opbergmap 42, map 133, stuk 21); dat (eisers) verzoek om de thans tegen hem ingestelde vervolgingen niet ontvankelijk te verklaren, op zijn minst opgegrond is" (arrest opgenomen in het proces-verbaal van de terechtzitting van 18 april 2001, bladzijde 5 tot 11,
passage op bladzijde 6, zesde lid, tot bladzijde 7, tweede lid).
Grieven
Krachtens artikel 235bis van het Wetboek van Strafvordering is de kamer van inbeschuldigingstelling bevoegd om de regelmatigheid van de rechtspleging na te gaan, uitspraak te doen over mogelijke gronden van nietigheid, niet-ontvankelijkheid of verval van
de strafvordering (§§ 1, 2 en 3) en de door nietigheid aangetaste akten te vernietigen (§ 6).
In § 5 bepaalt dat artikel 235bis dat "de onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden als
bedoeld in artikel 131, § l, of met betekking tot de verwijzingsbeschikking die door de kamer van inbeschuldigingstelling zijn onderzocht, niet meer opgeworpen kunnen worden
voor de feitenrechter, behoudens de middelen die verband houden met de bewijswaardering of die de openbare orde aanbelangen. Hetzelfde geldt voor de gronden van niet-ontvankelijkheid of van verval van de strafvordering, behalve wanneer ze zijn ontstaan na de
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debatten voor de kamer van inbeschuldigingstelling (...).". Daaruit volgt dat de gronden
van niet-ontvankelijkheid van de strafvordering die aan de kamer van inbeschuldigingstelling voorgelegd worden, niet opnieuw kunnen worden aangevoerd voor de bodemrechter
naar wie de zaak verwezen wordt, tenzij het middel betrekking heeft op de bewijswaardering of de openbare orde raakt. Het middel dat ertoe strekt de vervolgingen niet ontvankelijk te doen verklaren en gegrond is op het betrekkelijk gezag van gewijsde van een beschikking tot buitenvervolgingstelling en op het ontbreken van nieuwe bezwaren sinds die
beslissing, zoals eiser te dezen aanvoert, is een middel dat onder die excepties valt. Dat
middel raakt immers de openbare orde. Elke vordering die ertoe strekt de strafvordering
niet ontvankelijk te verklaren op grond van het gezag van gewijsde, kan bijgevolg worden
voorgelegd aan het bodemgerecht, te dezen het hof van assisen, ook al heeft de kamer van
inbeschuldigingstelling het reeds verworpen.
De mogelijkheid om een dergelijke exceptie krachtens artikel 235bis van het Wetboek
van Strafvordering opnieuw aan te voeren, kan evenwel niet afwijken van de grondbeginselen van de strafrechtspleging die betrekking hebben op de materiële bevoegdheid van de
onderzoeksgerechten en de bodemgerechten. Artikel 235bis kan bijgevolg niet tot gevolg
hebben dat de bodemrechter uitspraak doet over de gegrondheid van een vraag die alleen
tot de bevoegdheid van de onderzoeksgerechten behoort. Dat is het geval voor de beoordeling van de (nieuwe) bezwaren ten aanzien van een inverdenkinggestelde. Uit de artikelen 128, 246 en 247 van het Wetboek van Strafvordering volgt dat alleen de raadkamer en
de kamer van inbeschuldigingstelling bevoegd zijn om te oordelen of er voldoende dan
wel nieuwe bezwaren tegen een inverdenkinggestelde bestaan. Daaruit volgt dat de bodemrechter, die, in het kader van een vraag van niet-ontvankelijkheid die opnieuw voor
hem wordt aangevoerd overeenkomstig artikel 235bis van het Wetboek van Strafvordering, uitspraak moet doen over het bestaan van nieuwe bezwaren tegen een inverdenkinggestelde, zich onbevoegd (zou moeten) verklaren om uitspraak te doen over de vraag van
niet-ontvankelijkheid. Dat is met name het geval wanneer, zoals te dezen, de niet-ontvankelijkheid van de strafvordering voortvloeit uit het gezag van gewijsde van een beslissing
tot buitenvervolgingstelling, die elke nieuwe vervolging uitsluit, behalve in geval van
nieuwe bezwaren.
In de conclusie die eiser op de terechtzitting van 17 april 2001 heeft neergelegd, voert
hij opnieuw het middel van niet-ontvankelijkheid aan dat de kamer van inbeschuldigingstelling had verworpen in het bestreden arrest van 27 juni 2000, en waarin hij zich beroept
op het betrekkelijk gezag van gewijsde van de door het Internationaal Tribunaal gewezen
beslissing tot verwerping en op de niet-vaststelling van nieuwe bezwaren (concl. blz. 2 tot
9, sub 1). Het hof van assisen heeft het middel in zijn tussenarrest van 18 april 2001 niet
ontvankelijk verklaard op grond van artikel 235bis van het Wetboek van Strafvordering,
omdat het reeds was onderzocht door de kamer van inbeschuldigingstelling. Het hof heeft
bijgevolg geen rekening gehouden met de in artikel 235bis bedoelde exceptie betreffende
de middelen die de openbare orde raken, hoewel niet kan worden betwist dat het betrokken, aan het hof van assisen voorgelegde middel de openbare orde raakte. Het hof van assisen heeft "daarenboven" uitspraak gedaan over de gegrondheid van het middel, door zelf
te wijzen op het feit dat er na de beslissing tot verwerping van 8 augustus 1996 nieuwe
bezwaren ten aanzien van eiser zijn ingekomen. Het hof heeft zich aldus een bevoegdheid
toegeëigend die alleen de kamer van inbeschuldigingstelling had. Bijgevolg schendt het
bestreden arrest enerzijds artikel 235bis van het Wetboek van Strafvordering door het
middel van niet-ontvankelijkheid van de tegen eiser ingestelde vervolgingen niet ontvankelijk te verklaren; door te oordelen over het bestaan van nieuwe bezwaren om uitspraak
te doen over de gegrondheid van het middel van niet-ontvankelijkheid, schendt het bestreden arrest anderzijds tevens de artikelen 128, 246 en 247 van het Wetboek van Strafvordering.
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1.3. Derde middel
Geschonden bepalingen en beginselen
- Artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden van 4 november 1950, goedgekeurd bij de wet van 13 mai 1955;
- Algemeen beginsel van het recht op een eerlijk proces;
- Algemeen beginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden arrest van 18 april 2001 van het Hof van Assisen van het bestuurlijk arrondissement Brussel-Hoofdstad verwerpt de vordering die eiser aangevoerd heeft in zijn
op de terechtzitting van 17 april 2001 neergelegde conclusie, die ertoe strekte bepaalde
stukken uit het dossier te weren, met name de documenten van het Internationaal Straftribunaal voor Rwanda, die door de onderzoeksrechter zijn verzameld en tijdens het debat
voor het hof van assisen bij het dossier zijn gevoegd, op grond dat die stukken bij het dossier zijn gevoegd in strijd met de interne regels van het Internationaal Tribunaal (concl.,
blz. 9, sub II, eerste streep, en blz. 15) en met miskenning van eisers recht van verdediging (concl. blz. 9, sub II, titel, en blz. 15). Het bestreden arrest motiveert die verwerping
als volgt: "overwegende dat, wat de stukken betreft die door het Internationaal Straftribunaal voor Rwanda zijn doorgestuurd en in de opbergmappen 50 en 51 vervat zijn, erop gewezen moet worden dat, hoewel noch het Statuut noch het Rechtsplegings- en bewijsvoeringsreglement van dat rechtscollege uitdrukkelijk voorziet in de overzending van stukken
die aan dat rechtscollege toebehoren en die de openbare orde niet raken, diezelfde teksten
het Tribunaal niet verbieden alle stukken aan de nationale gerechtelijke overheden over te
maken; (...) dat de omstandigheid dat de documenten van het Internationaal Straftribunaal
voor Rwanda zijn opgemaakt door een internationale overheid die zowel de vervolgingen
als de onderzoeken ten laste moet verrichten maar geen gegevens ten ontlaste dient te verzamelen, (eiser) het recht niet ontzegt om alle gegevens ten ontlaste voor onderhavig
rechtscollege voor te dragen, hoewel hij, naar eigen zeggen, geen inzage heeft gehad in de
getuigenissen die eventueel door het Internationaal Tribunaal voor Rwanda zijn verkregen
en die door dat Tribunaal niet aan de onderzoeksrechter zouden zijn meegedeeld" (arrest
opgenomen in het proces-verbaal van de terechtzitting van 18 april 2001 van bladzijde 5
tot 11, passage op bladzijde 9, tweede tot vierde lid).
Grieven
Krachtens het algemeen beginsel van het recht op een eerlijk proces en het algemeen
beginsel van het recht van verdediging, die tevens zijn vastgelegd in artikel 6.1 van het
Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, heeft de inverdenkinggestelde (het) recht kennis te nemen van alle gegevens die de
rechterlijke overheden hebben verkregen en die betrekking hebben op de feiten die hem in
een strafrechtspleging ten laste worden gelegd. Er kan bijgevolg geen selectie worden gemaakt van bepaalde stukken van een dossier, en met name van stukken ten laste, zonder
de inverdenkinggestelde in staat te stellen te vernemen of datzelfde dossier andere stukken, en met name stukken ten ontlaste, bevat, en, in voorkomend geval, zonder de inverdenkinggestelde de kans te geven ze te onderzoeken. Zonder die mogelijkheid kan de inverdenkinggestelde zijn verdediging niet volledig voorbereiden. Naar aanleiding van de
rechtspleging die tegen eiser voor het Internationaal Tribunaal voor Rwanda is gevoerd en
die tot een beslissing tot verwerping van de akte van beschuldiging heeft geleid, heeft het
internationale rechtscollege een dossier opgemaakt. Het wordt niet betwist dat slechts bepaalde stukken van dat dossier zijn verkregen door de onderzoeksrechter die de onderzoeken naar de in Rwanda gepleegde misdaden diende te voeren, en dat alleen die documenten in het debat voor het hof van assisen zijn gebracht. In die omstandigheden had het hof
van assisen eiser de mogelijkheid moeten geven na te gaan of het door het internationale
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rechtscollege opgemaakte dossier andere stukken bevatte dan die welke in het debat voor
het hof van assisen zijn gebracht en hem, in voorkomend geval, in staat moeten stellen inzage ervan te nemen. Het hof (van assisen) had op zijn minst moeten nagaan of eiser, zoals hij aanvoerde, die stukken echt niet heeft kunnen raadplegen, alvorens de stukken die
de onderzoeksrechter bij het Internationaal Tribunaal had verkregen, in het dossier te aanvaarden. Een andere beslissing zou de uitoefening van eisers recht van verdediging inefficiënt maken en een ongelijkheid van wapens tussen het openbaar ministerie en eiser veroorzaken. Het bestreden arrest beslist dat eisers recht van verdediging niet is miskend
door de overlegging van documenten ten laste, die van het Internationaal Tribunaal afkomstig zijn, op grond dat hij het recht heeft gehad voor het hof van assisen alle gegevens
ten ontlaste aan te voeren, "hoewel hij, naar eigen zeggen, geen inzage heeft gehad in de
getuigenissen die eventueel door het Internationaal Tribunaal voor Rwanda zijn verkregen
en die door dat Tribunaal niet aan de onderzoeksrechter zouden zijn meegedeeld". Door
aldus te oordelen dat het niet terzake deed dat mogelijke documenten (ten ontlaste) van
het Internationaal Tribunaal niet door eiser konden worden ingekeken, ontneemt het bestreden arrest alle efficiëntie aan de, door het arrest erkende, mogelijkheid voor eiser om,
tegen de van het Internationaal Tribunaal afkomstige documenten ten laste, voor het hof
van assisen alle gegevens ten ontlaste aan te voeren. Aangezien het bestreden arrest, enerzijds, de van het Internationaal Tribunaal afkomstige documenten ten laste in het dossier
toelaat, op grond dat eiser, in antwoord op die documenten, voor het hof van assisen alle
gegevens ten ontlaste kon aanvoeren, maar, anderzijds, eveneens beslist dat het niet terzake doet dat eiser het volledige dossier van het Internationaal Tribunaal mogelijk niet heeft
kunnen raadplegen, miskent het bijgevolg het algemeen beginsel van het recht op een eerlijk proces en het algemeen beginsel van het recht van verdediging, en schendt het eveneens artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.
1.4. Vierde middel
Geschonden bepalingen en miskende beginselen
- Artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden van 4 november 1950, goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955;
- Artikel 14.3.c van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, goedgekeurd bij de wet van 16 maart 1994;
- Algemeen beginsel van het recht op een eerlijk proces;
- Algemeen beginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden arrest van 18 april 2001 van het Hof van Assisen van het arrondissement
Brussel-Hoofdstad verwerpt de vordering die eiser subsidiair heeft ingesteld in zijn op de
terechtzitting van 17 april 2001 neergelegde conclusie, en die ertoe strekte de uitspraak
aan te houden zolang het onderzoek van onderzoeksrechter Vandermeersch tegen onbekende(n) met betrekking tot de feiten die tussen 5 april en 4 juli 1994 te Rwanda zijn gepleegd, niet was afgesloten, op grond dat het voormelde onderzoek andere gegevens, en
met name gegevens ten ontlaste, aan het licht kon brengen dan die welke reeds waren verkregen en in het debat van het hof van assisen betreffende eisers zaak waren gebracht, zodat een efficiënte uitoefening van het recht van verdediging pas na het afsluiten van dat
onderzoek kon worden gewaarborgd (concl. blz. 16-17, sub 2, inzonderheid blz. 17, eerste
lid). Het bestreden arrest motiveert die verwerping als volgt: "overwegende dat het voormelde punt van de vordering ontvankelijk is; dat er geen grond bestaat om het toe te wijzen; dat, immers, als gewacht wordt tot het thans door onderzoeksrechter Vandermeersch
gevoerde onderzoek inzake onbekende(n) afgesloten wordt alvorens de naar dit hof van
assisen verwezen beschuldigden of een van hen te berechten, hun berechting een ernstige
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vertraging zou kunnen oplopen; dat een dergelijke vertraging strijdig zou zijn met een
goede rechtsbedeling, met artikel 6.1 van het Europees Verdrag tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, volgens hetwelk eenieder recht heeft
op de behandeling van zijn zaak binnen een redelijke termijn, en in de zin van artikel
14.3.c van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, volgens
hetwelk eenieder die wegens een strafbaar feit vervolgd wordt, het recht heeft zonder onredelijke vertraging te worden berecht (...)"(arrest opgenomen in het proces-verbaal van
de terechtzitting van 18 april 2001 van bladzijde 5 tot 11, passage op de bladzijden 10-11,
sub 3).
Grieven
Krachtens het beginsel van het recht op een eerlijk proces en het algemeen beginsel van
het recht van verdediging, die vastgelegd zijn in artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, heeft de inverdenkinggestelde het recht kennis te nemen van alle gegevens die de gerechtelijke overheden hebben
verkregen en die betrekking hebben op de feiten die hem in een strafrechtspleging ten laste worden gelegd. Dat impliceert dat, wanneer het onderzoek dat oorspronkelijk tegen eiser en tegen onbekenden is gevoerd, afgesloten wordt ten aanzien van eiser maar ten aanzien van onbekenden wordt voortgezet - zoals het bestreden arrest te dezen vaststelt (PV
18042001/ van bladzijde 9, laatste lid, tot bladzijde 10, derde lid) -, eiser niet alleen (het)
recht heeft kennis te nemen van de documenten die in het kader van het afgesloten onderzoek zijn verkregen, maar tevens van de documenten die zijn verkregen in het kader van
het voortgezette onderzoek, in zoverre die documenten betrekking hebben op dezelfde feiten als die welke hem ten laste worden gelegd, en in zoverre die documenten hem betreffen. Dat is te dezen het geval, voor zover het tegen onbekenden voortgezette onderzoek
eveneens betrekking heeft op feiten die te Rwanda zijn gepleegd tussen 5 april en 4 juli
1994, en gegevens aan het licht heeft gebracht die voor eisers proces nuttig kunnen zijn,
zoals het bestreden arrest vaststelt (blz. 10, eerste en tweede lid). De voormelde algemene
rechtsbeginselen impliceren eveneens dat de inverdenkinggestelde die, zoals te dezen eiser, reeds voor het bodemgerecht is gebracht, terwijl het onderzoek dat tegen andere personen of tegen onbekenden wegens dezelfde feiten is ingesteld nog niet is afgesloten, het
recht heeft de opschorting van zijn zaak te vorderen zolang het voortgezette onderzoek
nog niet is afgesloten. Dat is des te meer het geval daar het laatstgenoemde onderzoek, zoals het bestreden arrest vaststelt, nog bepaalde gegevens heeft opgeleverd die op eiser betrekking hebben en die in het debat over zijn zaak zijn ingebracht. Een andere beslissing
zou het voor de inverdenkinggestelde onmogelijk maken zijn recht van verdediging volledig uit te oefenen en een ongelijkheid van de wapens tussen de inverdenkinggestelde en
het openbaar ministerie in het leven roepen. De inverdenkinggestelde heeft weliswaar,
krachtens de artikelen 6.1 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van
de mens en 14.3.c van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, eveneens het recht om binnen een redelijke termijn te worden berecht. Dat recht kan
uiteraard het recht van de inverdenkinggestelde op een eerlijk proces, met eerbiediging
van de gelijkheid van de wapens en van het recht van verdediging, niet in het gedrang
brengen. Een vertraging die de inverdenkinggestelde met het oog daarop veroorzaakt,
vormt immers geen aantasting van het recht van de inverdenkinggestelde op een vonnis
binnen een redelijke termijn. Een goede rechtsbedeling impliceert evenmin dat een proces
geenszins vertraging mag oplopen, vooral niet wanneer de opschorting ertoe strekt de
waarheid te achterhalen en de inverdenkinggestelde een efficiënt verweermiddel te bieden
dat gelijkwaardig is met dat van het openbaar ministerie. Bijgevolg kon het bestreden arrest niet zonder miskenning van de voormelde beginselen, enerzijds, in het debat van het
tegen eiser gevoerde proces de documenten toelaten die de onderzoeksrechter heeft verkregen binnen het kader van zijn niet-afgesloten onderzoek tegen onbekenden, met betrekking tot de feiten die tussen 5 april en 4 juli 1996 te Rwanda zijn gepleegd, en, ander-
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zijds, de subsidiaire vordering te verwerpen waarin eiser verzocht de uitspraak op te
schorten zolang dat onderzoek niet was afgesloten, op grond dat "als gewacht wordt tot
het onderzoek (...) afgesloten wordt (...) hun berechting een ernstige vertraging zou kunnen oplopen" en "dat een dergelijke vertraging strijdig zou zijn met een goede rechtsbedeling, met artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden, volgens hetwelk eenieder recht heeft op de behandeling van zijn
zaak binnen een redelijke termijn, en in de zin van artikel 14.3.C van het Internationaal
Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, volgens hetwelk eenieder die wegens
een strafbaar feit vervolgd wordt, recht heeft zonder onredelijke vertraging te worden berecht". Aldus miskent het bestreden arrest het algemeen beginsel van het recht op een eerlijk proces, (het) beginsel van het recht van verdediging, en schendt het de artikelen 6.1
van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en 14.3.C van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten.
2. Tot staving van hun voorzieningen stellen de eiseressen vier middelen voor.
2.1. Eerste middel
Geschonden bepalingen en miskende beginselen
- Artikel 149 van de Grondwet;
- Artikelen 1317, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangeklaagde beslissingen en redenen
Het tussenarrest van 18 april 2001 verklaart de vorderingen die de eiseressen in conclusie aanvoeren ontvankelijk maar niet gegrond, in zoverre zij ertoe strekken de onmiddellijke verwijdering te doen bevelen van de stukken die afkomstig zijn uit de ambtelijke opdrachten die van 28 februari tot 5 maart 2000 en op 21 maart 2000 zijn verricht, te weten
alle stukken van de mappen 8, 9 en 10 van het dossier, en de heer procureur-generaal te
verzoeken alle rechtstreekse en indirecte verwijzingen naar die stukken uit zijn akte van
beschuldiging te schrappen, op grond dat: "(de eiseressen) betogen dat de stukken van de
opbergmappen 8 tot 10 van het dossier 62/95, die betrekking hebben op een ambtelijke
opdracht die te Rwanda van 28 februari tot 5 maart 2000 is verricht, en op een ambtelijke
opdracht die aan Tanzania is gericht op 21 maart 2000, nietig zijn, omdat zij voortvloeien
uit handelingen die door onderzoeksrechter Vandermeersch zijn gesteld na 3 februari
2000, d.i. de datum waarop laatstgenoemde verslag heeft uitgebracht voor de raadkamer
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel en het onderzoek, bijgevolg, aan hem is
onttrokken, voor zover het betrekking had op de feiten die aan het hof van assisen zijn
voorgelegd; dat de voormelde stukken door geen enkele nietigheidsgrond zijn aangetast;
dat de voormelde raadkamer immers bij beschikking van 28 maart 2000 niet alleen de gevangenneming (van de eiseressen) en de verzending van de stukken naar de procureur-generaal heeft bevolen, maar eveneens beslist dat de aan M.M. in het dossier 62/95 verweten
telastlegging van eerroof bij onderzoeksrechter Vandermeersch aanhangig zou blijven,
overeenkomstig de vorderingen die de procureur des Konings wat dat betreft had opgemaakt; dat de onderzoeksrechter, derhalve, niettegenstaande het verslag dat hij op 3 februari 2000 voor de raadkamer had uitgebracht, na die datum nog steeds een opsporingsonderzoek diende in te stellen naar de feiten van eerroof die door (eiseres C.M.) aan M.M.
verweten worden en die betrekking hebben op de publicatie van een artikel, waarin zij
verantwoordelijk wordt gesteld voor de feiten die tijdens de maanden april en mei 1994 in
het klooster van S. zijn geschied; dat die feiten van eerroof dus niet aan de onderzoeksrechter waren onttrokken toen hij de vorderingen voor ambtelijke opdrachten opmaakte en
ze ten uitvoer legde; dat het onderzoek van de aan M.M. verweten feiten niet aan de onderzoeksrechter is onttrokken, zodat hij de verschillende getuigenissen wettig heeft afgenomen; dat de stukken die zich in de opbergmappen 8 tot 10 van het dossier 62/95 bevinden, wettig bij dat dossier zijn gevoegd na het afsluiten van het desbetreffende voorberei-
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dend onderzoek, in zoverre de getuigenissen die na 3 februari 2000 zijn verkregen met betrekking tot feiten die nog steeds bij de onderzoeksrechter aanhangig waren, licht konden
werpen op de feiten waarvan de (eiseressen) zijn beschuldigd.
Grieven
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, en inzonderheid: - uit de bewoordingen zelf van de door onderzoeksrechter Vandermeersch opgemaakte verzoekschriften
tot ambtelijke opdracht, waarbij de eerste op 11 januari 2000 is ingediend maar van 28 februari tot 5 maart 2000 ten uitvoer is gelegd (karton IX, opbergmap 9, farde 38, stuk 1) en
de tweede op 21 maart 2000 is ingediend (karton VIII, opbergmap 8, farde 37, stuk 1) [en
uit de] bewoordingen van de ambtelijke opdrachten, blijkt dat deze zijn uitgevoerd in het
kader van het dossier dat hij onderzoekt ten laste van: "I. M. M., Belg, journalist, wonende (...), te Brussel, wegens eerroof, 2. Zuster G. M., Ruandese, geboren te (...), met woonplaats in België te (...), 3. Zuster M. K. J. M., Ruandese, met als woonplaats in België (...),
wegens misdaden naar internationaal recht, die ernstige schendingen vormen van de internationale verdragen van Genève van 12 augustus 1949 en van de aanvullende protocollen
I en II van 8 juni 1977 bij die verdragen, als bedoeld in artikel l van de wet van 16 juni
1993" (1); en - uit de processen-verbaal van het verhoor van de genaamde R.(inzonderheid die met de nrs. 001/2000, 002/2000 - karton VIII, opbergmap 8/9, stuk 1 - bijlagen 3
en 11) die naar aanleiding van die ambtelijke opdrachten zijn verkregen, blijkt dat de genaamde R. uitsluitend is gehoord met betrekking tot de telastlegging van volkenmoord,
dat die processen-verbaal onder het in de marge geschreven verbo "Telastlegging" immers
uitsluitend vermelden: "Volkenmoord, Misdaden tegen de menselijkheid" (2). Uit hun inhoud, dat het antwoord op de vragen van de onderzoekers bevat, blijkt duidelijk dat die
vragen betrekking hadden op het onderzoek tegen de eiseressen.
Daaruit volgt dat het bestreden arrest, dat beslist dat de na 3 februari 2000 afgenomen
getuigenissen zijn verkregen in het kader van feiten van eerroof die bij de onderzoeksrechter aanhangig waren gebleven, terwijl uit de stukken van het dossier blijkt dat de onderzoeksrechter ook handelde in het kader van het onderzoek ten laste van de twee eiseressen (zie de verzoekschriften tot ambtelijke opdracht van de onderzoeksrechter, karton
IX, opbergmap 9, farde 38, stuk 1 en karton VIII, opbergmap 8, farde 37, stuk 1) wegens
misdaden naar internationaal recht die ernstige schendingen vormen van de internationale
verdragen van Genève van 12 augustus 1949 en van de aanvullende protocollen I en II
van 8 juni 1977 bij die verdragen, als bedoeld in artikel 1 van de wet van 16 juni 1993
(...), en dat de verklaringen van de genaamde R. uitsluitend zijn verkregen in het kader
van het onderzoek wegens volkenmoord, zoals blijkt uit de vermelding in de marge van
die verklaringen onder het verbo "Telastlegging" (zie de processen-verbaal van het verhoor van de genaamde R. van 1 en 3 maart 2000, karton VIII, opbergmap 8/9, farde 35,
stuk 1, bijlagen 3 en 11) en uit de inhoud ervan, de bewijskracht van de verzoekschriften
tot ambtelijke opdracht en de hierboven bedoelde vermeldingen miskent, en aldus de artikelen 1317, 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek, alsook artikel 149 van de
Grondwet schendt, en zijn beslissing niet regelmatig met redenen omkleedt.
2.2. Tweede middel
Geschonden bepalingen en miskende beginselen
- Artikel 127, meer bepaald artikel 127, zevende lid, (gewijzigd bij de wet van 12 maart
1998) van het Wetboek van Strafvordering;
- Regels betreffende de bewijsverkrijging in strafzaken en inzonderheid miskenning
van het beginsel volgens hetwelk de bewijzen in strafzaken regelmatig en wettig verkregen moeten worden;
- Algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging;
- Artikel 6.1 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en

Nr. 17 - 9.1.02

HOF VAN CASSATIE

109

de fundamentele vrijheden, dat het recht op een eerlijk proces waarborgt.
Aangevochten beslissingen en redenen.
Het arrest van het hof van assisen van 18 juni 2001 veroordeelt, wegens de feiten waaraan (de eiseressen) door de jury schuldig zijn verklaard, [eiseres C.M.] tot 15 jaar opsluiting, en [eiseres J. M.] tot 12 jaar opsluiting, op grond van de stukken van het dossier die
tijdens de behandeling ter terechtzitting ter sprake zijn gebracht en door de voorzitter aan
de jury zijn overhandigd. Die stukken bevatten met name de verhoren en de stukken die
tijdens de tenuitvoerlegging van de ambtelijke opdrachten door de onderzoeksrechter zijn
verkregen, nadat hij op 3 februari 2000 aan de raadkamer verslag had uitgebracht.
Grieven
Volgens de regeling van de vrije bewijsvoering in strafzaken mogen de bewijselementen niet onwettig verkregen worden. De bewijselementen die zijn verkregen met miskenning van de algemene beginselen van de strafrechtspleging, en, met name, met miskenning van het algemeen beginsel van het recht van verdediging, mogen de vervolgingen
niet schragen. Artikel 127, zevende lid, van het Wetboek van Strafvordering, bepaalt dat
"de raadkamer uitspraak doet op verslag van de onderzoeksrechter na de procureur des
Konings, de burgerlijke partij en de inverdenkinggestelde gehoord te hebben. De partijen
kunnen bijgestaan of vertegenwoordigd worden door een advocaat". De zaak wordt aan de
onderzoeksrechter onttrokken door het verslag dat hij daarover aan de raadkamer uitbrengt. In het kader van de ambtelijke opdrachten die onderzoeksrechter Vandermeersch
gevorderd heeft, de eerste op 11 januari 2000, maar ten uitvoer gelegd van 28 februari tot
5 maart 2000, en de tweede op 21 maart 2000, ten laste van de twee eiseressen, wegens
misdaden naar internationaal recht die ernstige schendingen vormen van de internationale
verdragen van Genève van 12 augustus 1949 en van de aanvullende protocollen I en II
van 8 juni 1977 bij die verdragen, zoals bedoeld in artikel l van de wet van 16 juni 1993,
heeft de onderzoeksrechter met name de genaamde R. gehoord met betrekking tot de enige telastlegging van volkenmoord, zoals blijkt uit de vermelding in de marge onder het
verbo telastlegging "volkenmoord, misdaden tegen de menselijkheid", opgenomen in de
processen-verbaal van 1 en 3 maart 2000 (karton VIII, opbergmap 8/9, farde 35, stuk 1 bijlagen 3 en 11), en een geheel van gegevens heeft verkregen die bij het dossier zijn gevoegd, hoewel hij op 3 februari 2000 voor de raadkamer verslag had uitgebracht en de behandeling van het dossier ten laste van de eiseressen hem was onttrokken. De aldus onwettig verkregen stukken konden in het debat niet ter sprake worden gebracht of bij het
dossier worden gevoegd, dat aan de jury is overhandigd met toepassing van artikel 341
van het Wetboek van Strafvordering, bepaling waarvan het proces-verbaal van de terechtzitting van 7 juni 2001 (PV07062001) de eerbiediging vaststelt.
Daaruit volgt dat het arrest, dat de eiseressen op grond van die gegevens veroordeelt,
artikel 127, zevende lid, van het Wetboek van Strafvordering schendt en de regels van het
bewijs in strafzaken miskent, meer bepaald het beginsel volgens hetwelk de bewijzen in
strafzaken regelmatig en wettig moeten worden verkregen. Het arrest schendt daarenboven artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, dat het recht op een eerlijk proces waarborgt, en miskent het beginsel
van het recht van verdediging door de beslissing te gronden op onwettig verkregen gegevens.
2.3. Derde middel
Geschonden bepalingen en miskende beginselen
- Algemeen rechtsbeginsel, volgens hetwelk de beschuldigde tijdens alle fasen van de
behandeling op de terechtzitting aanwezig moet zijn;
- Beginsel van het recht op tegenspraak;
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- Algemeen beginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het arrest van 18 juni 2001 veroordeelt, wegens de feiten waaraan zij door de jury
schuldig zijn verklaard, [eiseres C. M.] tot 15 jaar opsluiting, en [eiseres J. M.] tot 12 jaar
opsluiting.
Grieven
Het proces-verbaal van de terechtzitting moet vaststellen dat alle wettelijke vormvereisten, meer bepaald die welke betrekking hebben op de aanwezigheid van de beschuldigde
tijdens alle fasen van het onderzoek, zijn nageleefd. Het proces-verbaal van 27 april 2001
vermeldt dat "bij het hervatten van de terechtzitting in de namiddag, Mr S. Wahis zijn
confrater G. Vanderbeck heeft vervoegd, Mr. Clément de Cléty is vervangen door Mr S.
Ruytinx, Mrs. Ph. Lardinois en G. H. Beauthier zijn afwezig". Met die vermelding wordt
niet vastgesteld, zoals de dagen daarvoor, dat "bij het hervatten van de terechtzitting in de
namiddag, worden de (eiseressen) bijgestaan door hun respectieve raadslieden, zoals hiervoor is vermeld, en worden de burgerlijke partijen vertegenwoordigd door hun raadslieden ...". Met die vermelding kan nagegaan worden of de beschuldigden aanwezig waren.
Met de vermelding in het proces-verbaal van de terechtzitting van 27 april 2001 (PV
27042001/9) (kan) niet worden nagegaan of de eiseressen na de middag aanwezig waren
op de terechtzitting. Dat verzuim van een substantiële vormvereiste van de rechtspleging
tot behandeling van de zaak op de terechtzitting van het hof van assisen, tast de veroordelende beslissing aan en miskent het beginsel van het recht op tegenspraak, alsook de beginselen van het recht op tegenspraak en van het recht van verdediging.
2.4. Vierde middel
Geschonden bepalingen en miskende beginselen
- Artikel 294 van het Wetboek van Strafvordering;
- Beginsel volgens hetwelk de beschuldigde tijdens alle fasen van de behandeling ter terechtzitting aanwezig moet zijn.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het arrest van 18 juni 2001 veroordeelt [eiseres C.M.] tot 15 jaar opsluiting wegens feiten waaraan zij door de jury schuldig is verklaard.
Grieven
Artikel 294 van het Wetboek van Strafvordering bepaalt dat "aan de beschuldigde
wordt gevraagd te verklaren wie hij tot raadsman heeft gekozen om hem in zijn verdediging bij te staan; anders voegt de rechter hem dadelijk een raadsman toe, op straffe van
nietigheid van alles wat zal volgen". De aanwezigheid van de raadsman van de beschuldigde tijdens alle fasen van de rechtspleging is een substantiële vormvereiste waarvan het
proces-verbaal moet vaststellen dat het vervuld is. Het proces-verbaal van de terechtzitting van 27 april 2001 vermeldt dat "bij het hervatten van de terechtzitting in de namiddag, Mr S. Wahis zijn confrater G. Vanderbeck heeft vervoegd, Mr. Clément de Cléty is
vervangen door Mr S. Ruytinx, Mrs. Ph. Lardinois en G. H. Beauthier zijn afwezig". Met
die vermelding wordt niet vastgesteld wat de voorgaande dagen is vastgesteld: "bij het
hervatten van de terechtzitting in de namiddag, worden de (eiseressen) bijgestaan door
hun respectieve raadslieden, zoals hiervoor is vermeld, en worden de burgerlijke partijen
vertegenwoordigd door hun raadslieden ...", waarbij die vermelding toelaat na te gaan of
de raadslieden van de beschuldigden aanwezig waren. Op grond van de vermelding in het
proces-verbaal van de terechtzitting van 27 april 2001 (PV 27042001/9) kan niet worden
nagegaan of de raadslieden van de beschuldigde, [eiseres C.M.], 's namiddags aanwezig
waren op de terechtzitting van 27 april 2001. Dat verzuim van een substantiële vormvereiste van de rechtspleging tot behandeling van de zaak op de terechtzitting van het hof van
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assisen tast de veroordelende beslissing aan, die artikel 294 van het Wetboek van Strafvordering schendt en het beginsel miskent, volgens hetwelk de raadsman of raadslieden
van de beschuldigde tijdens elke fase van de behandeling ter terechtzitting aanwezig moeten zijn.

IV. Beslissing van het Hof
1. Op de cassatieberoepen van A.H.:
1.1. Op het cassatieberoep tegen het arrest van 27 juni 2000 van de kamer van
inbeschuldigingstelling:
Over het eerste middel:
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het arrest vaststelt dat het Hof, op grond van artikel 8 van de
wet van 22 maart 1996 betreffende de erkenning van en de samenwerking met
het Internationaal Tribunaal voor voormalig Joegoslavië en het Internationaal
Tribunaal voor Rwanda, bij arrest van 13 augustus 1996 beslist om de zaak naar
de onderzoeksrechter te verwijzen, en dat het beslist "dat het noch aan de raadkamer, noch aan de kamer van inbeschuldigingstelling staat de wettigheid en de opportuniteit van (dat) arrest te betwisten", zodat "die onderzoeksgerechten bijgevolg bevoegd zijn om uitspraak te doen over de vorderingen van het openbaar
ministerie, na het afsluiten van een onderzoek tegen [eiser], dat tijdelijk, van 15
mei 1996 tot 13 augustus 1996, aan de onderzoeksmagistraat is onttrokken, zonder dat onderzocht moet worden of het onderzoek, dat sinds het arrest van 13 augustus 1996 is gevoerd, al dan niet nieuwe bezwaren heeft opgeleverd"; dat het
arrest, dat voor het overige het bestaan vaststelt van "voldoende bezwaren om de
inbeschuldigingstelling te verantwoorden", eiser naar het hof van assisen verwijst;
Overwegende dat het eerste onderdeel van het middel in werkelijkheid aanvoert dat de kamer van inbeschuldigingstelling, eens de zaak door het Hof, met
toepassing van artikel 8 van de voormelde wet van 22 maart 1996, opnieuw bij
die kamer aanhangig is gemaakt, de regels van de gemeenrechtelijke procedure
dient na te leven, en meer bepaald het beginsel van het betrekkelijk gezag van
gewijsde, dat afgeleid zou worden uit zowel artikel 47 van het Rechtsplegingsen bewijsvoeringsreglement van het Internationaal Straftribunaal voor Rwanda,
als uit de artikelen 128, 246 et 247 van het Wetboek van Strafvordering; dat het
arrest aldus dat artikel 8 schendt door eiser naar het hof van assisen te verwijzen
zonder rekening te houden met de door het Tribunaal gewezen beslissing tot verwerping en zonder het mogelijk bestaan van nieuwe bezwaren te onderzoeken,
wat een miskenning impliceert van het gezag van gewijsde van de door het Internationaal Tribunaal op 8 augustus 1996 gewezen beslissing tot verwerping en
van de draagwijdte van het door het Hof op 13 augustus 1996 gewezen arrest
waarbij de zaak opnieuw aanhangig wordt gemaakt;
Overwegende dat, enerzijds, de beslissing waarbij het Internationaal Tribunaal
voor Rwanda de akte van beschuldiging van de Procureur van dat Tribunaal niet
bevestigt, geen beslissing is over de grond van de zaak, en, bijgevolg, geen gezag
van gewijsde heeft met betrekking tot het al dan niet bestaan van de feiten en de
kwalificatie ervan; dat artikel 9.1 van het Statuut van het Internationaal Tribu-
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naal voor Rwanda, gevoegd bij de Resolutie 955 van 8 november 1994 van de
Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, immers betrekking heeft op de persoon
die reeds is berecht door het Internationaal Tribunaal voor Rwanda, en niet op de
persoon ten aanzien van wie het Tribunaal zich onbevoegd heeft verklaard of,
zoals te dezen, de akte van beschuldiging niet heeft bevestigd wegens het gebrek
aan "voldoende vermoedens";
Overwegende dat de strafvordering vervalt door het gezag van gewijsde, maar
dat dit gezag alleen kleeft aan datgene wat de strafrechter zeker en noodzakelijkerwijs heeft geoordeeld m.b.t. het al dan niet bestaan van de aan de beklaagde
ten laste gelegde feiten, en door rekening te houden met de gronden waarop de
strafrechtelijke beslissing noodzakelijkerwijs steunt; dat de beslissingen van de
raadkamer en van de onderzoeksgerechten alleen gezag van gewijsde hebben
wanneer zij uitspraak doen als vonnisgerecht;
Overwegende dat, aldus, hoewel het gezag van gewijsde in strafzaken een algemeen rechtsbeginsel is dat in verschillende bepalingen is vastgelegd, er in
strafzaken evenwel geen algemeen rechtsbeginsel bestaat van het betrekkelijk
gezag van gewijsde op de latere uitoefening van de strafvordering;
Dat het onderdeel, in zoverre het de miskenning van een dergelijk beginsel
aanvoert, faalt naar recht;
Overwegende dat, anderzijds, het Hof in zijn arrest van 13 augustus 1996 erop
gewezen heeft dat het de zaak naar de onderzoeksrechter verwees opdat deze
"met betrekking tot eiser, zijn onderzoek 37/95 zou voortzetten dat was onderbroken door het voormelde arrest van onttrekking van 15 mei 1996"; dat de
voortzetting van zijn onderzoek niet kan worden vergeleken met het geval waarin een onderzoek heropend wordt wanneer het O.M. aanvoert dat er nieuwe bezwaren zijn ingekomen;
Overwegende dat de artikelen 246 en 247 van het Wetboek van Strafvordering
derhalve niet van toepassing zijn wanneer het onderzoeksgerecht de rechtspleging regelt, na verwijzing van de zaak door het Hof van Cassatie naar de onderzoeksrechter op vordering van zijn procureur-generaal, met toepassing van artikel 8 van de wet van 22 maart 1996;
Dat het onderdeel, in zoverre het de miskenning van die wetsbepalingen aanvoert, nogmaals faalt naar recht;
Overwegende dat, hoewel artikel 47 van het Rechtsplegings- en bewijsvoeringsreglement van het Internationaal Tribunaal voor Rwanda, aangenomen op
29 juni 1995, bindend is voor alle aangesloten Staten, het alleen kan worden toegepast op de daarin gedefinieerde hypothese, namelijk het geval waarin de Procureur bij dat Tribunaal, die een nieuwe akte van beschuldiging opstelt na verwerping van een punt van de beschuldiging, tot staving van die nieuwe akte bijkomende bewijselementen moet aanbrengen; dat het niet aan de Belgische gerechten staat te oordelen over de gronden van de door het Internationaal Tribunaal gewezen beslissing tot verwerping; dat de rechtspleging die voor Internationaal Tribunaal voor Rwanda wordt gevolgd, eigen is aan dat Tribunaal en is niet
van toepassing op de onderzoeksrechter, wanneer de strafvordering opnieuw
daarbij aanhangig wordt gemaakt ten gevolge van een arrest van het Hof van
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Cassatie, dat is gewezen met toepassing van artikel 8 van de voormelde wet van
22 maart 1996;
Dat het onderdeel, in zoverre het het tegendeel betoogt, faalt naar recht;
Overwegende dat het onderdeel, in zoverre het subsidiair aanvoert dat "het bestreden arrest beslist zou hebben dat het Hof van Cassatie het gezag van gewijsde
van de door het Internationaal Tribunaal gewezen beslissing tot verwerping heeft
onderzocht en geoordeeld heeft of er nieuwe bezwaren tegen eiser waren ingekomen", uit een onjuiste lezing van het arrest voortvloeit en derhalve feitelijke
grondslag mist;
Dat het eveneens feitelijke grondslag mist, in zoverre het de miskenning van
de bewijskracht van het arrest van 13 augustus 1996 aanvoert, aangezien het bestreden arrest aan het arrest waarbij de zaak opnieuw bij de Belgische gerechten
aanhangig wordt gemaakt, geen uitlegging geeft die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan;
Dat het tenslotte faalt naar recht, in zoverre het het bestreden arrest verwijt het
gezag van gewijsde te miskennen van het arrest van 13 augustus 1996, dat de
zaak alleen naar het onderzoeksrechter verwezen heeft met het oog op de voortzetting van het onderzoek;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat, enerzijds, het algemeen beginsel van de voorrang van de internationale norm niet tot gevolg kan hebben dat de rechtspleging voor het Internationaal Tribunaal voor Rwanda op de Belgische rechtscolleges moet worden
toegepast, wanneer de strafvordering opnieuw bij hen aanhangig wordt gemaakt
ten gevolge van een arrest van het Hof, dat met toepassing van artikel 8 van de
wet 22 maart 1996 is gewezen;
Dat, in tegenstelling tot de bepalingen van het Rechtsplegings- en bewijsvoeringsreglement, die met name de samenwerking met de Staten regelen, zoals de
rechtspleging tot onttrekking van de zaak ten voordele van het Internationaal Tribunaal, en die door artikel 2 van de wet van 22 maart 1996, van toepassing worden verklaard in de rechterlijke orde van het Koninkrijk, hebben de bepalingen
van dat reglement betreffende de werking van dat internationaal rechtscollege
immers geen betrekking op de rechtspleging die wordt voortgezet nadat de zaak
opnieuw bij het Belgisch rechtscollege aanhangig is gemaakt, aangezien het Reglement, dat door de rechters van het Internationaal Tribunaal zelf is opgesteld,
alleen de aan dat rechtscollege eigen regels betreffende de organisatie en rechtspleging vermeldt;
Overwegende dat, anderzijds, de beslissing waarbij het Internationaal Tribunaal voor Rwanda de akte van beschuldiging van de Procureur van dat Tribunaal
niet bevestigt, geen beslissing over de grond van de zaak is; dat het beginsel "non
bis in idem", vastgelegd in artikel 9 van het Statuut van het Internationaal Straftribunaal voor Rwanda en in artikel 13 van het Reglement, de Belgische rechtscolleges niet kan verbieden een persoon te berechten die niet "wegens hetzelfde
feit terechtstaat" voor het Internationaal Tribunaal;
Overwegende dat het arrest, dat artikel 8 van de voormelde wet van 22 maart
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1996 toepast, aldus noch de internationale rechtsbepalingen noch de wettelijke of
grondwetsbepalingen schendt noch de algemene rechtsbeginsel miskent die in dit
onderdeel worden vermeld;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet
is gewezen;
1.2. Op het cassatieberoep tegen het arrest dat op 18 april 2001 door het hof
van assisen inzake eiser is gewezen:
Over het tweede middel:
Overwegende dat het middel, in zoverre het het hof van assisen verwijt zelf
melding te hebben gemaakt van het bestaan van nieuwe feiten tegen eiser, gericht is tegen een overtollige reden van het arrest en bijgevolg niet ontvankelijk
is;
Overwegende dat, voor het overige, artikel 235bis van het Wetboek van Strafvordering in hoofdzaak ertoe strekt de mogelijke nietigheden van het onderzoek
en van de beschikking tot regeling van de rechtspleging, ten laatste tijdens de regeling van de rechtspleging, te zuiveren; dat uit paragraaf 5 van dat artikel volgt
dat volgende tussengeschillen niet meer aangevoerd kunnen worden voor de bodemrechter, wanneer zij voor de kamer van inbeschuldigingstelling zijn onderzocht: 1° de onregelmatigheden, verzuimen of gronden van nietigheid die een
onderzoekshandeling of de bewijsverkrijging aantasten, alsook die welke betrekking hebben op de verwijzingsbeschikking, "behoudens de middelen die verband
houden met de bewijswaardering of die de openbare orde aanbelangen", en 2° de
gronden van niet-ontvankelijkheid of van verval van de strafvordering, "behalve
wanneer ze zijn ontstaan na de debatten";
Overwegende dat de uitzonderingen die respectievelijk van toepassing zijn op
beide categorieën van tussengeschillen, beperkend moeten worden beoordeeld,
zo niet heeft de regel van dat artikel 235bis geen enkele draagwijdte;
Overwegende dat het middel aanvoert "dat de gronden van niet-ontvankelijkheid van de strafvordering die aan de kamer van inbeschuldigingstelling voorgelegd worden, niet opnieuw kunnen worden aangevoerd voor de bodemrechter
naar wie de zaak verwezen wordt, tenzij het middel betrekking heeft op de bewijswaardering of de openbare orde raakt" en daaruit concludeert dat "elke vordering die ertoe strekt de strafvordering niet ontvankelijk te verklaren op grond
van het gezag van gewijsde, bijgevolg kan worden voorgelegd aan het bodemgerecht, te dezen het hof van assisen, ook al heeft de kamer van inbeschuldigingstelling het reeds verworpen", aangezien dergelijke vorderingen de openbare
orde raken;
Dat het middel het toepassingsgebied van die excepties verwart met de regel
van artikel 235bis, § 5;
Overwegende dat het hof van assisen, op grond dat "de grond van niet-ontvankelijkheid die [eiser] aanvoert voor [het hof], reeds is onderzocht door de kamer
van inbeschuldigingstelling en dat deze niet is ontstaan na het debat voor dat on-

Nr. 17 - 9.1.02

HOF VAN CASSATIE

115

derzoeksgerecht", zodat het hof van assisen zijn beslissing "dat de vordering van
de beschuldigde die ertoe strekt de thans tegen hem ingestelde vervolgingen niet
ontvankelijk te doen verklaren, door [het hof] bijgevolg niet kan worden aangenomen", naar recht verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het derde en vierde middel samen:
Overwegende dat het vierde middel, in zoverre het kritiek uitoefent op de vermelding van het arrest, volgens welke de door eiser gevorderde schorsing een
vertraging heeft kunnen veroorzaken die in strijd is met artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden,
gericht is tegen een overtollige overweging van het arrest en bijgevolg niet ontvankelijk is;
Overwegende dat de middelen, in zoverre ze ervan uitgaan dat de onderzoeksgegevens ten ontlaste van eiser niet bij het strafdossier zouden zijn gevoegd, gegrond zijn op een hypothese en bijgevolg eveneens niet ontvankelijk zijn;
Overwegende dat, voor het overige, om te oordelen of een zaak eerlijk is behandeld in de zin van het voormelde artikel 6.1, onderzocht moet worden of de
zaak, in haar geheel, het voorwerp van een eerlijk proces heeft uitgemaakt; dat
eiser, voor het hof van assisen, de door het openbaar ministerie regelmatig tegen
hem ingebrachte gegevens vrij heeft kunnen tegenspreken, zodat hij niet kan beweren dat zijn recht van verdediging is miskend of dat hij geen recht heeft gehad
op een eerlijk proces in de zin van het Verdrag, alleen op grond dat stukken niet
bij het dossier zouden zijn gevoegd of dat er nog steeds een onderzoek gevoerd
wordt naar dezelfde feiten of naar daarmee samenhangende feiten, dat evenwel
tegen andere personen is gericht;
Dat de middelen, in zoverre, niet kunnen worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet
is gewezen;
1.3. Op het cassatieberoep tegen het arrest van 7 juni 2001 van het hof van assisen:
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;
1.4. Op het cassatieberoep tegen het arrest van 8 juni 2001 van het hof van assisen:
1.4.1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de veroordelende beslissing op de tegen eiser ingestelde strafvordering:
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;
1.4.2. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing waarbij de
onmiddellijke aanhouding bevolen wordt:
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Overwegende dat de veroordelende beslissing, wegens de verwerping van het
daartegen ingestelde cassatieberoep, gezag van gewijsde heeft; dat het cassatieberoep tegen het bevel tot onmiddellijke aanhouding doelloos wordt;
2. Op de cassatieberoepen van de eiseressen C.M. en J. M.:
2.1. Op de cassatieberoepen tegen het arrest van 27 juni 2000 van de kamer
van inbeschuldigingstelling:
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;
2.2. Op de cassatieberoepen tegen het arrest dat ten aanzien van de eiseressen
is gewezen op 18 april 2001 door het hof van assisen:
Over het eerste middel:
Overwegende dat het middel, in zoverre het de schending aanvoert van artikel
149 van de Grondwet, niet ontvankelijk is bij gebrek aan duidelijkheid;
Overwegende dat, voor het overige, het hof van assisen, dat zijn beslissing
noch op de bewoordingen van de vorderingen tot ambtelijke opdrachten noch op
de vermeldingen in de processen-verbaal van het verhoor van de genaamde R.
grondt, de bewijskracht van die akten niet heeft kunnen miskennen;
Dat het middel, wat dat betreft, feitelijke grondslag mist;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet
is gewezen;
2.3. Op de cassatieberoepen tegen het arrest van 7 juni 2001 van het hof van
assisen:
Overwegende dat de eiseressen geen belang hebben om cassatieberoep in te
stellen tegen dat arrest, dat uitspraak doet over conclusies die door de medebeschuldigden zijn neergelegd en die geen verband houden met de tegen de eiseressen ingestelde vervolgingen;
Dat de voorzieningen niet ontvankelijk zijn;
2.4. Op de cassatieberoepen tegen het arrest van 8 juni 2001 van het hof van
assisen:
2.4.1. In zoverre de cassatieberoepen gericht zijn tegen de veroordelende beslissingen op de tegen de eiseressen ingestelde strafvordering:
Over het tweede middel:
Overwegende dat de zaak alleen aan de onderzoeksrechter onttrokken wordt
door de beslissing waarmee de raadkamer haar rechtsmacht met betrekking tot de
strafvordering volledig heeft uitgeoefend;
Overwegende dat de beschikking van 28 maart 2000, met toepassing van artikel 133 van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek betreffende de aan
de eiseressen verweten feiten aan de onderzoeksrechter onttrekt;
Overwegende dat het middel, dat het arrest verwijt de eiseressen te veroordelen "op grond van de stukken (...) die tijdens door de onderzoeksrechter verrichte
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ambtelijke opdrachten zijn verkregen, nadat hij op 3 februari 2000 aan de raadkamer verslag had uitgebracht", terwijl die ambtelijke opdrachten, volgens de eiseressen, op 5 en 21 maart 2000 zijn uitgevoerd, dus op het ogenblik dat de zaak
aan de onderzoeksrechter niet was onttrokken, niet kan worden aangenomen;
Over het derde en vierde middel samen:
Overwegende dat geen algemeen rechtsbeginsel bestaat van het recht op tegenspraak dat onderscheiden is van het algemeen beginsel van het recht van verdediging;
Dat het derde middel, in zoverre het de schending aanvoert van het beginsel
van het recht op tegenspraak, faalt naar recht;
Overwegende dat, voor het overige, het proces-verbaal van de terechtzitting
van 27 april 2001 vermeldt dat, "bij het hervatten van de terechtzitting in de namiddag, Mr S. Wahis zijn confrater G. Vanderbeck heeft vervoegd, Mr. Clément
de Cléty is vervangen door Mr S. Ruytinx, Mrs. Ph. Lardinois en G. H. Beauthier
afwezig zijn"; dat, aldus, het voormelde proces-verbaal, dat impliciet verwijst
naar de ochtendzitting en in verband daarmee alleen wijst op de wijzigingen die
opgetreden zijn in de bijstand aan de partijen, met name de aanwezigheid van de
beschuldigden en van hun raadslieden bevestigt;
Dat de middelen, wat dat betreft, feitelijke grondslag missen;
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;
2.4.2. In zoverre de cassatieberoepen gericht zijn tegen de beslissingen die de
onmiddellijke aanhouding bevelen:
Overwegende dat de veroordelende beslissingen, wegens de vernietiging van
de daartegen gerichte cassatieberoepen, kracht van gewijsde hebben; dat de cassatieberoepen tegen het bevel tot onmiddellijke aanhouding doelloos worden;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt elke eiser in de kosten van zijn cassatieberoepen.
9 januari 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de H. Spreutels, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Van Ommeslaghe en R. Verstraeten, Brussel.

Nr. 18
2e kamer - 9 januari 2002

1º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - KWALIFICATIE
– WIJZIGING – VOORWAARDEN.
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2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - ARTIKEL 6.3, A EN B - STRAFVORDERING - KWALIFICATIE WIJZIGING- VOORWAARDEN.
3º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - KWALIFICATIE WIJZIGING - VOORWAARDEN - RECHT VAN VERDEDIGING.
1º, 2° en 3° De beklaagde kan noch de miskenning van het algemeen beginsel van het
recht van verdediging, noch de schending van art. 6.3.a en b E.V.R.M. aanvoeren,
wanneer hij zelf, al was het subsidiair, voorstelt de kwalificatie van het misdrijf, de datum
ervan of de plaats waar het werd gepleegd, te wijzigen 1. (Artt. 6, § 3, a en 6, § 3, b,
Verdrag Rechten van de Mens; Algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van
verdediging)
(L.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.01.1416.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest van 2 oktober 2001 dat door het
Hof van Beroep te Luik onder het nummer 547 is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt twee middelen tot staving van zijn cassatieberoep voor.
1. Eerste middel
(...)
2. Tweede middel
Geschonden wetsbepalingen en miskende rechtsbeginselen
- Artikel 6.3.a en b van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden;
- Algemeen beginsel van het recht van verdediging.
Bekritiseerde beslissingen en redenen
Het bestreden arrest wijzigt de kwalificatie van de telastlegging C in gewone
diefstal en wijzigt de plaats waar het in de telastlegging C bedoelde misdrijf
werd gepleegd, zonder eiser daarvan op de hoogte te hebben gebracht.
Grieven
Hoewel de strafrechter verplicht is aan het bij hem aanhangig gemaakte feit
zijn precieze juridische kwalificatie te geven, moet hij zich ervan vergewissen
dat, enerzijds, het aldus opnieuw gekwalificeerde feit hetzelfde feit is als dat
waarop de vervolgingen gegrond zijn, en dat, anderzijds, de beklaagde op de
1 Zie Cass., 14 jan. 1998, A.R. P.97.0988.F, nr. 24; MORLET, P., "Changement de qualification Droits et devoirs du juge", Rev. dr. pén., 1990, blz. 584; DECLERCQ, R., Beginselen van
strafrechtspleging, tweede uitg., 1999, blz. 455, nr. 1010.

Nr. 18 - 9.1.02

HOF VAN CASSATIE

119

hoogte is gebracht van de gewijzigde kwalificatie. Het Hof oordeelt immers dat
de rechter die een kwalificatie wijzigt, de beklaagde hiervan vooraf op de hoogte
moet brengen om aldus artikel 6.3.a en b van het Verdrag alsook het beginsel
van het recht van verdediging na te leven.
Vergissingen voorbehouden, blijkt het hof van beroep die verwittiging niet te
hebben gegeven en die vaststelling niet te hebben gedaan.
IV. Beslissing van het Hof
(...)
3. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing die eiser veroordeelt
wegens de telastlegging C:
Over het tweede middel:
Overwegende dat eiser onder aanhoudingsbevel is geplaatst wegens zware
diefstal en naar de correctionele rechtbank is verwezen wegens een gewone diefstal, gepleegd te Gouvy; dat het beroepen vonnis eiser veroordeelt op grond van
die telastlegging "die bewezen is zoals zij is omschreven"; dat het arrest vermeldt
"dat de telastlegging C, bij ontstentenis van afdoende bewijzen, opnieuw gekwalificeerd moet worden in gewone diefstal en dat die verondersteld wordt gepleegd te zijn te Aywaille";
Dat het middel, in zoverre het betoogt dat "het arrest de telastlegging C opnieuw kwalificeert in gewone diefstal", een overtollige reden van het arrest bekritiseert en derhalve niet ontvankelijk is;
Overwegende dat, voor het overige, de beklaagde noch de miskenning van het
algemeen beginsel van het recht van verdediging, noch de schending van artikel
6.3.a en b van het voormelde verdrag kan aanvoeren, wanneer hij zelf voorstelt,
al was het subsidiair, de kwalificatie van het misdrijf, de datum ervan of de
plaats waar het werd gepleegd, te wijzigen;
Dat eiser, die vroeg de telastlegging van diefstal in heling te herkwalificeren,
in zijn conclusie erkent het litigieuze voertuig "in de streek van Aywaille" te
hebben gevonden, zodat hij niet staande kan houden dat hij niet is verzocht zich
te verdedigen met betrekking tot een misdrijf dat te Aywaille en niet te Gouvy is
gepleegd;
Dat het middel, wat dat betreft, niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet
is gewezen;
(...);
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
9 januari 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslag-
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gever: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de H. Spreutels, advocaat-generaal Advocaat: mr. Mulkay, Luik.

Nr. 19
1e kamer - 11 januari 2002

1º ADVOCAAT - TUCHT - PLEITVERBOD IN EEN BEPAALDE ZAAK - BEWARENDE MAATREGELEN BEVOEGDHEID VAN DE STAFHOUDER VAN DE ORDE VAN ADVOCATEN.
2º ADVOCAAT - TUCHT - PLEITVERBOD IN EEN BEPAALDE ZAAK - BEWARENDE MAATREGEL VAN
DE STAFHOUDER – DUUR.
1º en 2° De stafhouder van de Orde van advocaten kan de bewarende maatregelen nemen
die de voorzichtigheid gebiedt et met name beslissen dat een advocaat, door in een
bepaalde zaak te pleiten, de beginselen van waardigheid en kiesheid van zijn beroep in
het gedrang zou brengen, en hem om die reden dat pleitverbod opleggen; die maatregel
dient niet noodzakelijk in de tijd beperkt te zijn1. (Art. 464, Ger.W.)
(V. T. V. e.a.)

Conclusie van advocaat-generaal De Riemaecker.
1. Het bestreden arrest diende uitspraak te doen over een vordering in kort geding om,
met name de stafhouder van de Franse balie te Brussel ertoe te nopen om, op straffe van
een dwangsom, verweerders vrije uitoefening van de verdediging van verweersters
belangen niet te belemmeren.
Naar aanleiding van een geschil voor de jeugdrechtbank waren er verschillende
botsingen geweest tussen verweerder en een confrater. Verweerder werd dan
"aangezocht" om, op straffe van een tuchtmaatregel, zijn cliënte niet meer te verdedigen.
Hij werd van dat verzoek op de hoogte gebracht in een brief van 8 december 1998 van
zijn stafhouder die zijn beslissing verantwoordde door het gebrek aan sereniteit,
terughoudendheid en afstandelijkheid, die ten grondslag liggen aan de uitoefening van het
beroep van advocaat. Volgens de stafhouder had verweerder in die zaak immers blijk
gegeven van die tekortkomingen.
2. Het enige middel verwijt het bestreden arrest beslist te hebben dat voornoemd bevel
vanaf 8 maart 1999 niet langer uitwerking had, precies omdat de stafhouder, eiser, het
geschil niet bij de raad van de Orde aanhangig had gemaakt.
3. Het hof van beroep, dat zich hierin aansluit bij de redenering van de eerste rechter,
was van oordeel dat er geredeneerd moet worden naar analogie met de maximale
geldigheidsduur van de beslissing waarbij de stafhouder een advocaat verbiedt het
gerechtsgebouw binnen te treden, zoals die voorkomt in art. 464 Ger.W.
Dat de maatregel van de stafhouder, met toepassing van art. 464 Ger.W., alleen maar
bewarend kan zijn en dat voornoemde bepaling, wanneer zij wordt gelezen in samenhang
met de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek die de rol van de stafhouder in
tuchtzaken vastleggen, laatstgenoemde alleen maar toestaat op te treden in afwachting van
het optreden van de raad van de Orde, die, met toepassing van de artt. 456 e.v. Ger.W., bij
uitsluiting bevoegd is om bij de leden van de balie de tucht te handhaven aan de hand van
duurzame straffen.
1 Zie concl. O.M.
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4. Eiser voert in hoofdzaak aan dat die beslissing een schending uitmaakt van de
bepalingen van het Ger.W. waarin de bevoegdheden van de stafhouder zijn vastgesteld,
met name van art. 464 op grond waarvan hij bewarende maatregelen kan nemen.
Daartoe steunt eiser op het arrest van uw Hof van 31 januari 19802 luidens hetwelk de
stafhouder, die het hoofd van de Orde is, bij de toepassing van tuchtregels wettelijk
bevoegd is om te beslissen dat een advocaat door in een bepaalde zaak te pleiten, met
name zijn eigen zaak, de beginselen van waardigheid en kiesheid van zijn beroep in het
gedrang zou brengen, en om hem dat om die reden te verbieden.
Dat arrest werd door de rechtsleer betwist3, enerzijds, op grond dat een dergelijke
injunctiebevoegdheid geen wettelijke grondslag zou hebben en, anderzijds dat zij niet zou
stroken met art. 6 E.V.R.M.
De kritiek als zou een dergelijke injunctiebevoegdheid geen wettelijke grondslag
hebben, botst mijns inziens uitgerekend met de bewarende maatregelen die door art. 464
Ger.W. wettelijk zijn toegestaan (ook al wordt die bepaling niet uitdrukkelijk in het
bestreden arrest aangewezen); de vraag of die injunctiebevoegdheid al dan niet botst met
art. 6 E.V.R.M., wordt evenwel niet tot staving van het middel besproken.
5. Ook al is tuchthandhaving zonder enige twijfel het voornaamste prerogatief van de
raad van de Orde, en is zijn bevoegdheid in tuchtzaken, namelijk oordelen en bestraffen,
een exclusieve bevoegdheid, toch heeft de stafhouder in die materie eveneens een
doorslaggevende rol, los van het feit dat hij tuchtvervolging kan doen instellen ( art. 457
Ger.W.).
Gelet op het moreel gezag waarmee hij door zijn verkiezing bekleed is, moet hij
immers persoonlijk "avec sollicitude, sans relâche" toezien op de "intérêts généraux de
l'Ordre dont il est le chef", aldus Pierre Lambert 4, in een citaat van Mollot die reeds in
1866 wees op het bijzonder gezag dat met die functie gepaard gaat.
Op grond van dat gezag mag hij vaderlijke terechtwijzingen geven die geen straffen
zijn5. Ten slotte mag hij, op grond van dat gezag, bewarende maatregelen nemen, zoals,
met name, een advocaat verbieden het gerechtsgebouw te betreden. Volgens de
rechtspraak van uw Hof zijn die maatregelen geen tuchtstraffen6.
6. Betreffende de in art. 464 Ger.W. bedoelde bewarende maatregelen gaf de
koninklijke commissaris voor de gerechtelijke hervorming een nadere omschrijving van
de tweevoudige draagwijdte van die bepaling7.
Zij beantwoordt niet alleen precies aan de noodwendigheden die voortvloeien uit de
behandeling van de tuchtzaken, maar bovendien beantwoordt zij precies aan de
noodwendigheden die voortvloeien uit de ernst van sommige toestanden.
Het eerste geval impliceert dat er nadien een tuchtrechtelijk optreden volgt, wat niet per
se noodzakelijk is in het tweede geval.
De in art. 464 Ger.W. bedoelde bewarende maatregelen hebben mijns inziens dus niet
uitsluitend betrekking op maatregelen tot bewaring van recht in afwachting van een
beslissing ten gronde. Ze slaan eveneens op maatregelen tot bewaring van recht wegens
2 Cass., 31 jan. 1980.(A.C., 1979-1980, nr. 329).
3 LAMBERT, P., "Règles et usages de la profession d'avocat du barreau de Bruxelles", p. 176, zie ook
van dezelfde auteur, "L'aspect déontologique et disciplinaire de la responsabilité civile de
l'avocat", in La responsabilité des avocats, Ed. Jeune bar. Bruxelles, 1992, p. 41, 42.
4 LAMBERT, P., op. cit, p. 167.
5 R.P.D.B., trefwoord Avocat , compl. VI, p. 230.
6 Cass., 20 sept. 1979 (A.C., 1979-1980, nr. 45) en 14 feb. 1986, A.R. 5095, nr. 389.
7 Verslag C. Van Reepinghen, Gedr. St., Senaat, zitting 1963-64, nr. 60, p. 122.
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de ernst van bepaalde toestanden die op onomkeerbare wijze die rechten in het gedrang
zouden kunnen brengen en bijgevolg, op zich alleen al, een preventief optreden van de
stafhouder rechtvaardigen.
7. De bewoordingen van dat artikel liggen overigens in die lijn en er kan niet uit
worden afgeleid dat het, zoals het arrest van oordeel is, een beperkte draagwijdte heeft.
Op grond van dat artikel mag de stafhouder immers de bewarende maatregelen nemen
"die de voorzichtigheid eist" telkens wanneer "het wegens de aan een advocaat ten laste
gelegde feiten te vrezen is dat zijn latere beroepswerkzaamheid nadeel kan toebrengen aan
derden of de eer van de Orde kan schaden".
Vervolgens biedt dat artikel de stafhouder de mogelijkheid om binnen de perken van de
bewarende maatregelen, een bijzondere maatregel te nemen, namelijk dat hij "zelfs
(onderstreept door de conclusienemer) aan de advocaat (kan) verbieden het
gerechtsgebouw te betreden gedurende ten hoogste drie maanden", waarbij die termijn
kan worden verlengd bij een met redenen omklede beslissing van de raad van de Orde.
Enkel in het geval van laatstgenoemde uitzonderlijke maatregel, - die duidelijk verder
gaat dan de maatregel die hier werd getroffen en erin bestond dat de advocaat een
welbepaalde zaak niet meer mocht pleiten - is een latere tussenkomst van de raad van de
Orde wettelijk vereist.
8. De beslissing van het hof van beroep berust op het, mijns inziens, verkeerde, idee dat
een bewarende maatregel nooit een definitieve maatregel kan inhouden, precies omdat hij
van bewarende aard is.
Die opvatting botst met de beginselen die ten grondslag liggen aan de in de wet
bepaalde bewarende tussenkomsten. Aldus kan de rechter in kort geding, die heeft
kennisgenomen van vorderingen die ertoe strekken bewarende maatregelen te doen
opleggen, maatregelen bevelen, zulks evenwel met de grootst mogelijke omzichtigheid,
waarvan de gevolgen definitief zijn, zoals verboden om iets te doen (publicatieverbod,
verbod tot vervreemding) nadat hij de voorhanden zijnde belangen heeft afgewogen8.
9. Wanneer het bestreden arrest beslist dat de maatregel die de stafhouder op 8
december 1998 had genomen, drie maanden nadien, uiterlijk op 8 maart 1999, geen
uitwerking meer heeft, schendt het dus de in het middel aangewezen wetsbepalingen.
Het enige middel lijkt me dus gegrond.
Conclusie: cassatie.
ARREST (vertaling)

(A.R. C.00.0313.F)

I. Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 6 januari 2000.
II. Geding in cassatie
Raadsheer Philippe Echement heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Xavier De Riemaecker heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eiser voert één middel aan.
Dat middel is als volgt gesteld:
8 MARCHAL, P., "Les référés ", Larcier, 1992, p. 55 en de verwijzingen in voetnoot nr. 4.
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Schending van de artikelen 447, eerste en tweede lid, en 2, 456, inzonderheid eerste lid,
457 en 464 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest eerst terecht oordeelt dat het enkel had kennisgenomen van de vraag
of het bevel dat de stafhouder op 8 december 1998 aan verweerder had gegeven en waarin
hij hem verbood verweerster te verdedigen in het geschil tegen haar ex-echtgenote dat
voor de gerechten te Bergen hangende was (een onrechtmatige inbreuk uitmaakt op verweerders recht om verweerster te verdedigen en op haar recht op de vrije keuze van haar
advocaat) en dat eiser, toen hij dat bevel gaf, geen onwettige bevoegdheid had uitgeoefend, en vervolgens beslist dat genoemd bevel op 8 maart 1999 niet langer uitwerking
heeft, omdat eiser nagelaten had bij de raad van de Orde een aanvraag tot verlenging in te
dienen, zulks op grond "dat (...) niet uit het oog mag worden verloren dat de maatregel
van de stafhouder slechts een bewarende maatregel is; dat, zowel uit de bewoordingen van
artikel 464 van het Gerechtelijk Wetboek als uit de algemene opzet van de bepalingen van
het Gerechtelijk Wetboek betreffende de rol van de stafhouder immers volgt dat zijn bevoegdheden in tuchtzaken, in de ernstige gevallen waarin de vrijheid van de advocaat
wordt aangetast, slechts een fase vormen die voorafgaat aan de tussenkomst van de raad
van de Orde, die met toepassing van de artikelen 456 en volgende van het Gerechtelijk
Wetboek bij uitsluiting bevoegd is om bij de leden van de balie de beroepstucht te handhaven aan de hand van duurzame straffen; dat die exclusieve bevoegdheid en de naleving
van het algemeen beginsel van het recht van verdediging noodzakelijkerwijs impliceren
dat de beslissing van de stafhouder waarbij de vrije uitoefening van de rechten die met
toepassing van artikel 444 van het Gerechtelijk Wetboek aan een advocaat worden erkend, bij weigering van de advocaat om het bevel van zijn stafhouder te aanvaarden,
noodzakelijkerwijs, binnen een redelijke termijn moet worden voorgelegd aan de collegiale overheid, namelijk de raad van Orde wiens beslissingen, in tuchtzaken, zelf vatbaar zijn
voor beroep voor de tuchtraad van beroep (artikel 472 en volgende van het Gerechtelijk
Wetboek); dat zulks hier niet het geval is, aangezien uit geen enkel gegeven van het dossier blijkt dat (eiser) na de aangevochten beslissing van 8 december 1998 (die bevestigd
werd bij brief van 26 april 1999), het initiatief heeft genomen om de zaak voor de raad
van de Orde van de balie te Brussel te brengen; dat het hof van beroep, voor zover het betwiste bevel de toestand definitief en voor een onbeperkte tijd lijkt te bevriezen, en enkel
in die mate, oordeelt dat zulks voor (verweerder) en zijn cliënte (verweerster) een nadelige en onrechtmatige toestand teweegbrengt die een miskenning oplevert van de rechten
die zijn neergelegd in de artikelen 444 van het Gerechtelijk Wetboek, en 6 - 3 c en 14 - 3
van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens, die door de (verweerders) tot staving van hun beroep worden aangevoerd; dat de eerste rechter terecht gevoelig was voor dat aspect van de toestand aangezien hij, op grond van artikel 464 van het
Gerechtelijk Wetboek, van oordeel was dat het bevel van de stafhouder drie maanden na 8
december 1998 geen uitwerking meer kon hebben, zulks naar analogie met de maximale
geldigheidsduur van de beslissing waarbij de stafhouder een advocaat verbiedt het gerechtsgebouw te betreden; dat die beoordeling redelijk is en aangenomen moet worden;
dat het bevel aan een advocaat om niet langer de verdediging van de belangen van een cliënt te voeren immers een ernstige maatregel is, net zoals het verbod om het gerechtsgebouw te betreden; dat die beide maatregelen, waarbij de vrije uitoefening van het beroep
van advocaat in ruime mate wordt beperkt en de voornoemde rechten worden aangetast,
slechts voor een beperkte periode uitwerking kunnen hebben, tenzij ze bevestigd worden
door een collegiale beslissing van de raad van de Orde vóór het einde van de geldigheidsduur van de eenzijdige beslissing van de stafhouder; dat de stafhouder het probleem niet
mag omzeilen door zijn bevel iedere keer opnieuw uit te spreken om te beletten dat het na
verloop van tijd vervalt; dat artikel 464 van het Gerechtelijk Wetboek daarover duidelijk
is: het verbod is maximum drie maand geldig en die termijn kan slechts bij een met redenen omklede uitspraak van de raad van de Orde worden verlengd; dat moet worden vast-
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gesteld dat (eisers) bevel (aan verweerder) op 8 maart 1999 niet langer uitwerking had,
omdat de litigieuze kwestie niet bij de raad van de Orde was aanhangig gemaakt; dat de
vorderingen in zoverre gegrond zijn, zoals de eerste rechter terecht heeft beslist",
terwijl artikel 447, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de stafhouder
het hoofd van de Orde is; artikel 447, tweede lid, van dat wetboek bepaalt dat hij de algemene vergadering van de advocaten en de raad van de Orde bijeenroept en deze voorzit;
artikel 456 de opdrachten vastlegt van de van de raad van de Orde - die hij voorzit en vertegenwoordigt -, met name het ophouden van de eer van de Orde, de handhaving van de
beginselen van waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid die aan het beroep van advocaat ten grondslag liggen; artikel 457 de stafhouder de bevoegdheid verleent tuchtzaken
aanhangig te maken bij de raad van de Orde en artikel 464 hem de bevoegdheid verleent
bewarende maatregelen te nemen; de stafhouder die als hoofd van de Orde, de tuchtregels
toepast, ingevolge al die bepalingen wettelijk bevoegd is om te beslissen dat een advocaat,
wanneer hij in een bepaalde zaak pleit, de beginselen van waardigheid en kiesheid van
zijn beroep in het gevaar zou brengen en hem, om die reden, dat pleitverbod op te leggen;
die bevoegdheid niet in de tijd beperkt is; de stafhouder immers, luidens artikel 464 van
het Gerechtelijk Wetboek, de bewarende maatregelen kan nemen die de voorzichtigheid
eist zodra het wegens de aan een advocaat ten laste gelegde feiten te vrezen is dat zijn latere beroepswerkzaamheid nadeel kan toebrengen aan derden of de eer van de Orde kan
schaden; de enige bewarende maatregel die maar voorlopig van aard is, bestaat in het verbod voor de advocaat om het gerechtsgebouw te betreden; de maatregel van de stafhouder
uitsluitend in dat geval niet langer dan drie maanden kan gelden, maar evenwel bij een
met redenen omklede uitspraak van de raad van de Orde, die bij voorraad uitvoerbaar
maar voor beroep vatbaar is, kan worden verlengd; de uitbreiding - naar analogie of anders - van die uitzondering, op grond dat "het bevel aan een advocaat om niet langer de
verdediging van de belangen van een cliënt te voeren een ernstige maatregel is, net zoals
het verbod om het gerechtsgebouw te betreden", derhalve alle in het middel aangewezen
bepalingen, en inzonderheid artikel 464 van het Gerechtelijk Wetboek, schendt.

IV. Beslissing van het Hof.
Overwegende dat, ingevolge artikel 464 van het Gerechtelijk Wetboek, wanneer het wegens de aan een advocaat ten laste gelegde feiten te vrezen is dat zijn
latere beroepswerkzaamheid nadeel kan toebrengen aan derden of de eer van de
Orde kan schaden, de stafhouder de bewarende maatregelen kan nemen die de
voorzichtigheid eist en zelfs aan de advocaat verbieden het gerechtsgebouw te
betreden gedurende ten hoogste drie maanden;
Dat die bepaling de stafhouder met name de bevoegdheid verleent te beslissen
dat een advocaat, door in een bepaalde zaak te pleiten, de beginselen van waardigheid en kiesheid van zijn beroep in het gedrang zou brengen, en hem om die
reden dat pleitverbod op te leggen;
Dat voornoemd artikel 464 niet voorschrijft dat een dergelijke maatregel in de
tijd beperkt moet zijn;
Overwegende dat uit de vaststellingen van het arrest volgt dat de stafhouder
van de Franse Orde van advocaten van de balie te Brussel, in een brief van 8 december 1998, verweerder had aangezocht om, op straffe van een tuchtmaatregel,
de belangen van verweerster niet meer te verdedigen, waarbij die beslissing verantwoord werd door het gebrek aan sereniteit, terughoudendheid en afstandelijkheid, waarvan verweerder in dat verweer blijk had gegeven; dat het arrest erop
wijst dat de stafhouder met die in wezen preventieve maatregel heeft willen be-
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letten dat tegen verweerder een tuchtvervolging werd ingesteld;
Dat het arrest vermeldt "dat het bevel van de stafhouder drie maanden na 8 december 1998 geen uitwerking meer kon hebben, zulks naar analogie met de
maximale geldigheidsduur van de beslissing waarbij de stafhouder een advocaat
verbiedt het gerechtsgebouw te betreden; (...) dat artikel 464 van het Gerechtelijk
Wetboek daarover duidelijk is: het verbod is maximum drie maand geldig en die
termijn kan slechts bij een met redenen omklede uitspraak van de raad van de
Orde worden verlengd", en beslist "dat het bevel van de stafhouder (...) aan (verweerder) op 8 maart 1999 niet langer uitwerking had, omdat de litigieuze kwestie
niet bij de raad van de Orde was aanhangig gemaakt";
Overwegende dat het arrest dat, om bij voorraad uitspraak te doen, artikel 464
van het Gerechtelijk Wetboek uitlegt op een wijze die er redelijkerwijs niet op
toepasselijk is, zijn beslissing niet naar recht verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
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.
11 januari 2002 - 1e kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, raadsheer waarnemend
voorzitter - Verslaggever: de h. Echement – Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Draps en Houtekier.

Nr. 20
1e kamer - 11 januari 2002

WRAKING - AKTE VAN WRAKING - MEDEDELING AAN DE GEWRAAKTE RECHTER – OPSCHORTENDE
WERKING.
Te rekenen van de dag dat de wrakingsakte aan de rechter wordt meegedeeld, worden alle
vonnissen en verrichtingen geschorst1. (Art. 837, eerste lid, Ger.W.)
(D. T. P.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.01.0086.F)

I. Bestreden uitspraak
1 Zie Cass. 21 juni 2000, A.R. P.00.0953.F, nr 231.
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De voorziening is gericht tegen het vonnis, op 7 september 2000 in laatste aanleg gewezen door de vrederechter van het eerste kanton Elsene.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Xavier De Riemaecker heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Het is gesteld als volgt:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 831 en 837 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen en redenen
De vrederechter is van oordeel geweest bij het bestreden vonnis van 7 september 2000
over de zaak uitspraak te kunnen doen, op grond "dat verweerder, na pleidooi, voor de
vierde keer getracht heeft de zittinghoudende rechter te wraken waardoor die rechtspleging de snelle afhandeling van deze zaak verhinderd heeft; dat de rechtbank van eerste
aanleg (kamer in kort geding) bij vonnis van 18 juli 2000 afwijzend (heeft) beschikt op
(eisers) vordering tot wraking".
Grieven
Ingevolge de artikelen 837 en 831 van het Gerechtelijk Wetboek worden, te rekenen
van de dag van de mededeling van de akte van wraking aan de rechter, alle vonnissen en
verrichtingen geschorst. In casu is eisers verzoekschrift tot wraking op 22 oktober 1999
neergelegd, de vrederechter heeft daarop bij brief van 26 oktober 1999 geantwoord, de
conclusie van het openbaar ministerie dateert van 29 mei 2000 en zowel uit het zittingsblad als uit het proces-verbaal van de openbare terechtzittingen blijkt dat de zaak, op de
buitengewone terechtzitting van 4 juli 2000, naar de rol is verwezen en er sindsdien voor
die zaak geen rechtsdag meer is bepaald. Daaruit volgt dat eisers vordering tot wraking, in
strijd met de vaststellingen van het arrest, niet is afgewezen bij een vonnis van 18 juli
2000. Het verzoekschrift is evenmin door geen enkel vonnis niet-ontvankelijk verklaard.
Daaruit volgt dat de vrederechter, doordat hij, ondanks het feit dat genoemd verzoekschrift tot wraking is neergelegd en het niet onontvankelijk werd verklaard of afgewezen,
uitspraak over de zaak tussen partijen heeft gedaan, zijn beslissing niet naar recht heeft
verantwoord (schending van de artikelen 831 en 837 van het Gerechtelijk Wetboek).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat ingevolge artikel 837, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, te rekenen van de dag van de mededeling van de akte van wraking aan de
rechter, alle vonnissen en verrichtingen worden geschorst;
Overwegende dat het bestreden vonnis eerst heeft vastgesteld dat eiser een
vordering tot wraking heeft ingesteld tegen de rechter die dat vonnis heeft gewezen en vervolgens oordeelt dat er uitspraak kan worden gedaan over het geschil
tussen partijen, aangezien eisers vordering tot wraking is afgewezen bij een vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van 18 juli 2000;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt
dat de zaak van eiser tegen de rechter die het bestreden vonnis heeft gewezen,
nadat zij voorgekomen was op de terechtzitting van de rechtbank van eerste aanleg, naar de rol is verwezen en voor die zaak geen rechtsdag meer is bepaald

Nr. 20 - 11.1.02

HOF VAN CASSATIE

127

vooraleer het bestreden vonnis werd gewezen;
Dat het bestreden vonnis bijgevolg, aangezien het uitspraak over het geschil
heeft gedaan, artikel 837, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek schendt;
Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden vonnis;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde vonnis;
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de zaak naar de vrederechter van het eerste kanton Brussel.
11 januari 2002 - 1e kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, raadsheer waarnemend
voorzitter – Verslaggever: mevr. Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Maes.

Nr. 21
3e kamer - 14 januari 2002

1º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALGEMEEN - BURGERLIJKE
ZAKEN - ARBEIDSOVEREENKOMST - GEZAGSVERHOUDING - TOEZICHT VAN HET HOF.
2º ARBEIDSOVEREENKOMST — BEGRIP. BESTAANSVEREISTEN. VORM —
BEGRIP EN BESTAANSVEREISTEN - GEZAGSVERHOUDING - BEVOEGDHEID VAN HET
HOF VAN CASSATIE - TOEZICHT VAN HET HOF.
1º en 2° Het Hof van Cassatie is bevoegd om na te gaan of de bodemrechter uit de feiten
die hij vaststelt wettig het bestaan van een gezagsverhouding tussen de contracterende
partijen heeft kunnen afleiden en of zij derhalve door een arbeidsovereenkomst zijn
verbonden1.
(RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID T. N.V. VANCHRIS)

ARREST (vertaling)

1 Cass. 10 dec. 1984, A.R. 6892, nr. 222; 30 sept. 1985, A.R. 4746, nr. 54; 3 nov. 1997, A.R.
S.97.0044.N, nr. 441; 17 dec. 2001, A.R. S.99.0093.F - S.99.0181.F, nr. 706. In zijn grotendeels
gelijkluidende conclusie volgde het O.M. volgende redenering: het merkte met name op dat het
bestreden arrest vaststelde, enerzijds, dat mevr. D. had verklaard "dat de prijs van de taarten
uiteindelijk door de h. V. H. wordt bepaald omdat zijzelf niet in aandelen van de vennootschap
heeft geïnvesteerd, zij geen handtekening heeft en de dagopbrengst aan de h. en Mevr. V. H.
overhandigt", anderzijds, dat "de h. V. H. zegt dat voor elke belangrijke aankoop zijn
handtekening en die van zijn echtgenote vereist zijn". Het bestreden arrest verklaarde verder "dat
die gegevens niet worden betwist". Het O.M. was van oordeel dat het bestreden arrest niet zonder
schending van de in het middel aangewezen wetsbepalingen, uit al die gegevens en vaststellingen
kon afleiden dat er geen gezagsverhouding bestond die kenmerkend is voor een
arbeidsovereenkomst en dat de onderwerping van Mevr. D. aan het stelsel van de sociale zekerheid
voor zelfstandigen nietig is.
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(A.R. S.00.0183.F)

I. Bestreden beslissing.
Het cassatieberoep is gericht tegen het door het Arbeidshof te Luik op 2 mei
2000 gewezen arrest.
II. Geding voor het Hof.
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
De eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen.
Eiser draagt drie middelen voor waarvan het derde in de volgende bewoordingen is gesteld:
schending van de artikelen 2, 3, 17,1°, 20, 1°, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten, 1, § 1, 3, 14, 15, 21, 22, 23 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, 1, § 1, 2, § 1, 23, eerste en tweede lid, van de wet van 29 juni 1981
houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers,
doordat het arrest het beroepen vonnis wijzigt, voor recht zegt dat de onderwerping van
de werknemer D. aan de sociale zekerheidsregeling voor loontrekkenden nietig is en dat
verweerster aan eiser geen enkele bijdrage verschuldigd is voor de activiteiten van mevrouw D., op grond dat "te dezen dient te worden nagegaan of er tussen de werkneemster
en de vennootschap al dan niet een gezagsverhouding bestond. Die gezagsverhouding
wordt afgeleid uit een geheel van gegevens waaruit blijkt dat de werkneemster werkt onder het gezag van een ander persoon (...). Het staat (aan eiser) de gezagsverhouding te bewijzen (...). Het (arbeids)hof beslist dat (eiser) te dezen de gezagsverhouding geenszins
bewijst en niet aantoont dat mevrouw D. in de uitoefening van haar werkzaamheden precieze richtlijnen kreeg of aan het gezag van een werkgever onderworpen was",
terwijl er een arbeidsovereenkomst bestaat zodra een persoon gezag en toezicht kan uitoefenen op het werk van een ander persoon; het voldoende is dat voornoemd gezag en
toezicht mogelijk zijn zonder dat het nodig is dat ze ook werkelijk worden uitgeoefend;
degene die zich op een arbeidsovereenkomst beroept bijgevolg enkel het bestaan van die
mogelijkheid van toezicht en gezag moet bewijzen; het arrest, nu het bovendien vaststelt
dat mevrouw D. geen tekenbevoegdheid had en de prijzen niet kon vaststellen of een belangrijke aankoop kon doen en dat zij de dagopbrengst aan de heer en mevrouw V.H.
diende te overhandigen, het bestaan van een arbeidsovereenkomst tussen mevrouw D. en
verweerster niet wettig kon uitsluiten op grond dat eiser niet aantoont dat mevrouw D.
"precieze richtlijnen kreeg of aan het gezag van een werkgever onderworpen was" in de
uitoefening van haar activiteiten; het arrest aldus niet nagaat of verweerster richtlijnen kon
geven en haar gezag kon uitoefenen of in ieder geval geen rekening houdt met de hierboven vermelde gegevens die het niet-bestaan van een gezagsverhouding uitsluiten en duidelijk aantonen dat het echtpaar V.H. op zijn minst de mogelijkheid had om te allen tijde
toezicht uit te oefenen op de werkzaamheden van mevrouw D.; daaruit volgt dat het arrest
niet wettig beslist dat eiser niet het bewijs leverde van het bestaan van een gezagsverhouding tussen verweerster en mevrouw D. (schending van alle, in de aanhef van het middel
vermelde bepalingen).

IV. De beslissing van het Hof.
Over het derde middel:
Over de door verweerster tegen het middel aangevoerde grond van niet-ontvankelijkheid volgens welke het middel nieuw is:
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Overwegende dat in beginsel niet nieuw is het middel dat, ook al houdt het
geen verband met de openbare orde of met een dwingende bepaling, kritiek oefent op een motief van de beslissing van de rechter;
Overwegende dat het middel het motief bekritiseert waarin het arrest de door
eiser aangevoerde gezagsverhouding uitsluit op grond dat laatstgenoemde "niet
aantoont dat mevrouw D. in de uitoefening van haar werkzaamheden precieze
richtlijnen kreeg of aan het gezag van een werkgever onderworpen was";
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Overwegende dat de voor de arbeidsovereenkomst kenmerkende gezagsverhouding bestaat zodra een persoon in feite zijn toezicht kan uitoefenen op de
handelingen van een ander persoon;
Overwegende dat het arrest beslist "dat de gezagsverhouding wordt afgeleid
uit een geheel van gegevens waaruit blijkt dat de werkneemster werkt onder het
gezag van een ander persoon; [...] dat [eiser] te dezen geenszins de gezagsverhouding bewijst en niet aantoont dat mevrouw D. in de uitoefening van haar
werkzaamheden precieze richtlijnen kreeg of aan het gezag van een werkgever
onderworpen was";
Dat het aldus niet naar recht verantwoord is;
Dat het middel gegrond is;
Wat de overige grieven betreft:
Overwegende dat er geen grond bestaat tot onderzoek van het eerste en het
tweede middel die niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre dat arrest het hoger beroep
ontvankelijk verklaart;
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de bodemrechter
over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
14 januari 2002 - 3e kamer – Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter – Verslaggever: mevr. Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal
– Advocaten: mrs. De Bruyn en T'Kint.

Nr. 22
3e kamer - 14 januari 2002

1º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — BEWIJSLAST.
BEOORDELINGSVRIJHEID - BEWIJSLAST - SOCIALE ZEKERHEID - WERKNEMERS BIJDRAGEN - LOON - KOSTEN TEN LASTE VAN DE WERKGEVER.
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2º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - BIJDRAGEN - LOON - KOSTEN TEN LASTE
VAN DE WERKGEVER – BEWIJSLAST.
1º en 2° Wanneer wordt betwist dat bedragen die aan een werknemer worden betaald als
terugbetaling voor de kosten die door de werkgever moeten worden gedragen, het
karakter van loon hebben, dient de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, die belast is met
de inning van de sociale zekerheidsbijdragen, aan te tonen dat die bedragen geen
terugbetaling van dergelijke kosten zijn1. (Art. 14, §§ 1 en 2, Sociale-Zekerheidswet
Werknemers 1969; Art. 23, eerste en tweede lid, Wet 29 juni 1981 houdende de
algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers; Art. 19, § 2, 4°, eerste
lid, K.B. 28 nov. 1969)

(RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID T. N.V. EMBELEC)

Conclusie van eerste advocaat-generaal J.-F. Leclercq (vertaling):
1. Het tweede onderdeel van het enige middel mist m.i. feitelijke grondslag.
Het bestreden arrest beantwoordt door zijn overwegingen op bladzijde 5 eisers
conclusie die in dit onderdeel van het middel is weergegeven.
2. Ik meen dat het eerste onderdeel van het middel niet kan worden aangenomen.
Dat onderdeel gaat ervan uit dat als de bedragen die worden terugbetaald als
vervoerkosten die de werknemer heeft gemaakt om zich naar zijn arbeidsplaats te begeven
geen loon uitmaken, zulks een "uitzondering" vormt op artikel 2 van de wet van 12 april
1965 op de bescherming van het loon der werknemers.
Die veronderstelling kan in werkelijkheid niet worden losgekoppeld van de specifieke
regels inzake de berekening van de sociale zekerheidsbijdragen.
Ingevolge artikel 14, §1, Sociale-Zekerheidswet Werknemers 1969 en 23, eerste lid,
van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid
voor werknemers worden de sociale zekerheidsbijdragen berekend op basis van het loon
van de werknemer. Eerste regel.
Artikel 14, §2, van de voornoemde wet van 27 juni 1969 en artikel 23, tweede lid, van
de voornoemde wet van 29 juni 1981 bepalen dat het begrip loon wordt bepaald bij artikel
2 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers,
de Koning kan evenwel het aldus bepaalde begrip, bij in Ministerraad overlegd besluit,
verruimen of beperken. Tweede en derde regel.
Die bepalingen kunnen niet worden losgekoppeld van elkaar; zij vormen één geheel en
moeten samen worden gelezen. De tweede en de derde regel vullen de eerste aan waaruit
volgt dat de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid de grondslag moet bewijzen waarop de
berekening moet gebeuren: de sociale zekerheidsbijdragen, die door de Rijksdienst voor
Sociale Zekerheid moeten worden geïnd, worden berekend op basis van het loon van de
werknemer.
De drie regels kunnen als volgt worden samengevat: de sociale zekerheidsbijdragen
worden berekend op basis van het loon van de werknemer in de oorspronkelijke betekenis
die daaraan door die bepalingen wordt gehecht: artikel 2 van de wet van 12 april 1965 +
het koninklijk besluit tot wijziging.
Het koninklijk besluit van 28 november 1969 genomen ter uitvoering van de
1 Zie concl. O.M. Het arrest van het Hof van 15 jan. 2001, A.R. S.99.0074.F, vermeld in de concl.
van het O.M., werd intussen gepubliceerd in A.C. 2001, nr 23.
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voornoemde wet van 27 juni 1969 vormt het wijzigend koninklijk besluit dat het begrip
loon in de zin van artikel 2 van de wet van 12 april 1965 wijzigt of beperkt.Inzonderheid
artikel 19, §2, beperkt dat begrip loon in de zin van artikel 2 van de wet op de
bescherming van het loon der werknemers. Dat artikel 19, §2, somt een aantal
vergoedingen of bedragen op die geen loon zijn in de oorspronkelijke betekenis die moet
worden gehanteerd voor de berekening van de sociale zekerheidsbijdragen.
Aangezien volgens mij de wet inhoudt dat op de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid de
bewijslast en het bewijsrisico rust van de grondslag voor de berekening van de bijdragen,
meen ik dat gelet op het oorspronkelijk, autonoom karakter, van die loongrondslag in dit
geval, die bewijslast en dat risico de last en het risico inhouden dat de betwiste bedragen
geen bedragen zijn die, in de zin van artikel 19, §2, 4°, eerste lid, van het koninklijk
besluit van 28 november 1969, gelden als terugbetaling van de kosten die de werknemer
heeft gemaakt om zich van zijn woonplaats naar zijn werkplaats te begeven, alsook de
kosten die ten laste van zijn werkgever vallen2.
Dat bewijs van er geen voorwaarden zijn voor toepassing stoort mij niet. Enerzijds,
bestaat het ook bij het vermoeden juris tantum. Anderzijds, gaat het hier niet om een
onbepaalde negatie aangezien beide partijen, dus ook de werkgever, natuurlijk moeten
samenwerken bij de bewijslevering. Tenslotte kan het koninklijk besluit niet worden
uitgelegd tegen de wet in en tegen de in de wet opgezette juridische constructie.
Kortom, uit de vergelijking tussen artikel 14, §1 en 2, van de wet van 27 juni 1969,
artikel 23, eerste en tweede lid, van de wet van 29 juni 1981 en artikel 19, §2, 4°, eerste
lid, van het koninklijk besluit van 28 november 1969, volgt naar ik meen dat het staat aan
de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid te bewijzen dat de vervoerkosten die zoals in dit
geval door de werkgever aan zij arbeiders ingevolge hun arbeidsovereenkomst worden
betaald, geen bedragen zijn in de zin van artikel 19, §2, 4°, eerste lid, van voornoemd
koninklijk besluit van 28 november 1969, maar als loon dienen te worden beschouwd.
Door bijgevolg te oordelen "dat de bewijslast op (eiser) rust aangezien hij een
werkgever tot het betalen van de bijdragen wil doen veroordelen" en "dat (verweerster) nu
zij schat dat 80 pct. van de verplaatsingen van haar arbeiders met hun persoonlijk voertuig
gebeuren en door voor te stellen 20 pct van de het bedrag van de gevorderde bijdragen te
betalen, een voorstel doet dat, in de mate van het mogelijke, overeenstemt met de reële
werking van de onderneming tijden de litigieuze periode"3, is de beslissing van het
bestreden arrest "om (verweerster) te veroordelen tot betaling, ten defintieve titel, van de
bedragen die van haar in het kader van dit geschil werden gevorderd als bijdragen voor de
mobiliteitspremies, de bijdrageopslagen en de interesten, ten belope van een vijfde van die
bedragen" m.i. naar recht verantwoordt.
Conclusie: verwerping.
ARREST (vertaling)

(A.R. S.00.0193.F)

I. Bestreden uitspraak.
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 15 mei 2000 gewezen door
het Arbeidshof te Luik, afdeling Namen.
2 Over het begrip terugbetaling, zie cass. 15 jan. 2001, A.R. S.99.0074.F, A.C., nr. 23.
3 Het bestreden arrest stelt vast dat de gevorderde bijdragen dateren van voor de inwerkingtreding
van het K.B. van 19 juli 1995 dat een tweede lid heeft ingevoegd in art. 19, §2, 4° van het K.B.
van 28 nov. 1969 en het oordeelt dat met dat K.B. van 1995 geen rekening hoort te worden
gehouden. Die vermeldingen worden door het middel niet bekritiseerd. Zie evenwel art. 2 K.B. 19
juli 1995 dat bepaalt dat dit K.B. in werking treedt op 1 juli 1992.
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II. Geding in cassatie.
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel.
Eiser voert een middel aan.
Dit middel is gesteld als volgt:
Geschonden wetsbepalingen:
- artikelen 14 en 15 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van
28 november 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, 19, § 2, van
het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969,
23, eerste en tweede lid, van de wet van 29 juni 1981 houdende algemene beginselen van
de sociale zekerheid voor werknemers, 2, [eerste lid], 1° en 3°, van de wet van 12 april
1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers, 1315, tweede lid, van het
Burgerlijk Wetboek, 870 van het Gerechtelijk Wetboek en 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissing
Het arrest verweerster enkel veroordeelt tot betaling van 1/5e van de sociale zekerheidsbijdragen op de mobiliteitspremies die verweerster aan haar werknemers betaalt, op
grond "dat de bijdragen die in het kader van dit geschil worden gevorderd geen betrekking
hebben op forfaitaire terugbetalingen van kosten, maar op premies die zijn betaald ook al
hebben de betrokken werknemers geen persoonlijke kosten moeten maken, daar zij zich
uitsluitend met voertuigen van de onderneming hebben verplaatst; (...) dat (verweerster) in
verband met de gevorderde bedragen op 24 december 1993 (eiser) een staat heeft toegezonden teneinde het wijzigingsbericht voor het jaar 1990 te betwisten; dat, blijkens die
staat, 19 arbeiders tewerkgesteld waren door de onderneming, waarvan slechts één een
voertuig van de onderneming gebruikte, vier een dergelijk voertuig voor 50 pct. gebruikten en veertien alleen hun eigen voertuig bezigden; dat (verweerster) uiteenzet dat zij
maar een klein wagenpark had dat vooral gebruikt werd om materieel en gereedschap te
vervoeren naar de bouwplaats, nodig voor de aldaar uit te voeren werken en dat de meeste
personeelsleden zich met hun eigen voertuig verplaatsten; (...) dat de bewijslast op (eiser)
rust, aangezien hij de veroordeling van een werkgever tot betaling van bijdragen vordert;
dat (verweerster) in dit dossier kennelijk loyaal heeft willen meewerken aan de bewijsvoering; dat (verweerster), vermits zij schat dat 80 pct. van de verplaatsingen van haar arbeiders met hun persoonlijk voertuig gebeurt en door subsidiair voor te stellen 20 pct van het
bedrag van de gevorderde bijdragen te betalen, een voorstel doet dat, in de mate van het
mogelijke, overeenstemt met de reële werking van de onderneming tijdens de litigieuze
periode".
Grieven
Eerste onderdeel
De sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn op het loon van de werknemers, zoals
dat is bepaald in artikel 2 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van
het loon der werknemers (cf. artikel 14, §§ 1 en 2, van de wet van 27 juni 1969); krachtens voormeld artikel 2, eerste lid, 1° en 3°, van de wet van 12 april 1965 het begrip
"loon" alle voordelen in geld en de in geld waardeerbare voordelen omvat waarop de
werknemer ingevolge zijn dienstbetrekking recht heeft ten laste van de werkgever; de bedragen die gelden als terugbetaling van de kosten die de werknemer heeft verricht om zich
naar zijn werkplaats te begeven, worden toegekend "in afwijking" van voornoemd artikel
2 van de wet van 12 april 1965 (artikel 19, § 2, 4°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969); de omstandigheid dat mobiliteitspremies geen loon zijn aldus blijkens de
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bewoordingen zelf van de wet van 27 juni 1969 en het koninklijk besluit van 28 november
1969 een uitzondering vormt op de regel dat alles wat aan de werknemer wordt betaald ingevolge zijn dienstbetrekking een loon is waarop sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn; daaruit overeenkomstig de in de artikelen 870 van het Gerechtelijk Wetboek en
1315, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek vervatte regels inzake de bewijslast volgt
dat de werkgever die zich op die uitzondering wil beroepen teneinde geen sociale zekerheidsbijdragen te betalen op bedragen die zijns inziens terugbetalingen zijn van verplaatsingskosten, het bewijs moet leveren van de door hem aangevoerde uitzondering; het arrest vaststelt dat verweerster "zich ontslagen acht van de verplichting" tot betaling van de
sociale zekerheidsbijdragen op de aan de werknemers betaalde forfaitaire mobiliteitsvergoedingen, ongeacht het door hen gebruikte vervoermiddel, wanneer de werknemers hun
persoonlijk voertuig gebruiken om zich naar de plaats van het werk te begeven; verweerster zich dus beroept op de afwijking bedoeld in artikel 19, § 2, 4°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 en derhalve het bewijs moet leveren van de door haar aangevoerde uitzondering; zij het bewijs dient te leveren van het feit dat haar ontslaat van haar
verplichting tot betaling, namelijk het feit dat alleen 20 pct. van haar werknemers een
voertuig van de onderneming gebruiken en 80 pct. een eigen voertuig, zodat voor die 80
pct. de uitgekeerde mobiliteitspremie geen loon is; bijgevolg niet naar recht verantwoord
is de beslissing volgens welke het als bewezen moet worden beschouwd dat 80 pct. van de
arbeiders van verweerster hun eigen voertuig gebruiken voor hun verplaatsingen naar de
onderscheiden bouwplaatsen, zodat de aan die arbeiders betaalde mobiliteitspremie geen
loon is (schending van de artikelen 2, eerste lid, 1° en 3°, van de wet van 12 april 1965
betreffende de bescherming van het loon, 14 en 15 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid
der arbeiders, 19, § 2, 4°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969, 23 van de wet
van 29 juni 1981 houdende algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers); het arrest, vermits het eiser de verplichting oplegt te bewijzen dat die arbeiders
voertuigen van de onderneming gebruikten, bovendien de hierboven vermelde regels inzake de bewijslast miskent (schending van de artikelen 1315, tweede lid, van het Burgerlijk
Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek).
Tweede onderdeel
Eiser in de door hem regelmatig voor het arbeidshof genomen conclusie (aanvullende
appèlconclusie) betoogde (p. 5): "dat het derhalve (aan verweerster) staat te bewijzen dat
zij geen mobiliteitspremie verschuldigd was omdat haar werknemers zich met hun eigen
voertuig naar de bouwplaats begaven (...); het bewijs dat de vergoedingen die de werkgever aan die werknemers heeft betaald gelden als terugbetaling van door de werknemer
werkelijk gemaakte kosten, door de werkgever dient te worden geleverd (...); artikel 2 van
de aanvullende bepalingen van het arbeidsreglement bovendien de algemene regel bevat
dat de arbeiders zich met voertuigen van de vennootschap begeven van de plaats van aanwerving naar de plaats van het werk; de betaalde bedragen derhalve niet kunnen worden
geacht te gelden als de terugbetaling van kosten die de werknemers hebben gemaakt met
hun eigen voertuig, nu de werkgever daarvan het bewijs niet levert"; het arrest nergens in
de motivering antwoordt op het verweermiddel dat gegrond is op het bestaan van de aanvullende bepalingen van het arbeidsreglement; het arrest meer bepaald niet nagaat of de
aanvullende bepaling van het arbeidsreglement waarin staat dat de verplaatsing van de arbeiders van de plaats van aanwerving naar de plaats van het werk in beginsel geschiedt
door middel van de voertuigen van de vennootschap niet tot gevolg heeft dat het aan verweerster staat eventueel te bewijzen dat, in strijd met voormeld reglement, 80 pct. van
haar arbeiders hun eigen wagen gebruiken; het arrest bijgevolg niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet).

IV. Beslissing van het Hof.
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Het middel:
Overwegende dat naar luid van artikel 14, § 2, van de wet van 27 juni 1969 tot
herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, het begrip loon, dat voor de berekening van de bijdragen in aanmerking wordt genomen, wordt bepaald bij artikel 2 van de wet van
12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers; dat de
Koning evenwel het aldus bepaalde begrip, bij in Ministerraad overlegd besluit,
kan verruimen of beperken;
Dat artikel 19, § 2, 4°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot
uitvoering van de wet van 27 juni 1969 bepaalt dat, met afwijking van artikel 2,
eerste lid, van de wet van 12 april 1965 niet als loon worden aangemerkt, onder
meer, de bedragen die gelden als terugbetaling van de kosten die ten laste van de
werkgever vallen;
Overwegende dat, wanneer wordt betwist dat bedragen die uit dien hoofde aan
de werknemer zijn betaald, het karakter van loon hebben, de instelling, die belast
is met de inning van de bijdragen, dient aan te tonen dat die bedragen geen terugbetaling zijn van kosten die de werkgever moet dragen;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweerster aan haar arbeiders een
mobiliteitspremie betaalde wanneer zij zich begaven van de plaats van aanwerving naar de plaats van het werk;
Dat, enerzijds, het arrest overweegt "dat de bewijslast op [eiser] rust, aangezien hij een werkgever tot het betalen van de bijdragen wil doen veroordelen";
dat, anderzijds, het arrest, na de inhoud te hebben weergegeven van de staat die
verweerster aan eiser had toegezonden teneinde het wijzigingsbericht van laatstgenoemde te betwisten, vermeldt "dat [verweerster], nu zij schat dat 80 pct. van
de verplaatsingen van haar arbeiders met hun persoonlijk voertuig gebeuren en
door voor te stellen [...] 20 pct. van het bedrag van de gevorderde bijdragen te
betalen, een voorstel doet dat, in de mate van het mogelijke, overeenstemt met de
reële werking van de onderneming tijdens de litigieuze periode";
Dat het arrest door die vermeldingen de beslissing regelmatig met redenen omkleedt, vermits het tegenover het verweer van eiser dat gegrond is op de aanvullende bepaling van het arbeidsreglement, andersluidende of ermee strijdige gegevens stelt, en de beslissing om verweerster te veroordelen tot betaling, ten definitieve titel, van een vijfde van de bedragen die van haar werden gevorderd "als
bijdragen voor de mobiliteitspremies, de bijdrageopslagen en de interesten", naar
recht verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiser in de kosten.
14 januari 2002 - 3e kamer – Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter – Verslaggever: de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal –
Advocaat: mr. De Bruyn.
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Nr. 23
3e kamer - 14 januari 2002

SOCIALE ZEKERHEID — ZELFSTANDIGEN - SOCIAAL STATUUT - BIJDRAGEN BEREKENING - BEROEPSINKOMSTEN - IN AANMERKING TE NEMEN BEROEPSINKOMSTEN ADMINISTRATIE DER DIRECTE BELASTINGEN – GEVOLG.
De beroepsinkomsten waarop de bijdragen van de onderworpenen aan het sociaal statuut
van de zelfstandigen worden berekend bestaan, onder de in de wet en de verordeningen
bepaalde voorwaarden, met name uit de beroepsinkomsten die de administratie der
directe belastingen heeft medegedeeld; het arbeidsgerecht mag het bedrag van die aldus
medegedeelde beroepsinkomsten niet in vraag stellen. (Art. 11, § 1 en 2, eerste en zesde
lid, Sociale-Zekerheidswet Zelfstandigen; Art. 33, 1°, K.B. 19 dec. 1967)
(VZW INTEGRITY T. T.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.01.0009.F)

I. Bestreden uitspraak.
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 10 maart 2000 gewezen door
het Arbeidshof te Brussel.
II. Geding in cassatie.
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
De eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel.
Eiseres voert één middel aan.
Dit middel is gesteld als volgt:
Geschonden wetsbepalingen:
- de artikelen 11 van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting
van het sociaal statuut der zelfstandigen en 33 van het koninklijk besluit van 19 december
1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38.
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest heeft vastgesteld dat het belastingbestuur geen rekening heeft gehouden met een bedrag van 1.247.356 BEF dat aan de R.S.Z.Z. is betaald en dat verweerder bij de directeur van de belastingen beroep heeft ingesteld dat niet gegrond werd verklaard en vervolgens toch voor recht zegt dat dit bedrag moet worden afgetrokken van de
inkomsten die als grondslag voor de berekening van de litigieuze bijdragen hebben gediend, op grond dat: "Toch moeten de betaalde sociale bijdragen aan de R.S.Z.Z. voor het
jaar 1995 in aanmerking worden genomen om de inkomsten te bepalen waarop de litigieuze bijdragen worden berekend, aangezien het beroepskosten zijn in de zin van de belastingwetgeving. Het doet niet terzake dat de vastgestelde belasting wegens de beschreven
omstandigheden niet in overeenstemming is met de belastingwetgeving. De nalatigheid
(van verweerder) heeft gevolgen op fiscaal vlak; toch kan zij niet tot gevolg hebben dat de
inkomsten van de betrokkene kunstmatig worden opgetrokken, aangezien hij voor het [arbeids]hof de werkelijke omvang van zijn inkomsten voor het jaar 1995 aantoont".
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Grieven
Ingevolge artikel 11, § 1, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 worden de
bijdragen van de onderworpenen uitgedrukt in een percentage van de beroepsinkomsten.
Ingevolge § 2, eerste lid, van dat artikel dienen onder beroepsinkomsten te worden verstaan de brutoberoepsinkomsten, verminderd met de beroepskosten, en eventueel met de
beroepsverliezen, vastgesteld overeenkomstig de wetgeving betreffende de inkomstenbelasting.
Ingevolge § 2, zesde lid, van dat artikel is de administratie der directe belastingen ertoe
gehouden het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen de nodige inlichtingen te verstrekken om het bedrag vast te stellen van de bijdragen.
Naar luid van artikel 33 van het koninklijk besluit tot uitvoering van 19 december 1967
zijn de bedrijfsinkomsten in de zin van artikel 11, § 2, eerste lid, van het koninklijk besluit
nr. 38 onder meer samengesteld uit de bedrijfsinkomsten van het aanslagjaar beoogd in
dat artikel medegedeeld door de Administratie der directe belastingen overeenkomstig artikel 11, § 2, zesde lid, van het koninklijk besluit nr. 38.
Daaruit volgt dat alleen dat bestuur bevoegd is om het bedrag van de inkomsten vast te
stellen die de zelfstandige heeft ontvangen en dat de arbeidsgerechten aldus niet bevoegd
zijn om dat bedrag te wijzigen.
Het arrest dat vaststelt dat het belastingbestuur het bedrag van verweerders inkomsten
als zelfstandige voor het jaar 1995 definitief heeft vastgesteld zonder rekening te houden
met het bedrag van 1.247.356 BEF dat aan de R.S.Z.Z is betaald en toch beslist dat dit bedrag moet worden afgetrokken van de inkomsten die als grondslag dienen voor de berekening van de bijdragen die verweerder als zelfstandige moet betalen, schendt bijgevolg de
in het middel aangewezen wettelijke bepalingen.

IV. Beslissing van het Hof.
Het middel:
Overwegende dat artikel 11 van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967
houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, in zijn §§ 1 en 2
van het eerste lid, bepaalt dat de bijdragen van de onderworpenen worden uitgedrukt in een percentage van de beroepsinkomsten, waarbij onder beroepsinkomsten dienen te worden verstaan de brutoberoepsinkomsten, verminderd met de
beroepskosten, en eventueel met de beroepsverliezen, vastgesteld overeenkomstig de wetgeving betreffende de inkomstenbelasting, die de onderworpene als
zelfstandige heeft genoten, vermeerderd volgens de modaliteiten bepaald door de
Koning, met het bedrag van de bijdragen bedoeld in de artikelen 12 en 13 van dit
besluit;
Dat ingevolge § 2, zesde lid, van genoemd artikel 11, de administratie der directe belastingen ertoe gehouden is het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen de nodige inlichtingen te verstrekken om het bedrag vast te
stellen van de bijdragen;
Dat artikel 33 van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 bepaalt dat de bedrijfsinkomsten in de zin van artikel 11, § 2, eerste lid, van het koninklijk besluit
nr. 38 onder meer samengesteld zijn uit de bedrijfsinkomsten van het aanslagjaar
beoogd in dat artikel medegedeeld door de Administratie der directe belastingen
overeenkomstig artikel 11, § 2, zesde lid, van het koninklijk besluit nr. 38;
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Overwegende dat de beroepsinkomsten die voor de berekening van de bijdragen in aanmerking moeten worden genomen de inkomsten zijn die de administratie der directe belastingen heeft vastgesteld of, bij betwisting, die de overheid
of het gerecht die kennisnemen van het belastingberoep, bij het einde van het geschil vastleggen;
Overwegende dat het arbeidsgerecht bij de uitspraak over het geschil over de
verplichtingen die voortvloeien uit de wetten en reglementen inzake het sociaal
statuut, het bedrag van de brutoberoepsinkomsten, verminderd met de beroepskosten, en eventueel met de beroepsverliezen, vastgesteld overeenkomstig de
wetgeving betreffende de inkomstenbelasting, niet in vraag mag stellen;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweerders beroep bij de directeur
van de belastingen over het bedrag van zijn beroepsinkomsten, na aftrek van de
beroepskosten, niet gegrond is verklaard;
Dat het arrest door toch te beslissen dat "de sociale bijdragen aan de R.S.Z.Z.
die voor het jaar 1995 werden betaald in aanmerking moeten worden genomen
om de inkomsten te bepalen waarop de litigieuze bijdragen worden berekend,
aangezien zij beroepskosten zijn in de zin van de belastingwetgeving", de in het
middel aangewezen bepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre het uitspraak doet over de
ontvankelijkheid van het hoger beroep;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Bergen.
14 januari 2002 - 3e kamer – Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter – Verslaggever: de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal –
Advocaat: mr. Draps.

Nr. 24
3e kamer - 14 januari 2002

1º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — STUITING - SOCIALE ZEKERHEID ZELFSTANDIGEN - BIJDRAGEN - VENNOTEN - MANDATARISSEN - RECHTSPERSONEN HOOFDELIJKHEID - INNING - AANGETEKENDE BRIEF – AANSLUITING.
2º SOCIALE ZEKERHEID — ZELFSTANDIGEN - BIJDRAGEN - VENNOTEN MANDATARISSEN - RECHTSPERSONEN - HOOFDELIJKHEID - INNING - VERJARING - STUITING AANGETEKENDE BRIEF – AANSLUITING.
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1º en 2° De verjaring die van toepassing is op de inning bij de rechtspersonen van de
bijdragen die verschuldigd zijn door hun vennoten of mandatarissen, wordt gestuit met
een aangetekende brief door het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der
zelfstandigen verzonden in het raam van de aan dat Instituut toevertrouwde opdracht na
te gaan of de personen, die onderworpen zijn aan het sociaal statuut van zelfstandigen,
bij een sociale verzekeringskas aangesloten zijn en waarbij de voornoemde vennoten of
mandatarissen aangemaand worden aan te sluiten bij een sociaal-verzekeringsfonds1.
(Artt. 15, § 1, derde lid en 16, § 2, tweede lid, 3°, Sociale-Zekerheidswet Zelfstandigen)
(RIJKSDIENST VOOR DE SOCIALE VERZEKERINGEN DER ZELFSTANDIGEN T. BVBA POLETOR)

Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq. (vertaling):
1. Ik ben van mening dat het enige middel gegrond is.
2. Artikel 15, §1, derde lid, Sociale-Zekerheidswet Zelfstandigen bepaalt dat de
rechtspersonen samen met hun vennoten of mandatarissen hoofdelijk gehouden zijn tot de
betaling van de door deze laatste verschuldigde bijdragen.
Ingevolge artikel 16, §2, eerste en tweede lid, 3°, van dezelfde wet wordt de verjaring
die van toepassing is op de inning van de in deze wet bepaalde bedragen gestuit met een
aangetekende brief door het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen
verzonden in het raam van de aan dat Instituut toevertrouwde opdracht na te gaan of de
personen, die onderworpen zijn aan het sociaal statuut van de zelfstandigen, bij een
sociale verzekeringskas aangesloten zijn en waarbij de betrokkene aangemaand wordt aan
te sluiten bij een sociaal-verzekeringsfonds.
Die laatste tekst is algemeen. Hij maakt geen onderscheid en heeft dus betrekking op de
verjaring die van toepassing is op de inning van de bijdragen bij alle personen die
bijdragen moeten betalen.
Wat meer bepaald het geval betreft waarop het middel slaat, maakt de tekst geen
onderscheid voor de daarin bepaalde stuiting van de verjaring naargelang de inning van de
bijdrage gebeurt bij de vennoten of mandatarissen van de rechtspersonen of bij die
rechtspersonen zelf.
3. De oplossing is trouwens conform het gemeen recht aangezien artikel 1206 B.W. in
die zin moet worden uitgelegd dat de stuiting van de verjaring t.a.v. één van de
hoofdelijke medeschuldenaars voor alle hoofdelijke medeschuldenaars geldt2.
4. Kortom, uit de bewoordingen en uit de vergelijking van de artikelen 15, §1, derde
lid, en 16, §2, tweede lid, 3°, Sociale-Zekerheidswet Zelfstandigen volgt dat de verjaring
die geldt voor de inning bij rechtspersonen van de bijdragen die verschuldigd zijn door
hun vennoten of mandatarissen, wordt gestuit door een aangetekende brief die wordt
verzonden door het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen in het
raam van de aan dat Instituut toevertrouwde opdracht na te gaan of de personen, die
onderworpen zijn aan het sociaal statuut van de zelfstandigen, bij een sociale
verzekeringskas aangesloten zijn en waarbij de voornoemde vennoten of mandatarissen
aangemaand worden aan te sluiten bij een sociaal-verzekeringsfonds3.
5. Het bestreden arrest, dat anders beslist, schendt dus de in het middel aangewezen
wetsbepalingen.
1 Zie concl. O.M.
2

Zie M. FORGES, "Les principales garanties commerciales", in Traité pratique de droit
commercial, deel 1, o.l.v. C. JASSOGNE, Brussel, 1990, p. 567, nr. 671; "Droit des obligations",
deel 4, Nota's genomen tijdens het college van professor P. VAN OMMESLAGHE, P.U.B., p.
1985/798.
3 Zie cass. 6 juni 1988, A.R. 8389, nr. 609, redenen: " (die) hoofdelijkheid ... de rechtspersonen
verplicht tot dezelfde schuld als hun vennoten of mandatarissen".
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6. Ik ben van mening dat de vernietiging van het bestreden arrest moet worden beperkt.
Volgens mij moet het bestreden arrest worden vernietigd behalve in zoverre het uitspraak
doet over verweersters vordering tot schadevergoeding.
7. Ik meen dat het te wijzen arrest van uw Hof bindend moet worden verklaard voor de
tot bindendverkalring van het arrest opgeroepen partij die door het arbeidshof
"mandataris" van verweerster wordt genoemd.
Besluit: gedeeltelijke vernietiging.
ARREST (vertaling)

(A.R. S.01.0012.F)

I. Bestreden uitspraak.
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 14 april 2000 gewezen door
het Arbeidshof te Brussel.
II. Geding in cassatie.
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Eerste Advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel.
Eiser voert één middel aan.
Dit middel is gesteld als volgt:
Geschonden wetsbepalingen:
Artikelen 1200, 1206 van het Burgerlijk Wetboek, 15, § 1, derde lid, 16, § 2, van het
koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der
zelfstandigen en 9 van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen
reglement tot uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38.
Aangevochten beslissing
met bevestiging van het beroepen vonnis, verklaart het arrest de tegen verweerster ingestelde rechtsvordering verjaard wat betreft de bijdragen voor de periode voor 1 januari
1991 op alle gronden die thans geacht worden volledig te zijn weergegeven,
Grieven
ingevolge artikel 16, § 2, van het koninklijk besluit nr. 38 wordt de vijfjarige verjaring
van de rechtsvordering tot inning van de sociale zekerheidsbijdragen voor zelfstandigen
gestuit met een aangetekende brief, die door het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen, thans eiser, wordt verzonden en waarbij de betrokkene aangemaand
wordt aan te sluiten bij een sociaal-verzekeringsfonds overeenkomstig artikel 9, tweede
lid, van het koninklijk besluit van 19 december 1967; krachtens artikel 15, § 1, derde lid,
van het koninklijk besluit nr. 38, zijn de rechtspersonen met hun vennoten of mandatarissen hoofdelijk gehouden tot de betaling van de sociale-zekerheidsbijdragen voor laatstgenoemden; dat artikel voert tussen de zelfstandige en de vennootschap een passieve hoofdelijkheid in als bedoeld in artikel 1200 van het Burgerlijk Wetboek; zowel uit voornoemd artikel 15 als uit artikel 1206 van het Burgerlijk Wetboek volgt dat de handeling
die tegen een van de hoofdelijke schuldenaars wordt verricht, geacht wordt verricht te zijn
tegen de anderen jegens wie zij gevolgen heeft alsof zij tegen hen was gedaan; de handeling die, overeenkomstig artikel 16, § 2, tweede lid, 3°, van het koninklijk besluit nr. 38 de
verjaring stuit ten aanzien van de zelfstandige, stuit bijgevolg de verjaring ook ten aanzien
van de rechtspersoon die hoofdelijk met hem is gehouden; vermits het arrest beslist dat de
aanmaning die op 14 december 1993 is toegezonden aan de tot bindendverklaring van het
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arrest opgeroepen persoon en waarin hij werd aangemaand aan te sluiten bij een sociaalverzekeringsfonds, de verjaring niet stuit ten aanzien van verweerster, schendt het derhalve alle in het middel vermelde wettelijke bepalingen.

IV. Beslissing van het Hof.
Het middel:
Overwegende dat artikel 15, § 1, derde lid, van het koninklijk besluit nr. 38
van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen bepaalt dat de rechtspersonen met hun vennoten of mandatarissen hoofdelijk gehouden zijn tot de betaling van de door laatstgenoemden verschuldigde bijdragen;
Dat, ingevolge artikel 16, § 2, tweede lid, van dat besluit, de verjaring die van
toepassing is op de inning van de bijdragen wordt gestuit niet alleen op de bij de
artikelen 2244 en volgende van het Burgerlijk Wetboek bepaalde wijze, maar
ook met een aangetekende brief waarbij het organisme dat belast is met de invordering, de door de betrokkene verschuldigde bijdragen opvordert of nog met een
aangetekende brief, door het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der
zelfstandigen verzonden in het raam van de in artikel 21, § 2, 1°, van dat besluit
aan dat Instituut toevertrouwde opdracht en waarbij de betrokkene aangemaand
wordt aan te sluiten bij een sociaal-verzekeringsfonds;
Overwegende dat, ingevolge de hoofdelijkheid, de rechtspersonen gehouden
zijn tot dezelfde schuld als hun vennoten of mandatarissen; dat de verjaring
wordt gestuit ten aanzien van alle personen die tot dezelfde schuld gehouden
zijn;
Overwegende dat het arrest, dat vermeldt "dat de hoofdelijkheid die in artikel
[15 van het koninklijk besluit nr. 38] wordt ingevoerd ten aanzien van een vennootschap, enkel betrekking heeft op de betaling van de door de vennoot of de
mandataris verschuldigde bijdragen; dat daaruit volgt dat de aanmaning om aan
te sluiten de verjaring niet kan stuiten ten aanzien van de vennootschap", de beslissing waarbij aan de in artikel 16, § 2, tweede lid, 3°, van dat besluit vermelde
aanmaning een dergelijk gevolg niet verbonden wordt ten aanzien van verweerster, niet naar recht verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre het uitspraak doet over de
vordering tot schadevergoeding van verweerster;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verklaart het arrest bindend voor G. D.;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Luik.
14 januari 2002 - 3e kamer – Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter – Verslagge-
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ver: de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal –
Advocaat: mr. Draps.

Nr. 25
3e kamer - 14 januari 2002

1º VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN DAGVAARDING - COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP - AANLEG - VENNOOTSCHAP IN VEREFFENING PARTIJEN - CONCLUSIES - AANHEF VAN HET BESTREDEN ARREST - VEREFFENAAR - ARREST DAT
NIETTEMIN IN ZAKE VAN DE VENNOOTSCHAP IN VEREFFENING IS GEWEZEN - CASSATIEBEROEP EISERS EN VERWEERDERS – VERWEERDER.
2º CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — PERSONEN DOOR OF
TEGEN WIE CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD —
EISERS EN VERWEERDERS - VERWEERDER - VENNOOTSCHAP IN VEREFFENING AANHEF VAN HET BESTREDEN ARREST – VEREFFENAAR.
3º ARBEIDSOVEREENKOMST — BEGRIP. BESTAANSVEREISTEN. VORM —
BEGRIP EN BESTAANSVEREISTEN - BESTAANSVEREISTEN - GEZAGSVERHOUDING BEOORDELING DOOR DE RECHTER - TER ZAKE DOENDE FEITELIJKE GEGEVENS – AANDELEN.
1º en 2° Wanneer een gedinginleidende dagvaarding tegen een coöperatieve
vennootschap is ingesteld en uit de conclusies van de partijen voor de bodemrechter
blijkt dat de vennootschap, sedert het inleiden van de zaak in vereffening is gesteld,
wordt het later uitgesproken arrest gewezen in zake van de vennootschap in vereffening
vertegenwoordigd door haar vereffenaar, ook al vermeldt het in zijn aanhef dat het
gewezen is in zake van de vereffenaar die optreedt qualitate qua; het cassatieberoep dat
tegen de coöperatieve vennootschap in vereffening is ingesteld is bijgevolg ontvankelijk 1.
(Art. 1079, Ger.W.)
3º De beslissing die alleen uit de vaststelling dat een vennoot zijn aantal aandelen heeft
vermeerderd, afleidt dat er tussen een vennootschap en die vennoot geen
gezagsverhouding meer bestaat, is onwettig2. (Artt. 2 en 3, Arbeidsovereenkomstenwet)
(RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID C.V. BAUTICOOP IN VEREFFENING e.a.)

Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq (vertaling):
1. Het cassatieberoep is zowel gericht tegen de coöperatieve vennootschap in
vereffening BAUTICOOP als tegen Mr. Chamberland in zijn hoedanigheid van
vereffenaar van die vennootschap, terwijl het bestreden arrest vermeldt dat het gewezen is
in zake van eiser en van Mr. Chamberland in zijn hoedanigheid van voormelde
vereffenaar.
Het cassatieberoep is evenwel geldig t.a.v. van beide verweerders.
Immers, wanneer een gedinginleidende dagvaarding tegen een coöperatieve
vennootschap is ingesteld en uit de conclusies van de partijen voor de bodemrechter blijkt
dat de vennootschap, sedert het inleiden van de zaak in vereffening is gesteld, wordt het
later uitgesproken bestreden arrest gewezen in zake van de vennootschap in vereffening
vertegenwoordigd door haar vereffenaar, ook al vermeldt het in zijn aanhef dat het
1 Zie concl. O.M.
2 Zie concl. O.M.
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gewezen is in zake van de vereffenaar die optreedt qualitate qua3.
Het cassatieberoep is in dat geval niet ingesteld tegen een verweerster die geen partij is
in de bestreden beslissing4. (Art. 1079 Ger.W.)
2. Dat gezegd zijnde meen ik dat het enige middel gegrond is.
Bij de beoordeling van het bestaan van een gezagsverhouding, een wezenlijk
bestanddeel van een arbeidsovereenkomst, dient de rechter de werkelijke toestand na te
gaan rekening houdend met alle pertinente feitelijke gegevens5. (Artt. 2 en 3
Arbeidsovereenkomstenwet)
Het aantal aandelen van een vennoot of aandeelhouder kan weliswaar geen feitelijk
gegeven zijn dat niets te maken heeft met het wezenlijk bestanddeel van de
arbeidsovereenkomst, namelijk de gezagsverhouding6. Het is bijvoorbeeld duidelijk dat er
geen gezagsverhouding kan ontstaan en bestaan tussen een vennootschap en een persoon
die een ruime meerderheid van de aandelen of bijna alle aandelen bezit.
De beslissing die, zoals in dit geval, alleen uit de vaststelling dat een vennoot zijn
aantal aandelen heeft vermeerderd, afleidt dat er tussen een vennootschap en die vennoot
geen gezagsverhouding meer bestaat, is daarentegen onwettig.
De rechter die alleen op dat nieuw feitelijk gegeven steunt terwijl hij voordien het
bestaan van een arbeidsovereenkomst aannam, onderzoekt zeker niet de werkelijke
toestand tussen de vennootschap en de vennoot, rekening houdend met alle pertinente
feitelijke gegevens, aangezien alleen de vaststelling dat het aantal aandelen van de
vennoot is vermeerderd, niet impliceert dat er geen arbeid meer wordt verricht onder het
gezag van de vennootschap7. De rechter verantwoordt zijn beslissing dat er geen
arbeidsovereenkomst meer is niet naar recht evenmin als de beslissing dat het stelsel van
de sociale zekerheid voor werknemers geen toepassing meer vindt.
3. Het bestreden arrest moet worden vernietigd, enerzijds, in zoverre het uitspraak doet
over de bijdragen, bijdrageoplsagen en interesten die vanaf het 4de kwartaal 1990 tot het
1ste kwartaal 1992 worden gevorderd voor de andere vennoten dan M..M., B.D., J.D. en
M.W., en anderzijds, in zoverre het uitspraak doet over de kosten van het hoger beroep
van eiser en van verweerder.
Besluit: gedeeltelijke vernietiging.
ARREST (vertaling)

(A.R. S.01.0016.F)

I. Bestreden uitspraak.
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 8 maart 2000 gewezen door
het Arbeidshof te Luik, afdeling Neufchâteau.
II. Geding in cassatie.
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
De eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel.
3 Zie cass. 3 okt. 1967 (A.C. 1968, 166).
4 Zie cass. 5 juni 2000, A.R. S.99.0165.F, nr. 342.
5 Zie cass. 7 sept. 1992, A.R. 7882, nr. 594.
6 Vgl. cass. 13 april 1992, A.R. 7737, nr. 432.
7 Zie cass. 21 april 1986, A.R. 7559, nr. 514.
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Eiser voert één middel aan.
Dit middel is gesteld als volgt:
Geschonden wetsbepalingen:
- de artikelen 2 en 3 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978, 1, §1, en 21,
§1, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, 1, §1, van de wet van 29 juni
1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers.
Aangevochten beslissing
Het arrest heeft herhaald dat de werkende vennoten van de verwerende vennootschap
tot het einde van het derde kwartaal 1990 door arbeidsovereenkomsten met haar waren
verbonden en vervolgens geoordeeld dat de meeste vennoten later hun hoedanigheid van
werknemer hebben verloren omdat hun deelname in het kapitaal van de vennootschap
aanzienlijk is vergroot en het heeft bijgevolg, met bevestiging van de beslissing van de
eerste rechter op dat punt, eisers rechtsvordering tot betaling van de sociale bijdragen voor
die vennoten afgewezen.
Het arrest heeft aldus beslist op de volgende gronden: "het (arbeids)hof samen met het
openbaar ministerie oordeelt dat (...) het bewijs dat er tussen de betrokken vennoten en de
geïntimeerde vennootschap een gezagsverhouding bestond niet wordt geleverd, tenzij
voor de periode van het eerste kwartaal 1988 tot het derde kwartaal 1990, voor de andere
werknemers dan Meert, Diez B., Diez J. en Willem. Een werkend vennoot is uiteraard een
zelfstandige, dat impliceert echter dat hij wel degelijk de hoedanigheid van werkend vennoot bezit met dien verstande dat hij die hoedanigheid niet kan verwerven als zijn aandeel
niet belangrijk genoeg is om enige beslissingsmacht te hebben: dat is met name het geval
wanneer de werkende vennoten één aandeel van 1.000 BEF bezitten op een maatschappelijk kapitaal van 100.000 BEF waarvan één aandeelhouder 97 aandelen bezit. De rechtbank heeft evenwel terecht beslist dat uit het stelsel van de loontrekkenden worden uitgesloten de werknemers die een betekenisvol aandeel van het maatschappelijk kapitaal bezitten, zoals degenen die het voor het eerste bedoelde tijdvak heeft uitgesloten, aangezien
het gaat om werknemers die minstens 100 aandelen van de vennootschap bezitten. Het onderscheid dat de eerste rechters vanaf de buitengewone algemene vergadering van 31 augustus 1990 hebben gemaakt moet eveneens worden goedgekeurd omdat de twaalf vennoten-bestuurders-werknemers die de raad van bestuur vormen inschrijven voor een minimale deelname van 75 tot 100 aandelen per werknemer, zodat zij aldus een betekenisvolle
intrede doen in het maatschappelijk kapitaal van de onderneming wat noodzakelijk leidt
tot een affectio societatis die schier geheel ontbrak toen zij enkel aandelen van 1.000 BEF
bezaten"; het arrest heeft dus geoordeeld, zonder vast te stellen dat het werk en de arbeidsvoorwaarden van de werkende vennoten (die tot 31 augustus 1990 als werknemers waren
erkend) zouden zijn gewijzigd, dat die vennoten hun hoedanigheid van werknemers hebben verloren en zelfstandigen zijn geworden door het nemen van een "betekenisvol" aandeel in het kapitaal van de verwerende vennootschap.
Grieven
Er is sprake van een arbeidsovereenkomst waardoor de werknemer onderworpen is aan
de sociale zekerheid der werknemers wanneer een persoon zich verbindt tegen loon onder
gezag van een ander arbeid te verrichten (zie de artikelen 2 en 3 van de wet van 3 juli
1978, de artikelen 1, §1, en 21 van de wet van 27 juni 1969 en artikel 1, §1, van de wet
van 29 juni 1981); de gezagsverhouding bestaat zodra een persoon in feite zijn gezag over
de daden van een ander persoon kan uitoefenen; het arrest stelt in dit geval niet vast dat de
betrokken werkende vennoten vanaf 31 augustus 1990 het werk dat zij tot dan voor de
verwerende vennootschap verrichtten zouden hebben gewijzigd en niet langer onder het
gezag van die vennootschap zouden hebben gewerkt; de omstandigheid dat zij eigenaar
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werden van 75 of zelfs 150 aandelen impliceert niet dat zij niet langer onder het gezag van
de onderneming die hen tewerkstelt hebben gewerkt, en evenmin dat uit het feit alleen dat
een werknemer afgevaardigd bestuurder van een onderneming is kan worden afgeleid dat
hij bij de uitoefening van die functie geen werknemer is die door een arbeidsovereenkomst met de onderneming is verbonden; die omstandigheden hebben in werkelijkheid
niets te maken met de wezenlijke bestanddelen van een arbeidsovereenkomst, te weten het
loon, de gezagsverhouding en de arbeid.
De rechter kan niet beslissen dat een overeenkomst geen arbeidsovereenkomst is op
grond van feitelijke gegevens die niets te maken hebben met de wezenlijke bestanddelen
van de arbeidsovereenkomst; daaruit volgt dat de beslissing dat de vennoten van de verwerende vennootschap, zodra zij een minimale deelname van 75 aandelen van 1.000 BEF
in het kapitaal van de onderneming hebben genomen, geen werknemers meer zijn die door
een arbeidsovereenkomst met die onderneming zijn verbonden, niet naar recht is verantwoord (schending van alle in de aanhef van het middel aangewezen wetsbepalingen).

IV. Beslissing van het Hof.
Het middel:
Overwegende dat het arrest oordeelt dat bepaalde werkende vennoten van verweerster vanaf 31 augustus 1990 niet langer werknemers in haar dienst zijn op
grond "dat de twaalf vennoten-bestuurders-werknemers die de raad van bestuur
vormen inschrijven voor een minimale deelname van 75 tot 100 aandelen per
werknemer, zodat zij aldus een betekenisvolle intrede doen in het maatschappelijk kapitaal van de onderneming wat noodzakelijk leidt tot een affectio societatis
die schier geheel ontbrak toen zij enkel aandelen van 1.000 BEF bezaten";
Overwegende dat het arbeidshof alleen uit de vaststelling van het arrest nopens
de stijging van het aantal aandelen en die de betrokken vennoten hebben verworven, niet kon afleiden dat zij vanaf 31 augustus 1990 niet meer onder het gezag
van een werkgever werkten en bijgevolg niet meer waren onderworpen aan het
stelsel van de sociale zekerheid van de werknemers;
Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet, enerzijds, over de
bijdragen, bijdrageopslagen en interesten die vanaf het vierde kwartaal 1990
voor de andere vennoten dan M. M., B, D., J. D. en M. W. worden gevorderd en,
anderzijds, over de kosten van het hoger beroep van eiser en van verweerder;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
14 januari 2002 - 3e kamer – Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter – Verslaggever: de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal –
Advocaat: mr. De Bruyn.
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Nr. 26
2e kamer - 15 januari 2002

CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — VORM EN TERMIJN
VAN BETEKENING EN-OF NEERLEGGING - BEKLAAGDE - VORDERING IN
TUSSENKOMST, BINDENDVERKLARING EN VRIJWARING TEGEN VERZEKERAAR - CASSATIEBEROEP VAN
DE BEKLAAGDE – ONTVANKELIJKHEID.
Het cassatieberoep van de beklaagde tegen de beslissing op zijn tegen de verzekeraar
ingestelde vordering in tussenkomst, bindendverklaring en vrijwaring, is niet ontvankelijk
als het niet is betekend aan de partij tegen wie het is gericht1. (Art. 418, Sv.)
(D. T. V. e.a.)

ARREST

(A.R. P.00.0663.N)

Met de notitie overeenstemmend arrest.
15 januari 2002 - 2e kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Van hoogenbemt – gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Bützler en R. Verstraeten, Brussel.

Nr. 27
2e kamer - 15 januari 2002

1º DIERENARTS - VERSCHAFFEN VAN GENEESMIDDELEN - GEBRUIK BIJ DIEREN VAN STOFFEN
MET HORMONALE EN ANTI-HORMONALE WERKING - VEREISTE MINISTERIËLE ALGEMENE VERGUNNING
– VOORWAARDEN.
2º DIEREN - GEBRUIK BIJ DIEREN VAN STOFFEN MET HORMONALE EN ANTI-HORMONALE WERKING DIERENARTS - VERSCHAFFEN VAN GENEESMIDDELEN - VEREISTE MINISTERIËLE ALGEMENE
VERGUNNING – VOORWAARDEN.
3º GENEESKUNDE — GENEESMIDDELEN (VERDOVENDE MIDDELEN
INBEGREPEN) - REGISTRATIE IN LAND VAN HERKOMST - VERHANDELEN IN BELGIË –
BEPERKINGEN.
4º EUROPESE UNIE — VERDRAGSBEPALINGEN — BEGINSELS - ARTIKEL 30
E.G.-VERDRAG - INVOERBEPERKINGEN - GENEESMIDDELEN - REGISTRATIE IN LAND VAN
HERKOMST - VERHANDELEN IN BELGIË – BEPERKINGEN.
5º OPENBAAR MINISTERIE - STRAFVORDERING - UITOEFENING - VERVOLGINGEN ONAFHANKELIJKHEID VAN HET OPENBAAR MINISTERIE BIJ HET VERVOLGINGSBELEID – GEVOLGEN.
6º STRAFVORDERING - OPENBAAR MINISTERIE - UITOEFENING - VERVOLGINGEN ONAFHANKELIJKHEID VAN HET OPENBAAR MINISTERIE BIJ HET VERVOLGINGSBELEID – GEVOLGEN.
1º en 2° Wanneer een dierenarts geneesmiddelen verschaft teneinde gebruik bij dieren van
stoffen met hormonale en anti-hormonale werking zonder dat deze geneesmiddelen
1 Cass., 1 okt. 1991, AR nr 4657, nr 60.
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geregistreerd zijn en zonder dat zij bij een apotheker worden aangekocht, handelt hij niet
binnen de perken van zijn wettelijke bevoegdheid en geniet hij geen vrijstelling van de
vereiste ministeriële algemene vergunning. (Art. 7, K.B. 12 april 1974 betreffende
sommige verrichtingen in verband met stoffen met hormonale, anti-hormonale, anabole,
anti-infectueuze, anti-parasitaire en anti-inflammatoire werking; Art. 10, § 1, eerste lid,
Wet 28 aug. 1991; Art. 4, § 2, 5°, Geneeskundewet)
3º en 4° De omstandigheid dat geneesmiddelen in hun land van herkomst geregistreerd
zijn, staat niet eraan in de weg dat België met toepassing van artikel 30 E.G.-Verdrag,
voor het verhandelen ervan beperkingen oplegt1. (Art. 30, E.E.G.-Verdrag; Art. 6, § 1,
Geneesmiddelenwet; K.B. 3 juli 1969 betreffende de registratie van geneesmiddelen)
5º en 6° De omstandigheid dat de procureur des Konings het in de artikelen 10 en 11 van
de Grondwet neergelegde gelijkheidsbeginsel zou hebben miskend door een bepaald
persoon te vervolgen en niet een ander waarvan wordt beweerd dat hij zich in dezelfde
toestand zou bevinden - wat de strafrechter, afgezien van de onafhankelijkheid van het
openbaar ministerie, bij ontstentenis van gegevens betreffende het vervolgingsbeleid van
het openbaar ministerie niet eens zou kunnen beoordelen - neemt de strafbaarheid van
het door eiser gepleegde misdrijf niet weg en heeft het verval van de strafvordering niet
tot gevolg2. (Art. 22, Sv.)
(D.)

ARREST

(A.R. P.00.0806.N)

I. Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 13 april 2000 gewezen door
het Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer.
II. Geding in cassatie
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
1 Artikel 6, §§ 1 en 2, Geneesmiddelenwet bepaalt dat een geneesmiddel in het belang van de
volksgezondheid onderworpen is aan registratie bij het Ministerie van Volksgezondheid alvorens
het in de handel wordt gebracht. Het K.B. van 3 juli 1969 betreffende registratie van
geneesmiddelen bevestigt dit beginsel en bepaalt de procedure tot registratie. Het voorziet in
vereenvoudigde aanvragen voor bepaalde categorieën van geneesmiddelen. Het bepaalt bovendien
dat de Minister met ingang van 1 januari 1998 als regel de registratie in een andere Lid-staat
erkent. Ook in deze gevallen van vereenvoudigde procedure of wederzijdse erkenning is dus een
Belgische registratie vereist. Dit vereiste blijkt niet in strijd te zijn met het E.G.-Verdrag. Artikel
30, E.G.-Verdrag bepaalt dat het verbod van uitvoerbeperkingen en maatregelen van gelijke
werking geen beletsel vormt voor, onder meer, invoerbeperkingen welke gerechtvaardigd zijn uit
hoofde van bescherming van de gezondheid en het leven van dieren, voor zover ze geen
willekeurige discriminatie of verkapte handelsbeperking uitmaken. De Commissie heeft het vrij
verkeer van geneesmiddelen, inzonderheid de noodzakelijke wederzijdse erkenningen van
registraties in andere Lid-staten gereguleerd in de Richtlijnen 65/65/EEG, 75/318/EEG,
75/319/EEG en 93/39/EEG. Daarbij is opmerkenswaard dat de erkenning van de registratie in een
andere Lid-staat middels een registratie door de bevoegde instanties gebeurt: de eerste registratie
geeft dus niet ipso facto recht op vrij verkeer. De Lid-staat van bestemming kan de registratie om
gegronde redenen namelijk nog weigeren. Het Hof van Justitie heeft overigens bij arrest van 16
december 1999 geoordeeld dat het vereiste van een voorafgaande registratie niet strijdig is met het
beginsel van vrij verkeer van goederen. (H.V.J.E.G., 16 december 1999, C-94/98, Jur., 1999, I,
8789, § 4 en 23 e.v.).
2 Cass., 4 juni 1996, AR P.95.1017.N, nr 212.
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III. Cassatiemiddelen
Eiser G. D. stelt in een verzoekschrift drie middelen voor. Die middelen zijn
als volgt gesteld:
1. Eerste middel
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 7 van het koninklijk besluit van 12 april 1974.
Grieven
"Het is duidelijk dat ter zake toepassing dient gemaakt te worden van artikel 7 van het
koninklijk besluit van 12 april 1974 zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 4 mei
1993 waarin bepaald wordt dat 'het bezit, het verkrijgen tegen betaling of kosteloos van
stoffen met hormonale, anti-hormonale, anabole ... werking als dusdanig of vermengd niet
onderworpen is aan een algemene vergunning wanneer zij worden verricht door personen
die gemachtigd zijn geneesmiddelen af te leveren binnen de perken van hun bevoegdheid
...'.
Eiser is als dierenarts gemachtigd om dergelijke producten in bezit te houden en zelfs te
verhandelen (zie artikel 1) zonder dat hij daarvoor een algemene vergunning nodig heeft.
Het is binnen de perken van zijn bevoegdheden geneesmiddelen voor dierengeneeskunde
te gebruiken en voor eventuele nabehandeling voor te schrijven.
Ingevolge de artikelen 2.3 en 3, § 3, van de wet van 11 juli 1974 in verband met de regeling van het gebruik bij dieren van stoffen met hormonale en anti-hormonale werking,
is het toedienen van dergelijke middelen en het voorschrijven ervan met het oog op therapeutische behandeling uitdrukkelijk toegelaten.
In tegenstelling tot de motivering van het bestreden arrest vervalt de toepassing van artikel 7 niet door het louter feit dat het niet geregistreerde geneesmiddelen betreft, noch
door het feit dat bedoelde geneesmiddelen niet zouden aangekocht (zijn) bij een apotheker.
De motivering van het hof (van beroep) is strijdig met de toepas-singsvoorwaarden van
artikel 7 van voormeld koninklijk besluit.
Eiser is, in vergelijking met een "officina apotheker", een andere persoon die gerechtigd is geneesmiddelen af te leveren binnen de perken van zijn bevoegdheid zijnde als
veearts, niet onderworpen aan een algemene verguning zoals voorzien in artikel 1.
Met andere woorden het gaat om de omschrijving ratione personae van het toepassingsgebied van artikel 7, enerzijds, de officina apothekers en, anderzijds, al degenen die gerechtigd zijn geneesmiddelen af te leveren binnen de perken van hun normale bevoegdheid (zoals een veearts).
Wanneer een officina apotheker of een andere persoon die gerechtigd is geneesmiddelen af te leveren binnen de perken van zijn bevoegdheid in het bezit is van een niet geregistreerd geneesmiddel of dergelijk geneesmiddel voorschrijft, valt deze onder de toepassing van het koninklijk besluit van 3 juli 1969, zijnde het in de handel brengen van een
geneesmiddel zonder voorafgaande registratie door de bevoegde minister.
Door er anders over te oordelen, schendt het bestreden arrest de bepalingen van artikel
7 van het koninklijk besluit van 12 april 1974 en werd eiser ten onrechte vervolgd en veroordeeld wegens inbreuk op de artikelen 1, 2-2° en 6, alinea 1, van de wet van 24 februari
1921 en wegens inbreuken op het koninklijk besluit van 12 april 1974."
2. Tweede middel
Geschonden wetsbepalingen
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- de artikelen 1 en 30 van het koninklijk besluit van 3 juli 1969;
- de artikelen 30 tot en met 34 van het E.G.-Verdrag van 25 maart 1957.
Grieven
"Ingevolge de bepalingen van de artikelen 30 tot en met 34 van het E.G.-verdrag van 25
maart 1957 worden alle invoerbeperkingen en alle maat-regelen van gelijke werking verboden tussen de lidstaten.
Het is immers zo dat het Europees Hof van Justitie ondertussen beslist heeft dat het vrij
verkeer van goederen en diensten ook van toepassing is op de gezondheidszorg en dus
ook van toepassing is voor geneesmiddelen.
In de mate de betwiste geneesmiddelen wel degelijk in hun land van herkomst geregistreerd werden, wat ter zake het geval was of minstens diende onderzocht te worden, kan
er in het licht van het E.G.-verdrag geen sprake zijn van een strafrechtelijke inbreuk.
In verband met de registratie van de geneesmiddelen in hun land van herkomst en de
registratieproblematiek in het algemeen verwijst eiser naar het verslag van Professor D,,
hetwelk als overtuigingsstuk neergelegd werd, doch waarmee het hof (van beroep) geen
rekening heeft gehouden.
Daarenboven kan het aanwenden van de betwiste geneesmiddelen voor de eigen paarden en voor de paarden van de eigen klanten van eiser niet gelijkgesteld worden met het
begrip 'in de handel brengen' zoals bedoeld door het koninklijk besluit van 3 juli 1969.
In het kader van de voormelde wetgeving wordt het begrip 'in de handel brengen' enkel
bedoeld in de zin van 'gecommercialiseerd'.
Door voormelde bepalingen van de artikelen 1 en 30 toch toepasselijk te achten,
schendt men de desbetreffende wettelijke bepalingen ingevolge een niet toegelaten analogische uitbreiding."
3. Derde middel
Geschonden wetsbepalingen en rechtsbeginselen
- artikel 149 van de Grondwet;
- schending van de rechten van de verdediging en van het gelijkheidsbeginsel.
Grieven
"In haar motivering verwijst het hof (van beroep) (7de blad alinea 2) naar een verklaring van een zekere D. B. die het openbaar ministerie in eerste aanleg bij het gerechtsdossier heeft gevoegd.
Bij nazicht van voormelde verklaring blijkt dat deze afkomstig is van een strafdossier
behandeld door het parket van de procureur des Konings te Ieper onder het notitienummer
59.98.136/95/MD.
De eerbiediging van de rechten van de verdediging en het gelijkheidsbeginsel gebieden
dat niet alleen een zogenaamde bezwarende verklaring ten laste van eiser bij het gerechtsdossier gevoegd wordt, maar het volledig strafdossier, te meer het betrekking heeft op dezelfde feiten.
Dienaangaande heeft eiser, ter ontlasting, in zijn overtuigingsstukken verwezen naar het
vonnis uitgesproken door de Correctionele Rechtbank te Ieper op 11 maart 1999, hetwelk
als overtuigingsstuk werd neergelegd (vonnis van 11 maart 1999 inzake notitienummer
59.98.136/95/MD) waaruit blijkt dat alleen B. vervolgd en veroordeeld werd terwijl meerdere veeartsen die in hetzelfde geval als eiser verkeerden niet vervolgd werden en integendeel zich konden burgerlijke partij stellen om de teruggave van de in beslag genomen
geneesmiddelen te bekomen.
Er wordt meer bepaald verwezen naar de veeartsen V., R. en G. die eveneens de ge-
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neesmiddelen Protabol en Boldane hadden besteld en verkregen van de genaamde D. B.
De rechten van de verdediging van eiser zijn geschonden nu het Hof in geen enkel opzicht rekening heeft gehouden met de door eiser neergelegde overtuigingsstukken en inzonderheid de overtuigingsstukken die rechtstreeks of onrechtstreeks verwijzen naar de
hierboven beschreven strafzaak hangende voor de Correctionele Rechtbank te Ieper.
Het gelijkheidsbeginsel is geschonden ingevolge het feit dat eiser vervolgd en veroordeeld werd zoals hierboven beschreven terwijl andere veeartsen, zoals de genaamde V.
(zie pagina 6 van het vonnis van 11 maart 1999) die gelijkaardige geneesmiddelen van B.
hebben gekocht, in dezelfde omstandigheden, niet vervolgd worden en daarentegen zich
met succes burgerlijke partij hebben kunnen stellen.
Er is schending van de motiveringsplicht overeenkomstig artikel 149 van de Grondwet,
nu moet vastgesteld worden dat het hof (van beroep), op blz. 7 van het arrest, de verklaring van D. B. als uitgangspunt neemt maar, anderzijds, voor de beoordeling van de zaak
de overtuigingsstukken die eiser heeft neergelegd volstrekt negeert.
Dezelfde vaststelling is van toepassing voor de motivering op het vijfde blad van het
bestreden arrest alwaar het hof (van beroep) zich beperkt te verwijzen naar de brief van A.
Van Lierde, hoofdinspecteur-directeur van de algemene farmaceutische inspectie en naar
het verslag van inspecteur Vancauwenberghe zonder acht te slaan op het andersluidend
verslag van Professor Debackere.
Het hof (van beroep) heeft aldus enkel rekening gehouden met de door het openbaar
ministerie ingebrachte stukken zonder acht te slaan op het verweer en de stavingsstukken
van de betichte die nochtans eveneens ter zitting bij het gerechtsdossier werden gevoegd."

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
Overwegende dat, krachtens artikel 7 van het koninklijk besluit van 12 april
1974 betreffende sommige verrichtingen in verband met hormonale, anti-hormonale, anabole, anti-infectueuze, anti-parasitaire en anti-inflammatoire werking,
de vrijstelling van de daarin bepaalde algemene vergunning met betrekking tot
de daarin opgesomde verrichtingen voor andere personen dan officina-apothekers afhankelijk is van de vereiste dat zij daarbij geneesmiddelen afleveren binnen de perken van hun bevoegdheid zoals bepaald door de wetten en reglementen inzake de uitoefening van de artsenijbereidkunde;
Overwegende dat, enerzijds, krachtens artikel 10, § 1, eerste lid, van de wet
van 28 augustus 1991 op de uitoefening van de diergeneeskunde, de dierenartsen
zich moeten gedragen overeenkomstig de wetten en verordeningen betreffende
de geneesmiddelen;
Overwegende dat, anderzijds, de door artikel 4, § 2.5°, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische beroepen en de geneeskundige commissies bepaalde machtiging voor de veearts tot het verschaffen van geneesmiddelen afhankelijk is van de naleving van de voorwaarden bepaald door de geldende reglementering en van de aankoop van de geneesmiddelen bij een apotheker;
Overwegende dat uit deze bepalingen volgt dat wanneer de veearts geneesmiddelen verschaft zonder dat zij geregistreerd zijn en zonder dat zij bij een apotheker worden aangekocht, hij niet handelt binnen de perken van zijn wettelijke be-
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voegdheid en geen vrijstelling van de vereiste ministeriële algemene vergunning
geniet;
Dat het middel faalt naar recht;
2. Tweede middel
Overwegende dat de omstandigheid dat geneesmiddelen in hun land van herkomst geregistreerd zijn, niet eraan in de weg staat dat België met toepassing van
artikel 30 EG-Verdrag, voor het verhandelen ervan beperkingen oplegt;
Overwegende dat anders dan het middel aanvoert, het aanwenden van geneesmiddelen voor eigen paarden of voor de paarden van cliënten van de veearts, gelijkgesteld kan worden met het begrip "in de handel worden gebracht", zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juli 1969;
Dat het middel faalt naar recht;
3. Derde middel
Overwegende dat het openbaar ministerie vrij beslist om stukken van een ander strafdossier bij het debat te voegen;
Dat uit de processtukken blijkt dat partijen over deze stukken tegenspraak hebben kunnen voeren;
Overwegende dat eiser voor de appèlrechters niet verzocht heeft om voeging
van het volledige strafdossier waaruit de gevoegde stukken afkomstig waren;
Dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet blijkt dat eiser
voor de appèlrechters miskenning van het recht van verdediging heeft aangevoerd wegens de in het middel vermelde omstandigheid;
Dat hij dit niet voor het eerst kan doen voor dit Hof;
Dat het middel in zoverre nieuw, mitsdien niet ontvankelijk is;
Overwegende dat het feit dat de appèlrechters meer geloof hechten aan bepaalde verklaringen of stukken, geen motiveringsgebrek in de zin van artikel 149
Grondwet is, noch een miskenning uitmaakt van het recht van verdediging;
Dat het middel in zoverre niet kan worden aangenomen;
Overwegende dat - behoudens in uitzonderlijke te dezen niet toepasselijke gevallen - het aan de procureur des Konings staat te oordelen of er grond is tot het
instellen van strafvervolging;
Dat het wegens de onafhankelijkheid van het openbaar ministerie de strafrechter niet toegelaten is de beslissing van de procureur des Konings om wel of niet
vervolgingen in te stellen te beoordelen of hem ter zake bevel te geven;
Overwegende dat de omstandigheid dat de procureur des Konings het in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet neergelegde gelijkheidsbeginsel zou hebben
miskend door een bepaald persoon te vervolgen en niet een ander waarvan wordt
beweerd dat hij zich in dezelfde toestand zou bevinden - wat de strafrechter, afgezien van de onafhankelijkheid van het openbaar ministerie, bij ontstentenis van
gegevens betreffende het vervolgingsbeleid van het openbaar ministerie niet eens
zou kunnen beoordelen - de strafbaarheid van het door eiser gepleegde misdrijf
niet wegneemt, noch het verval van de strafvordering tot gevolg heeft;
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Dat het middel in zoverre niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet
is gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten;
15 januari 2002 - 2e kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Van hoogenbemt – gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Doutreluingne, Kortrijk.

Nr. 28
2e kamer - 15 januari 2002

1º VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE
VEROORDELING — ALGEMEEN - HERROEPING VAN HET UITSTEL - GEWIJZIGDE
WETSBEPALING – AARD.
2º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - STRAFZAKEN - VEROORDELING MET UITSTEL - GEWIJZIGDE
WETSBEPALING BETREFFENDE DE HERROEPING VAN HET UITSTEL – AARD.
1º en 2° Een wet die enkel de herroeping van het uitstel van tenuitvoerlegging van de straf
afhankelijk maakt van nog te plegen nieuwe feiten, wijzigt de strafbaarstelling noch de
bestraffing van een bepaald feit1. (Art. 14, §§ 1 en 1bis, Probatiewet)
(D. T. V. e.a.)

ARREST

(A.R. P.00.0840.N)

I. Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Gent,
correctionele kamer, van 13 april 2000.
II. Geding in cassatie
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres stelt in een verzoekschrift zes middelen voor. Die middelen zijn als
1 Zie VANHOUDT, C.J., en CALEWAERT, W., Belgisch Strafrecht, nrs 348 en 362.
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volgt gesteld:
1. Eerste middel
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 2 van het Strafwetboek en artikel 15 IVBPR.
Aangevochten beslissing
Het hof [van beroep] het eerste vonnis in de mate dat het bestreden werd voor het overige bevestigt met dien verstande dat de straf waartoe D. F. door de eerste rechter werd veroordeeld thans zal gelden voor de bewezen gebleven tenlasteleggingen A.1 en B.1 samen,
met behoud van het uitstel, dat thans herroepbaar is overeenkomstig artikel 14, § 1 en §
1bis van de wet van 29 juni 1964,
Grieven
"Artikel 2 Strafwetboek uitdrukkelijk stelt dat indien de straf, ten tijde van het vonnis
bepaald, verschilt van die welke ten tijde van het misdrijf was bepaald, de minst zware
straf wordt toegepast, principe dat tevens wordt bevestigd in artikel 15 IVBPR.
Dat door de beslissing van het hof (van beroep) het verleende uitstel in toepassing van
de wet van 29 juni 1964 te verbinden met de wet van 22 maart 1999 (Belgisch Staatsblad
van 1 april 2000) de strafmaat wordt ver-zwaard gezien de automatische herroeping van
het uitstel gedurende de proefperiode bij het plegen van een nieuw misdrijf dat een veroordeling tot een hoofdgevangenisstraf van meer dan zes maanden ten gevolge heeft én
een mogelijke herroeping gedurende de proeftijd bij het plegen van een nieuw misdrijf dat
een veroordeling tot een effectieve hoofdgevangenisstraf van ten minste één maand en ten
hoogste zes maanden ten gevolge heeft, daar waar ten tijde van het plegen van het weerhouden misdrijf het herroepen van het uitstel slechts van rechtswege mogelijk was voor
het plegen van een nieuw misdrijf dat een veroordeling ten gevolge had bij een correctionele hoofdgevan-genisstraf van meer dan twee maanden.
Dat het hof (van beroep) derwijze de ratio van artikel 2 Strafwetboek en artikel 15 IVBPR miskent gezien thans de toestand van de beklaagde wordt verzwaard gezien de verruimde (reeds mogelijkheid tot herroeping bij veroordeling vanaf één maand) toepassingsmogelijkheid van de herroeping van het verleende uitstel."
(...)

IV. Beslissing van het Hof
A. Cassatieberoep van eiseres als beklaagde
1. Beslissing op de strafvordering
1. Eerste middel
Overwegende dat een wet die enkel de herroeping van het uitstel van tenuitvoerlegging van de straf afhankelijk maakt van nog te plegen nieuwe feiten, de
strafbaarstelling noch de bestraffing van een bepaald feit wijzigt;
Dat dergelijke wet niet de schuld van de beklaagde afleidt uit een bij het plegen van de feiten nog niet bestaande wet noch enige andere dan een reeds wettelijk bepaalde straf toepast; dat zij alleen de situatie van de veroordeelde aantast,
wiens veroordeling evenwel het gevolg is van een ten tijde van de feiten reeds
bestaande wetgeving, en waarvan de herroeping het plegen van nieuwe feiten onderstelt;
Dat het legaliteitsbeginsel hierdoor niet wordt miskend;
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Dat het middel faalt naar recht;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt eiseres in de kosten.
15 januari 2002 - 2e kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Van hoogenbemt – gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Corne, Kortrijk.

Nr. 29
2e kamer - 15 januari 2002

ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - REGELING VAN DE
RECHTSPLEGING - ONDERZOEK VAN DE REGELMATIGHEID VAN DE RECHTSPLEGING – OMVANG.
De kamer van inbeschuldigingstelling die de rechtspleging regelt heeft de bevoegdheid om
ambtshalve de regelmatigheid van de rechtspleging te onderzoeken en o.m. de wijze
waarop partijen stukken in het debat brengen. (Art. 235bis, §§ 1 en 3, Sv.)
(U. T. V. e.a.)

ARREST

(A.R. P.01.0412.N)

I. Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Gent,
kamer van inbeschuldigingstelling, van 15 februari 2001.
II. Geding in cassatie
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie twee middelen voor. Die middelen zijn als volgt gesteld:
1. Eerste middel
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 127, 128 en 135 van het Wetboek van Strafvordering.
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest bepaalt dat (letterlijke weergave): "Vooreerst staat de vermeende
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bedoeling in hoofde van de inverdenkinggestelden namelijk een voorlopige invrijheidstelling van de burgerlijke partij te verhinderen middels een antidateren van litigieus P.V.
103240/99 op 09 mei 1999 in schril contrast met het feit dat dit proces-verbaal op 03 september 1999 aan het parket te Gent werd overgemaakt en pas nà 24 september 1999 (zijnde datum van behandeling van het eerste verzoek tot voorlopige invrijheidstelling voor de
Raadkamer) en voor 07 januari 2000 (zijnde datum van behandeling van het hoger beroep
voor de Kamer van Inbeschuldigingstelling) ingevolge beslissing van de Procureur des
Konings bij het dossier werd gevoegd (zie antwoord van de Procureur des Konings op
brief dd. 21 oktober 1999 uitgaande van Meester Van Steenbrugge: stuk 23 van de bundel
door de burgerlijke partij voor de Raadkamer neergelegd)."
Grieven
De behandeling van het eerste verzoek tot voorlopige invrijheidstelling van eiser tot
cassatie niet plaatsvond op 24 september 1999, maar wel op 3 augustus 1999;
Dat de behandeling van het verzoekschrift tot voorlopige invrijheidstelling op 24 september 1999, zoals vermeld door het hier bestreden arrest, dienvolgens niet het eerste verzoekschrift betrof;
Dat de beslissing tot buitenvervolgingstelling bijgevolg ten onrechte wordt gemotiveerd
door te stellen dat de materiële valsheid - waarvan werd vastgesteld dat zij plaatsgreep op
31 augustus 1999 - niet intentioneel kon gepleegd zijn om de voorlopige invrijheidstelling
van eiser tot cassatie te verhinderen nu er verkeerdelijk van uitgegaan wordt dat het eerste
verzoek tot voorlopige invrijheidstelling behandeld werd nadat de valsheid heeft plaatsgevonden;
Dat op de datum waarop het litigieus proces-verbaal werd opgesteld, te weten 31 augustus 1999, het eerste verzoek tot voorlopige invrijheidstelling reeds was afgewezen bij
arrest van 18 augustus 1999 van de Correctionele Kamer van het Hof van Beroep te Gent;
Dat het feit dat het kwestieuze proces-verbaal werd opgesteld om een nakende invrijheidsstelling van eiser tot cassatie te verhinderen bovendien niet voor betwisting vatbaar
is, nu inverdenkinggestelde V. in het verhoor afgenomen ter zitting van de Raadkamer op
7 april 2000 zelf verklaarde "dat er informatie was dat de heer I. U. misschien ging vrijkomen. Gelet op de ernst van de zaak en de bedreigingen die werden geuit vroeg hij een proces-verbaal op te stellen teneinde te voegen bij het dossier. De heer V. zegt dat hij aan een
medewerker vroeg een ontwerptekst op te stellen. De heer V. zegt dat hem een handgeschreven document werd overhandigd dat door hem werd verbeterd" (Proces-verbaal van
de zitting van de Raadkamer van 7 april 2000, aan onderhavige memorie gevoegd stuk 1);
Dat in het hier bestreden arrest dan ook volstrekt ten onrechte wordt aangenomen dat
het eerste verzoek tot voorlopige invrijheidstelling uitgaande van eiser tot cassatie pas
door de Raadkamer werd behandeld op 24 september 1999;
Dat het hof (van beroep), kamer van inbeschuldigingstelling, uit deze verkeerde voorstelling van de feiten ten onrechte afleidt dat het door eiser tot cassatie verduidelijkte intentioneel element onmogelijk kan hebben bestaan in hoofde van de inverdenkinggestelden;
Dat met andere woorden de verkeerde chronologische weergave, zoals weergegeven in
het bestreden arrest, hen bij de besluitvorming heeft beïnvloed in de stelling dat er terzake
geen bewijs werd geleverd van enig intentioneel element;
Dat het een wezenlijk element betreft waarop het hof (van beroep), kamer van inbeschuldigingstelling zich bij haar oordeelsvorming heeft gebaseerd, wat reeds blijkt uit de
gehanteerde onderlijning van het woord 'eerste' verzoekschrift tot voorlopige invrijheidstelling;
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Dat anders gezegd het plausibel is dat het hof (van beroep) tot een andere besluitvorming zou gekomen zijn indien zij wel degelijk de juiste tijdslijn had voor ogen gehad, te
weten dat de behandeling van het eerste verzoek van eiser tot cassatie tot voorlopige invrijheidstelling had plaatsgevonden op 03.081999 - en op 18.08.1999 in graad van beroep
- (in plaats van 24 oktober 1999 volgens het bestreden arrest) en dat pas daarna de materiële valsheid had plaatsgevonden op 31.08.1999 (in plaats van er voor volgens het bestreden arrest).
Dat het hier bestreden arrest, overigens vanuit een verkeerde voorstelling van de feiten
(cf. supra) voorhoudt dat het intentioneel element in hoofde van de inverdenkinggestelden
niet aanwezig kan zijn geweest, zonder een juist antwoord te bieden aan de opmerkingen
terzake van eiser tot cassatie;
Dat de motivering van de beslissing tot buitenvervolgingstelling nochtans noodzakelijk
is, nu het onderzoeksgerecht moet antwoorden op een conclusie van de burgerlijke partij
waarin wordt aangevoerd dat het ten laste gelegde feit strafbaar is (cf.Cass. 3 mei 1995,
Arr. Cass., 1995, nr. 220)."
2. Tweede middel
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 127, 128, 131, §1, 135 en 235bis van het Wetboek van Strafvordering.
Aangevochten beslissing
Het hier bestreden arrest bepaalt dat "Door de burgerlijke partij werd ter terechtzitting
van 22 januari 2001 een stukkenbundel neergelegd. Inverdenkinggestelden hebben zich
tegen deze neerlegging verzet omdat deze hen niet tijdig werd medegedeeld. Van dit verzet werd hen akte verleend. De burgerlijke partij repliceerde hierop dat het enkel en uitsluitend stukken betreft die gevoegd werden aan onderhavig dossier op 08 januari 2001.
Aangezien dit stukkenbundel inderdaad slechts ter terechtzitting van 22 januari 2001 werd
neergelegd, bestond er onvoldoende controlemogelijkheid in hoofde van de inverdenkinggestelden, zodat dit stukkenbundel bij gebrek aan voorafgaandelijke mededeling aan de
inverdenkinggestelden (of hun raadslieden) en laattijdigheid uit de debatten moet worden
geweerd. Deze vaststelling houdt immers een schending in van het recht van
verdediging".
Grieven
Geen enkele wetsbepaling voorziet dat stukken, welke niet op onregelmatige wijze werden verkregen, uit de debatten kunnen worden geweerd op grond van een schending van
het recht van verdediging;
Dat overigens noch artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens,
noch artikel 14 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten
betrekking hebben op de procedure van regeling van rechtspleging;
Dat deze verdragsbepalingen, en meer in het bijzonder voornoemd artikel 6, de uitoefening van het recht van verdediging voor de onderzoeksgerechten enkel regelen wanneer
die gerechten uitspraak doen over de gegrondheid van de strafvervolging of over een geschil over burgerlijke rechten en verplichtingen, en zulks niet het geval is met een beslissing van buitenvervolgingstelling (cf. Cass. 5 mei 1993, Arr. Cass., 1993, II, p. 439);
Dat de procedure tot regeling van de rechtspleging weliswaar een contradictoir karakter
heeft, doch dat zulks het onderzoeksgerecht niet toelaat stukken uit de debatten te weren
welke niet op onregelmatige wijze werden verkregen;
Dat immers het contradictoir karakter van de rechtspleging op minder destructieve wijze kan gevrijwaard worden door desgevallend de zaak voor een korte termijn uit te stellen;
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Dat uit het hier bestreden arrest kan worden afgeleid dat het hof (van beroep), kamer
van inbeschuldigingstelling, de bewuste stukken uit de debatten heeft geweerd op grond
van artikel 235bis van het Wetboek van Strafvordering, nu in het beschikkend gedeelte
van het arrest wordt verwezen naar deze bepaling;
Dat op grond van artikel 235bis van het Wetboek van Strafvordering geen stukken uit
de debatten kunnen worden geweerd welke regelmatig door de burgerlijke partij worden
neergelegd en welke niet behept zijn met een grond tot nietigheid zoals bedoeld in die bepaling."

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
Overwegende dat een onjuiste vaststelling van feiten of een verkeerde beoordeling ervan door de rechter, geen motiveringsgebrek inhoudt;
Dat het middel faalt naar recht;
2. Tweede middel
Overwegende dat artikel 235bis, § 1 en 3, Wetboek van Strafvordering de kamer van inbeschuldigingstelling die de rechtspleging regelt, de bevoegdheid verleent om ambtshalve de regelmatigheid van de rechtspleging te onderzoeken; dat
onder de regelmatigheid van de rechtspleging valt de wijze waarop partijen stukken in het debat brengen;
Dat het middel faalt naar recht;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt eiser in de kosten.
15 januari 2002 - 2e kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Van Steenbrugge, Gent.

Nr. 30
2e kamer - 16 januari 2002

1º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - HEROPENING
VAN HET DEBAT - GERECHTELIJK WETBOEK - NIET TOEPASSELIJKE BEPALINGEN.
2º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — STRAFZAKEN —
STRAFVORDERING — BEKLAAGDE EN VERDACHTE - OPSCHORTING VAN DE
UITSPRAAK VAN DE VEROORDELING - WEIGERING - ONWETTIGHEID - CASSATIE – OMVANG –
GRENZEN.
3º VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE
VEROORDELING — GEWONE OPSCHORTING - WEIGERING - ONWETTIGHEID -
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CASSATIE – OMVANG – GRENZEN.
1º De bepalingen van het Ger. W. betreffende de heropening van het debat zijn als
dusdanig niet van toepassing op strafzaken, aangezien de desbetreffende verplichtingen
van de strafrechter door de aard van het strafproces, de opdracht en de bevoegdheid van
de rechter bepaald worden1. (Artt. 771, 772 en 774, Ger.W.)
2º en 3° De onwettigheid van de beslissing die de opschorting van de uitspraak van de
veroordeling weigert, brengt de vernietiging mee van de beslissingen over de gehele
straf, over de bijdrage tot het bijzonder Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke
gewelddaden en over de met toepassing van art. 490 Sw. bevolen bekendmaking; de
vernietiging strekt zich niet uit tot de beslissing waarbij de rechter de misdrijven bewezen
verklaart, wanneer de vernietiging moet worden uitgesproken wegens een grond die
geen verband houdt met die waarop die beslissing gegrond is, wat het geval is wanneer
de onregelmatigheid alleen te wijten is aan het niet-voldoen aan de formele verplichting
om de weigering van de opschorting van de veroordeling met bijzondere redenen te
omkleden2.
(J. T. B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.01.0948.F)

I. Bestreden uitspraak
De voorziening is gericht tegen een arrest van 10 mei 2001 van het Hof van
Beroep te Bergen, correctionele kamer.
II. Geding in cassatie
Raadsheer Francis Fischer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt twee cassatiemiddelen voor die als volgt zijn gesteld:
1. Eerste middel
Geschonden wetsbepalingen en miskende rechtsbeginselen
- Artikel 149 van de Grondwet;
- Artikelen 3 en 6 van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en
de probatie;
- Artikel 195 van het Wetboek van Strafvordering.
Bekritiseerde beslissingen en redenen
Het Hof van Beroep te Bergen beslist in het bestreden arrest: "dat de eerste rechter het
voordeel van de opschorting van de tenuitvoerlegging van de hoofdgevangenisstraf terecht aan (eiser) toekent, aangezien laatstgenoemde voldoet aan de wettelijke voorwaarden voor de toekenning van die maatregel en de omstandigheden van de zaak hoopgevend
zijn voor zijn verbetering". Het hof (van beroep), bijgevolg, "bevestigt het beroepen vonnis, onder de wijziging dat het vonnis van faillietverklaring is uitgesproken met de vol1 Zie Cass., 20 juli 1982 (Cass., 1981-82, nr. 664); DECLERCQ, R., Beginselen van strafrechtspleging,
uitg. 1994, nr. 967.
2 Zie Cass., 8 feb. 2000, A.R. P.97.1697.N, nr. 98, met concl. eerste adv.-gen. du Jardin; 16 feb.
2000, A.R. P.99.1533.F, nr. 127.
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gende wijzigingen: 1. (...), 2. de telastleggingen II.A.2 en III zijn niet bewezen; (eiser)
wordt ervan vrijgesproken, 3. de door de eerste rechter uitgesproken straf zal de beperkte
telastlegging I, alsook de voor het hof (van beroep) bewezen gebleven telastleggingen
II.A.1, II.B.1 en II.B.2 bestraffen".
Grieven
Uit de conclusie die (eiser) heeft neergelegd voor het Hof van Beroep te Bergen, volgt
dat hij, bij wege van conclusie, het voordeel van de opschorting van de uitspraak heeft gevorderd. "De weigering om de door de beklaagde gevorderde opschorting van de uitspraak toe te kennen, moet met redenen worden omkleed". Uit het bestreden arrest blijkt
dat het hof (van beroep) de weigering tot opschorting van de uitspraak geenszins met redenen heeft omkleed en zelfs niet heeft vermeld dat het de opschorting van de uitspraak
weigerde. Bijgevolg schendt het bestreden arrest artikel 149 van de Grondwet, alsook de
artikelen 3 en 6 van de wet van 29 juni 1964 en artikel 195 van het Wetboek van Strafvordering. Artikel 3 van de wet van 29 juni 1964 bepaalt immers dat de beslissing waarbij de
opschorting en, in voorkomend geval, de probatie wordt toegestaan of geweigerd, met redenen omkleed moet zijn overeenkomstig de bepalingen van artikel 195 van het Wetboek
van Strafvordering.
2. Tweede middel
Geschonden wetsbepalingen en miskende rechtsbeginselen
De Correctionele Rechtbank te Charleroi heeft de zaak in beraad genomen op 8 december 1999. Het beroepen vonnis is gewezen op 5 januari 2000.
Grieven
Op 14 december 1999 stuurde (eiser) een brief en een stuk naar de voorzitter van de
rechtbank. Die stukken werden bij het strafdossier gevoegd. (...). "Wanneer nieuwe stukken voorgelegd worden na sluiting van het debat en de rechter oordeelt dat hij het niet
dient te heropenen, kan hij die stukken alleen uit de rechtspleging weren. De rechter kan
zijn beslissing immers niet gronden op gegevens die buiten het onderzoek of het debat
zijn verkregen en die de partijen bijgevolg niet hebben kunnen tegenspreken". Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de door de medebeklaagde meegedeelde stukken bij het strafdossier zijn gevoegd zonder dat het debat werd heropend, en
dat die voeging is geschied vóór het proces-verbaal van de terechtzitting van 5 januari
2000 waarop het vonnis is uitgesproken, en dat die aanvullende stukken aldus bij het dossier zijn gevoegd zonder dat het vonnis, al dan niet uitdrukkelijk, melding maakt van de
wil van de rechter om er geen rekening mee te houden. Op die gronden schendt het bestreden vonnis de artikelen 770, 772 en 774 van het Gerechtelijk Wetboek. (...) Het hof van
beroep heeft het beroepen vonnis onder bepaalde wijzigingen bevestigd; bijgevolg heeft
het de nietigheden van het beroepen vonnis overgenomen. (...) De regels van de artikelen
770, 772 en 774 van het Gerechtelijk Wetboek zijn substantiële regels.

IV. De beslissing van het Hof
1. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen over de strafvordering, met name:
A. die welke eiser vrijspreekt van de telastleggingen II.A.2 en III:
Overwegende dat de voorziening, bij gemis aan belang, niet ontvankelijk is;
B. die welke hem veroordeelt wegens de beperkte telastlegging I en de telastleggingen II.A.1, II.B.1 en II.B.2:
Over het tweede middel:
Overwegende dat het middel, in zoverre het kritiek uitoefent op het beroepen
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vonnis, geen verband houdt met de bestreden beslissing en derhalve niet ontvankelijk is;
Overwegende dat de bepalingen van de artikelen 771, 772 en 774 van het Gerechtelijk Wetboek als dusdanig niet van toepassing zijn op strafzaken, aangezien de desbetreffende verplichtingen van de strafrechter bepaald worden door
de aard van het strafproces, de opdracht en de bevoegdheid van de rechter;
Dat het middel in zoverre faalt naar recht;
Overwegende dat, voor het overige, uit de stukken waarop het Hof vermag
acht te slaan, blijkt dat de in het middel bedoelde geschriften, die eiser naar de
eerste rechter zou hebben verstuurd tijdens zijn beraadslaging, door de partijen
tijdens het debat in hoger beroep vrij konden worden tegengesproken met eerbiediging van het recht van verdediging;
Dat het middel, wat dat betreft, niet ontvankelijk is bij gebrek aan belang;
Over het eerste middel:
Overwegende dat, krachtens artikel 3 van de wet van 29 juni 1964 betreffende
de opschorting, het uitstel en de probatie, de beslissing waarbij de opschorting
en, in voorkomend geval, de probatie wordt toegestaan of geweigerd, met redenen omkleed moet zijn overeenkomstig de bepalingen van artikel 195 van het
Wetboek van Strafvordering;
Overwegende dat eiser, voor de appèlrechters, subsidiair geconcludeerd heeft
tot opschorting van de uitspraak van de veroordeling;
Overwegende dat de appèlrechters hun beslissing om die maatregel niet toe te
kennen, op geen enkele grond verantwoorden;
Dat het middel, wat dat betreft, gegrond is;
Overwegende dat die onwettigheid de vernietiging meebrengt van de beslissingen over de gehele straf, over de bijdrage tot het Bijzonder Fonds tot hulp aan de
slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en over de met toepassing van artikel
490 van het Strafwetboek bevolen bekendmaking;
Overwegende dat er evenwel geen grond bestaat om de vernietiging uit te breiden tot de beslissing waarbij de appèlrechters de in de beperkte telastlegging I en
de in de telastleggingen II.A.1 en II.B.2 bedoelde misdrijven bewezen verklaren,
wanneer de vernietiging moet worden uitgesproken wegens een grond die geen
verband houdt met die waarop die beslissing gegrond is; dat de onregelmatigheid
te dezen immers alleen te wijten is aan het niet-voldoen aan de formele verplichting om de weigering van de opschorting van de veroordeling met bijzondere redenen te omkleden;
En overwegende, voor het overige, dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
2. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de burgerlijke
rechtsvordering:
Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert;
OM DIE REDENEN,
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HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over de gehele
straf, over de bijdrage tot het Bijzonder Fonds tot hulp aan de slachtoffers van
opzettelijke gewelddaden en over de met toepassing van artikel 490 van het
Strafwetboek bevolen bekendmaking;
Verwerpt de voorziening voor het overige;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Veroordeelt eiser in twee derden van de kosten van zijn voorziening en laat het
overige derde ten laste van de Staat;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
16 januari 2002 - 2e kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Fischer – gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Chomé en Bastyns, Brussel.

Nr. 31
2e kamer - 16 januari 2002

1º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - WIJZEN VAN HERSTEL – BEGRIP.
2º MACHTEN — RECHTERLIJKE MACHT - STEDENBOUW - HERSTEL VAN DE PLAATS IN
DE VORIGE STAAT OF BETALING VAN EEN MEERWAARDE - VORDERING TOT HERSTEL - BEOORDELING
DOOR DE RECHTER-GRENZEN.
3º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - VORDERING TOT HERSTEL - BEOORDELING
DOOR DE RECHTER – GRENZEN.
4º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - VERSCHEIDENE VORDERINGEN TOT HERSTEL BEOORDELING DOOR DE RECHTER – CRITERIA.
1º Krachtens art. 155, §§ 1 en 2, W.W.R.O.S.P., kunnen de gemachtigde ambtenaar of het
college van burgemeester en schepenen één van de in paragraaf 2 van dat artikel
bedoelde wijzen van herstel voor de correctionele rechtbank vorderen, aangezien deze
de door de overtreding van dat wetboek veroorzaakte schade ononderscheidenlijk
kunnen herstellen1. (Artt. 155, §§ 1 en 2, W.W.R.O.S.P.)
2º en 3° De rechterlijke macht kan de bij art. 155, §§ 1 en 2, W.W.R.O.S.P., bedoelde
herstelvordering op haar interne en externe wettigheid toetsen, en kan tevens nagaan of
zij in overeenstemming is met de wet en niet op machtsoverschrijding of
machtsafwending berust, zonder dat het aan de rechter staat de opportuniteit van een
dergelijke vordering na te gaan2. (Artt. 155, §§ 1 en 2, W.W.R.O.S.P.)
4º Hoewel de rechter, met toepassing van art. 155, §§ 1 en 2, het W.W.R.O.S.P.,
1 Zie DELNOY, M., La réforme du droit wallon de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme,
colloquium 5 en 6 maart 1998, Bruylant, blz. 452.
2 Zie Cass., 6 sept. 2000, A.R. P.00.0505.F, nr. 444.
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kennisneemt van verscheidene vorderingen tot herstel van de gemachtigde ambtenaar
en van het college van burgemeester en schepenen, dient hij uitspraak te doen volgens
het evenredigheidsbeginsel, door tegelijkertijd zowel rekening te houden met de omvang
van de gevolgen die elke wijze van herstel voor de beklaagde meebrengt, maar ook met
de mate waarin elke wijze de stedenbouwkundige hinder herstelt die door het bewezen
verklaarde misdrijf wordt veroorzaakt3. (Artt. 155, §§ 1 en 2, W.W.R.O.S.P.)
(LA COMMUNE DE LA ROCHE T. A. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.01.1163.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest dat het Hof van Beroep te Brussel op 27 juni 2001 op verwijzing heeft gewezen ten gevolge van het arrest van
het Hof van 13 december 2000.
II. Rechtspleging voor het Hof
Op de terechtzitting van 2 januari 2002 heeft raadsheer Frédéric Close verslag
uitgebracht en heeft advocaat-generaal Raymond Loop geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Tot staving van het cassatieberoep stelt eiseres het volgende middel voor.
Geschonden wetsbepalingen en miskende rechtsbeginselen
- Artikel 155, § 1 en 2, van het Waals Wetboek voor Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium, als gewijzigd bij het decreet van 27 november 1997 van de Waalse
Gewestraad.
Bekritiseerde beslissingen en redenen
Het Hof van Beroep te Brussel, dat op verwijzing uitspraak doet, beslist eenstemmig
recht te doen op de vordering van de eerste verweerder om de tweede verweerder te bevelen de plaats in zijn vorige staat te herstellen, met name door verwijdering van het chalet,
en zegt voor recht dat, bij ontstentenis van vrijwillig herstel van de plaats in de vorige
staat binnen de termijn van één jaar te rekenen van de datum van de uitspraak van het bestreden arrest, de eerste verweerder en het college van burgemeester en schepenen van eiseres dat herstel ambtshalve zullen kunnen verrichten.
Die beslissing is genomen op de volgende gronden: "(...) dat het aan het hof van beroep
staat de aan (de tweede verweerder) op te leggen wijze van herstel te bepalen, aangezien
de betrokkene door de eerste rechter definitief is veroordeeld wegens de bouw van een
chalet zonder voorafgaande vergunning van het college van burgemeester en schepenen
van (eiseres), [en wegens] het instandhouden van dat chalet tot de dag van de dagvaarding
op 18 januari 1999;
(...) dat er, te dezen, sprake is van twee verschillende wijzen van herstel die gezamenlijk door twee overheden zijn gevorderd, namelijk door het college van burgemeester en
schepenen van (eiseres), enerzijds, en door de (eerste verweerder), anderzijds, waarbij de
eerste de betaling van de door het litigieuze goed verworven meerwaarde vordert en de
tweede het herstel van de plaats in zijn vorige staat vordert, met andere woorden de vernietiging van het litigieuze chalet;
3 Zie Doc. W.P., 1996-97, nr. 233/1, blz. 18; DELNOY, M., La réforme du droit wallon de
l'aménagement du territoire et de l'urbanisme , colloquium 5 en 6 maart 1998, Bruylant, blz. 451.
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(...) dat de wetgever niet heeft vermeld welke overheid voorrang diende te genieten in
geval van gezamenlijke maar uiteenlopende herstelvorderingen;
dat, voor het overige, het rechtscollege waarbij de zaak aanhangig is gemaakt, de administratieve beslissing over de gekozen wijze van herstel met toepassing van artikel 159
van de Grondwet zowel op haar interne als op haar externe wettigheid moet toetsen; dat
de bodemrechter evenwel geen toezicht kan houden op de opportuniteit van die beslissing;
(...) dat herhaald moet worden dat (de tweede verweerder) een terrein heeft gekocht in
april 1993, en daarop in april 1996 het litigieuze chalet heeft gebouwd op de door de vorige eigenaar reeds gelegde funderingen; dat hij, zoals de eerste rechter beslist, ten onrechte
een beroep doet op een bouwvergunning die in 1975 is toegekend en in 1976 is verlengd;
dat het te dezen vaststaat dat het litigieuze goed thans gelegen is in een landbouwzone
van het gewestplan Marche - La Roche, dat definitief is goedgekeurd op 26 maart 1987,
zodat geen enkele constructie hierop kan worden gebouwd (behalve die welke noodzakelijk zijn voor de exploitatie en de woning van de exploitanten, wat niet het geval is voor
een woonchalet);
dat hieruit kan worden afgeleid dat elke wijze van herstel die ertoe strekt het gebouw in
stand te houden dat zonder geldige vergunning is opgericht, ertoe leidt een wederrechtelijke toestand te laten voortduren;
dat, bijgevolg, alleen de beslissing van de (eerste verweerder), te weten het herstel van
de plaats in zijn vorige staat, in aanmerking kan worden genomen, aangezien zij ertoe
strekt de wederrechtelijke toestand te doen verdwijnen (...);
dat de omstandigheid die (de tweede verweerder) en het college van burgemeester en
schepenen van (eiseres) aanvoert, te weten de aanwezigheid, in de buurt, van andere chalets gelijkaardig aan dat van de betrokkene, niet terzake doet, aangezien de eigenaars van
die chalets over een verworven recht beschikken, daar zij hun goed hebben gebouwd in
overeenstemming met de hun regelmatig toegekende bouwvergunning, wat niet het geval
is (voor de tweede verweerder); dat, daarenboven, het door (de tweede verweerder) aangevoerde evenredigheidsbeginsel te dezen niet van toepassing is, aangezien het criterium
voor de keuze van de wijze van herstel niet het particulier belang van de dader doch het
algemeen belang moet zijn".
Grieven
Eiseres voert aan:
"Dat, krachtens artikel 155, §§ 1 en 2, van het Waals Wetboek voor Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium, de gemachtigde ambtenaar of het college van burgemeester en schepenen, op eigen initiatief of binnen de door de gemachtigde ambtenaar opgelegde termijn, één van de in paragraaf 2 bedoelde wijzen van herstel voor de correctionele rechtbank kunnen vorderen en elkaar daarvan gelijktijdig op de hoogte brengen; dat
de rechtbank, behoudens de straf, op verzoek van de gemachtigde ambtenaar of het College van burgemeester en schepenen beveelt: 1. ofwel het herstel van de plaats in haar oorspronkelijke staat of de stopzetting van het onrechtmatige gebruik; 2. ofwel de uitvoering
van werkzaamheden of inrichtingswerken; 3. ofwel de betaling van een som gelijk aan de
meerwaarde die het goed ten gevolge van de overtreding verworven heeft, voor zover het
noch op de beschermingslijst voorkomt, noch geclasseerd is;
Dat de rechter, op de verschillende vorderingen van die twee overheden, het geschil
moet beslechten op grond van het beginsel van de juiste evenredigheid; dat het voormelde
beginsel impliceert dat er tot op zekere hoogte rekening moet worden gehouden met het
particulier belang van de pleger van het misdrijf en niet uitsluitend met het algemeen belang; dat het arrest artikel 155, §§ 1 en 2, van het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium schendt, wanneer het beslist dat 'het door (de tweede
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verweerder) aangevoerde evenredigheidsbeginsel te dezen niet van toepassing is, aangezien het criterium voor de keuze van de wijze van herstel niet het particulier belang doch
het algemeen belang moet zijn';
Dat artikel 155, §§ 1 en 2, van het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium alleen kan worden toegepast wanneer het strafgerecht het bestaan
van een misdrijf vaststelt; dat de betaling van een bedrag, ten belope van de meerwaarde
die het goed ten gevolge van het misdrijf heeft verworven, een van de wijzen van herstel
is waarin de wetgever heeft voorzien om de gevolgen van dat misdrijf te verhelpen; dat de
betaling van een dergelijk bedrag, dat door het decreet alleen uitgesloten wordt voor de
goederen die noch op de beschermingslijst voorkomen noch geclasseerd zijn, een wederrechtelijke toestand laat voortduren omdat zij slechts één aspect ervan verhelpt, namelijk
de onrechtmatige verrijking van de voor die toestand verantwoordelijke persoon; dat het
bestreden arrest, bijgevolg, door te beslissen dat recht moest worden gedaan op de vordering tot herstel van de plaats in de vorige staat, alleen op grond dat elke andere wijze van
herstel ertoe leidt de wederrechtelijke toestand te laten voortduren, artikel 155, §§ 1 en 2,
van het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium
schendt".

IV. Beslissing van het Hof
Over het middel:
Overwegende dat, krachtens artikel 155, §§ 1 en 2, van het Waals Wetboek
van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium, de gemachtigde ambtenaar of het college van burgemeester en schepenen een van de in paragraaf 2 van
dat artikel bedoelde wijzen van herstel voor de correctionele rechtbank kunnen
vorderen, aangezien deze de door de overtreding van dat wetboek veroorzaakte
schade ononderscheidenlijk kunnen herstellen;
Overwegende dat de rechterlijke macht bevoegd is om een dergelijke vordering op haar interne en externe wettigheid te toetsen, en tevens kan nagaan of zij
in overeenstemming is met de wet en niet op machtsoverschrijding of machtsafwending berust, zonder dat het aan de rechter staat de opportuniteit van een dergelijke vordering na te gaan;
Dat de rechter, wanneer hij te oordelen heeft over verscheidene vorderingen,
uitspraak dient te doen volgens het evenredigheidsbeginsel, door tegelijkertijd
zowel rekening te houden met de omvang van de gevolgen die elke gevorderde
wijze van herstel voor de beklaagde meebrengt, maar ook met de mate waarin
elke maatregel de stedenbouwkundige hinder herstelt die door het bewezen verklaarde misdrijf wordt veroorzaakt;
Overwegende dat de appèlrechters hun beslissing dat "het door [verweerder
G.F.] aangevoerde evenredigheidsbeginsel te dezen niet van toepassing is, aangezien het criterium voor de keuze van de wijze van herstel niet het particulier
belang van de dader doch het algemeen belang moet zijn", niet naar recht verantwoorden;
Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest;
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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 Bergen.
16 januari 2002 - 2e kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Close – gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Draps en Simont.

Nr. 32
2e kamer - 16 januari 2002

1º VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - VERZEKERINGSOVEREENKOMST – DUUR.
2º VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - VERZEKERINGSOVEREENKOMST - DUUR AFWIJKING - BEWIJS – BEWIJSLAST.
3º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID BEWIJSLAST - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - W.A.M.-VERZEKERING VERZEKERINGSOVEREENKOMST - DUUR – AFWIJKING.
4º VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - VERZEKERINGSOVEREENKOMST - DUUR AFWIJKING – BEWIJS – BEGRIP.
5º BEWIJS — STRAFZAKEN — GESCHRIFTEN — BEWIJSWAARDE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - W.A.M.-VERZEKERING - VERZEKERINGSOVEREENKOMST DUUR - AFWIJKING - EENZIJDIG GESCHRIFT.
6º VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - VERZEKERINGSOVEREENKOMST - DUUR BEWIJS - INTERNATIONAAL VERZEKERINGSBEWIJS - GROENE KAART – DRAAGWIJDTE.
1º Behoudens afwijkende bepalingen ten voordele van bepaalde personen, bedraagt de
duur van de W.A.M.-verzekeringsovereenkomst een jaar. (Artt. 1 en 26, K.B. 14 dec.
1992
betreffende
de
modelovereenkomst
voor
de
verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen; Art. 30, Wet 25 juni 1992 op de
landverzekeringsovereenkomst)
2º en 3° Wie het bestaan aanvoert van een afwijking op de duur van een jaar van de
W.A.M.-verzekeringsovereenkomst, moet deze bewijzen. (Artt. 1 en 26, K.B. 14 dec.
1992
betreffende
de
modelovereenkomst
voor
de
verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen; Art. 870, Ger.W.)
4º en 5° Het eenzijdig geschrift dat opgemaakt is door de partij die het aanvoert, is geen
bewijs van het bestaan van een afwijking op de duur van een jaar van de W.A.M.verzekeringsovereenkomst. (Artt. 1 en 26, K.B. 14 dec. 1992 betreffende de
modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake
motorrijtuigen; Art. 870, Ger.W.)
6º De "groene kaart" schept t.a.v. de verzekeraar alleen het vermoeden van het bestaan
van een verzekeringsovereenkomst voor een daarin bepaalde duur en ontslaat de
verzekeraar niet van de verplichting om het bewijs te leveren van zijn bewering dat er is
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afgeweken van de duur van een jaar van de W.A.M.-verzekeringsovereenkomst1. (Artt. 1
en 26, K.B. 14 dec. 1992 betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen; Art. 5, K.B. 13 feb. 1991 houdende
de inwerkingtreding W.A.M.-wet)
(V. T. S.A. AXA ROYALE BELGE e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.01.1190.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis dat de Correctionele Rechtbank
te Luik op 26 juni 2001, op verwijzing en in hoger beroep, heeft gewezen ten gevolge van het arrest van het Hof van 20 juni 2000.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Geschonden wetsbepalingen en miskende rechtsbeginselen
- Artikel 7 van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen;
- Artikel 5 van het koninklijk besluit van 13 februari 1991 houdende de inwerkingtreding en uitvoering van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, zoals het van toepassing was vóór de wijziging ervan bij het koninklijk besluit van 4 juli 1994;
- Artikel 1 van het koninklijk besluit van 14 december 1992 betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen;
- Artikel 26 van de bij het voormelde koninklijk besluit gevoegde modelovereenkomst;
- Artikelen 1315, 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek;
- Artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek.
Bekritiseerde beslissingen en redenen
De correctionele rechtbank te Luik, die op tegenspraak uitspraak doet binnen de grenzen van de door het Hof van Cassatie op 20 september 2000 uitgesproken verwijzing,
waarbij het Hof het door de Correctionele Rechtbank te Hoei op 17 december 1999 in hoger beroep gewezen vonnis vernietigt en de aldus beperkte zaak verwijst naar de Correctionele Rechtbank te Luik, dat in hoger beroep uitspraak doet, verklaart de burgerlijke
rechtsvordering van eiseres tegen de n.v. Axa Royale Belge ontvankelijk maar niet gegrond, verklaart de rechtsvordering van eiseres tegen het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds eveneens niet ontvankelijk en veroordeelt haar in de kosten, op grond:
"Dat allereerst moet worden herhaald dat het eigen recht van de benadeelde tegen de
verzekeraar van de veroorzaker van het ongeval afhankelijk is van het bestaan van een
verzekering op het ogenblik van het ongeval;
Dat het aan die benadeelde staat het bewijs van het bestaan van een dergelijke verzekeringsovereenkomst te leveren, waarbij de verzekeraar de mogelijkheid behoudt om daartegen betwistingen op te werpen die betrekking hebben op het bestaan zelf van de verzeke1 Zie Cass., 18 jan. 2000, A.R. P.97.1241.N, nr. 37.
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ringsovereenkomst, de draagwijdte ervan en de dekking van het risico;
Dat uit het dossier en de daarbij gevoegde stukken blijkt dat C.D., verzekeringsmakelaar van de verzekeringsmaatschappij Lloyd Belge, in wier rechten en verplichtingen de
n.v. Royale Belge 1994 en vervolgens de n.v. Axa Royale Belge is getreden, op verzoek
van G.C., die zijn motor van het merk Ducati wenste te verzekeren, op 18 februari 1994
een formulier voor een aanvraag tot inschrijving heeft afgegeven met daarop het zegel van
de betrokken verzekeringsmaatschappij, alsook een voorlopige groene kaart van diezelfde
maatschappij met een dekking voor de periode van 18 februari tot 18 april 1994;
Dat de n.v. Axa Royale Belge het bestaan, op 18 februari 1994, van een dergelijke verzekeringsdekking voor de motor niet betwist, maar betoogt dat die dekking op de datum
van het ongeval, nl. 9 juli 1994, was verstreken sinds 18 april 1994;
Dat het GMWF aanvoert dat de door G.C. bestuurde motor, met toepassing van artikel
26 van het koninklijk besluit betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, vanaf 18 februari 1994 en voor een periode van een jaar als bij de n.v. Axa Royale Belge gedekt moest worden beschouwd ten
aanzien van derden en op de datum van het ongeval dus verzekerd was ten aanzien van
derden;
Dat uit het aanbrengen van het zegel van de verzekeringsmaatschappij op de aanvraag
tot inschrijving alleen het bestaan kan worden afgeleid van een verzekeringsovereenkomst
overeenkomstig de wetsbepalingen betreffende de verplichte burgerlijke-aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, die betrekking heeft op het betrokken voertuig
(artikel 4.3.1.3 van het koninklijk besluit van 31 december 1953), met ingang van de datum van het indienen van de aanvraag;
Dat dit de draagwijdte is van het arrest van het Hof van Cassatie van 6 november 1996
waarnaar het GMWF verwijst, dat op dit geval evenwel niet kan worden toegepast;
Dat de doelstelling van dat arrest immers erin bestond te voorkomen dat de verzekeraar
en de verzekerde, door de datum van inwerkingtreding van de verzekeringsovereenkomst
uit te stellen, aan het betrokken zegel, zoals het is voorgeschreven bij het koninklijk besluit van 31 december 1953, alle bewijskracht zouden ontnemen, ten nadele van derden;
Dat, te dezen, de bescherming van derden niet belet dat de verzekeraar nog steeds de
beëindiging van de overeenkomst kan tegenwerpen;
Dat de wetsbepalingen betreffende de verplichte burgerlijke-aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen geenszins de mogelijkheid uitsluiten om in een verzekeringsdekking te voorzien met een kortere duur dan die van een jaar, bepaald in het koninklijk
besluit van 14 december 1992 (zie inzonderheid het koninklijk besluit van 3 februari 1992
tot vaststelling van de tariefnormen die van toepassing zijn op de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, meer bepaald artikel 12 - zie ook artikel 30 van
de wet van 25 juni 1992);
Dat, daarenboven, als aangenomen wordt dat de afgifte van een groene kaart het bestaan van een verzekeringsovereenkomst bewijst, uit de lezing van artikel 5 van het koninklijk besluit van 13 februari 1991 kan worden afgeleid dat de daaruit voortvloeiende
periode van verzekeringsdekking, met name ten aanzien van de bij het derde lid geboden
bescherming, in beginsel overeenkomt met de geldigheidsduur ervan;
Dat, te dezen, uit geen enkel gegeven van het dossier kan worden afgeleid dat de Ducati-motor van G.C., ten aanzien van derden, onder andere voorwaarden was gedekt dan die
welke voortvloeien [uit] de geldigheid van de door zijn verzekeringsmakelaar afgegeven
groene kaart, met vervaldatum op 18 april 1994, dus wel degelijk vóór het ongeval van 9
juli 1994;
Dat de verwijzing naar artikel 26 van het koninklijk besluit van 14 december 1992 op
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zich niet volstaat om het bestaan te bewijzen van een verzekeringsovereenkomst waarop
derden een beroep zouden kunnen doen en waarvan de duur die van de groene kaart zou
overschrijden;
Dat de overwegingen van [eiseres] met betrekking tot het beleid dat de verzekeringsmaatschappijen zouden voeren en toepassen op de dekking van motoren, geen verband
houden met het al dan niet bestaan van een verzekeringsdekking voor de motor die G.C.
op de dag van het ongeval bestuurde;
Dat uit het voorgaande volgt dat het voertuig op de datum van het ongeval dus niet
meer over een dekking inzake burgerlijke aansprakelijkheid bij de maatschappij Lloyd
Belge beschikte en dat de burgerlijke rechtsvordering van [eiseres] tegen de nv Axa Royale Belge ontvankelijk maar niet gegrond is";
Grieven
Artikel 1 van het koninklijk besluit van 14 december 1992 betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen bepaalt,
enerzijds, dat de overeenkomsten betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering
inzake motorrijtuigen moeten beantwoorden aan de bepalingen van de bij dat besluit gevoegde modelovereenkomst, en, anderzijds, dat het, zonder afbreuk te doen aan de dwingende bepalingen van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst,
evenwel toegelaten is ervan af te wijken ten gunste van de verzekeringnemer, van de verzekerde of van elke derde die bij de uitvoering van die overeenkomst betrokken is.
Luidens artikel 26 van de bijgevoegde modelovereenkomst is de duur van de overeenkomst één jaar en wordt ze stilzwijgend van jaar tot jaar vernieuwd, tenzij zij door een
van de partijen ten minste drie maanden voor het verstrijken van de lopende periode werd
opgezegd.
Uit artikel 30 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst blijkt
dat de duur van de verzekeringsovereenkomst in beginsel één jaar is, hoewel de partijen
een kortere duur kunnen overeenkomen.
Bijgevolg bedraagt de duur van de overeenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, behoudens dwingende andersluidende bepalingen ten
voordele van bepaalde personen, ten minste één jaar.
Overeenkomstig artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek moet degene die een dergelijke afwijking aanvoert, deze bewijzen.
Het eenzijdig geschrift dat is opgemaakt door de partij die het aanvoert, levert een dergelijk bewijs niet op.
Overeenkomstig artikel 7 van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en artikel 5 van het koninklijk besluit van 13 februari 1991 houdende de inwerkingtreding en uitvoering van de wet van 21
november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, zoals het van toepassing was vóór de wijziging ervan bij het koninklijk besluit van
4 juli 1994, is de afgifte van de "groene kaart" afhankelijk van de voorafgaande betaling
van de premie die overeenkomt met de in de overeenkomst bedoelde verzekeringsperiode
en impliceert dit de aanduiding van de geldigheid ervan voor die periode.
Uit dat certificaat van de verzekeraar kan tegen hem evenwel slechts een vermoeden
van het bestaan van een verzekeringsovereenkomst voor de daarin bepaalde duur worden
afgeleid en dat ontslaat hem niet van de verplichting om het bewijs te leveren van zijn bewering dat er van artikel 26 van de modelovereenkomst is afgeweken.
Bijgevolg doet de geldigheidsduur, vermeld in het internationaal verzekeringscertifi-
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caat, dat een eenzijdig geschrift is dat opgemaakt is door de verzekeraar, die het bewijs
moet leveren van het bestaan van een verzekeringsovereenkomst van kortere duur, geen
afbreuk aan de duur van de verzekeringsovereenkomst, die wettelijk is vastgelegd op één
jaar, tenzij het bewijs wordt geleverd dat de partijen een andersluidende overeenkomst
hebben gesloten.
Te dezen stellen de appèlrechters vast dat er een groene kaart aan de heer C. is afgegeven en leiden ze daaruit het bestaan van een verzekeringsovereenkomst af, waarvan eiseres overigens noch de duur noch de datum van inwerkingtreding van de geldigheidsduur
betwist.
Die kaart impliceerde bijgevolg het bestaan van een verzekeringsovereenkomst van één
jaar overeenkomstig artikel 26 van de modelovereenkomst, tenzij de verzekeraar bewijst
dat er een kortere duur is afgesproken. Dat bewijs kon evenwel niet worden geleverd op
grond van een eenzijdig document dat door hem was opgemaakt.
Door te concluderen tot het bestaan van een verzekeringsovereenkomst voor een duur
gelijk aan die welke op de groene kaart vermeld staat en die de periode van 18 februari tot
18 april 1994 dekt, en door als enig bewijs de door de verzekeraar aangevoerde afwijking
van de normale duur van een jaar van elke verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen in aanmerking te nemen, m.n. de groene kaart, een eenzijdig document
dat alleen als bewijs tegen de verzekeraar kan dienen, miskent de rechtbank aldus de regels van de bewijslast (schending van de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek en
870 van het Gerechtelijk Wetboek) en schendt zij de bepalingen betreffende het vermoeden, door uit dat document, dat niet kan worden gelijkgesteld met een gekend feit, het bestaan van een overeenkomst voor verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen van korte duur af te leiden (schending van de artikelen 1349 en 1353 van het
Burgerlijk Wetboek), en miskent zij het feit dat elke verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, tenzij andersluidend beding, in beginsel één jaar bedraagt,
door te beslissen dat de verwijzing naar artikel 26 van het koninklijk besluit van 14 december 1992, dat voorziet in een principiële duur van één jaar, op zich niet volstond om
het bestaan te bewijzen van een verzekeringsovereenkomst waarop derden een beroep
konden doen en waarvan de duur langer zou zijn dan die welke op de groene kaart vermeld stond, miskent zij het bestaan van een principiële duur van een jaar voor elke verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, behoudens afwijkende bepaling (schending van de artikelen 7 van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, 5 van het koninklijk besluit
van 13 februari 1991 houdende de inwerkingtreding en uitvoering van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, zoals het van toepassing was vóór de wijziging ervan bij het koninklijk besluit van 4
juli 1994, 1 van het koninklijk besluit van 14 december 1992 betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en 26
van de modelovereenkomst, gevoegd bij het koninklijk besluit betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen).

IV. Beslissing van het Hof
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing over de burgerlijke
rechtsvordering van eiseres tegen verweerster, de naamloze vennootschap Axa
Royale Belge:
Over het middel:
Overwegende dat uit artikel 1 van het koninklijk besluit van 14 december 1992
betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, bij ontstentenis van een andersluidende, dwingende
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bepaling in artikel 30 van de wet van 14 december 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, volgt dat de duur van de verplichte verzekeringsovereenkomst,
behoudens afwijkende bepalingen ten voordele van bepaalde personen, één jaar
bedraagt, zoals artikel 26 van de bij dat koninklijk besluit gevoegde modelovereenkomst bepaalt;
Overwegende dat degene die het bestaan aanvoert van een dergelijke afwijking, deze overeenkomstig artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek moet bewijzen;
Dat een dergelijk bewijs niet wordt geleverd door het eenzijdig geschrift dat is
opgemaakt door de partij die het aanvoert;
Overwegende dat de "groene kaart", die voorgeschreven is bij artikel 5 van het
koninklijk besluit van 13 februari 1991 houdende de inwerkingtreding en uitvoering van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, ten aanzien van de verzekeraar alleen
het vermoeden schept van het bestaan van een verzekeringsovereenkomst voor
een daarin bepaalde duur en de verzekeraar niet ontslaat van de verplichting om
het bewijs te leveren van zijn bewering dat er is afgeweken van artikel 26 van de
voormelde modelovereenkomst;
Overwegende dat het vonnis, na te hebben vermeld dat "uit het aanbrengen
van het zegel van de verzekeringsmaatschappij op de aanvraag tot inschrijving
alleen het bestaan kan worden afgeleid van een verzekeringsovereenkomst overeenkomstig de wetsbepalingen", beslist dat "uit artikel 5 van het koninklijk besluit van 13 februari 1991 kan worden afgeleid dat de daaruit voortvloeiende periode van verzekeringsdekking, met name ten aanzien van de bij het derde lid geboden bescherming, in beginsel overeenkomt met de geldigheidsduur ervan" en
hieruit concludeert dat "uit geen enkel gegeven van het dossier kan worden afgeleid dat de Ducati-motor [van de beklaagde] onder andere voorwaarden was gedekt dan die welke voortvloeien [uit] de geldigheid van de groene kaart die zijn
verzekeringsmakelaar hem heeft overhandigd, met vervaldatum op 10 april 1994,
dus geruime tijd vóór het ongeval van 9 juli 1994", en daaraan toevoegt "dat de
verwijzing naar artikel 26 van het koninklijk besluit van 14 december 1992 op
zich niet volstaat om het bestaan te bewijzen van een verzekeringsovereenkomst,
waarop derden een beroep zouden kunnen doen en waarvan de duur die van de
groene kaart zou overschrijden"; dat de appèlrechters hun beslissing aldus niet
naar recht verantwoorden;
Dat het middel gegrond is;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de door eiseres
tegen verweerder, het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, ingestelde burgerlijke rechtsvordering;
Overwegende dat eiseres geen bijzonder middel aanvoert;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het uitspraak doet over de door eiseres tegen verweerster, de naamloze vennootschap Axa Royale Belge, ingestel-
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de burgerlijke rechtsvordering;
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis;
Veroordeelt eiseres in de helft van de kosten van haar voorziening en verweerster, de naamloze vennootschap Axa Royale Belge, in de andere helft ervan;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Verviers,
zitting houdende in hoger beroep.
16 januari 2002 - 2e kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Close – gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Geinger, Houtekier en Gérard.

Nr. 33
2e kamer - 16 januari 2002

1º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - MOREEL BESTANDDEEL - TOEDIENING VAN
STOFFEN DIE DE DOOD KUNNEN TEWEEGBRENGEN OF DE GEZONDHEID ZWAAR KUNNEN SCHADEN OPZET – BEWEEGREDEN – BEGRIP.
2º SLAGEN EN VERWONDINGEN. DODEN — OPZETTELIJK TOEBRENGEN
VAN VERWONDINGEN EN OPZETTELIJK DODEN - TOEDIENING VAN STOFFEN DIE
DE DOOD KUNNEN TEWEEGBRENGEN OF DE GEZONDHEID ZWAAR KUNNEN SCHADEN - CONSTITUTIEVE
BESTANDDELEN - MOREEL BESTANDDEEL - OPZET – BEWEEGREDEN – BEGRIP.
1º en 2° Het bij art. 402 Sw. bestrafte misdrijf veronderstelt m.n. dat de dader het
slachtoffer heeft willen schade toebrengen, zonder dat daarbij is vereist dat hij een
welbepaald kwaad heeft willen veroorzaken; de beweegreden van de dader doet niet
terzake1. (Art. 402, Sw.)
(V. T. M. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.01.1325.F)

I. Bestreden uitspraak
De voorziening is gericht tegen een arrest van 29 augustus 2001 van het Hof
van Beroep te Luik.
II. Geding in cassatie
1 Zie Cass., 21 dec. 1885 (Bull. en Pas., 1886, I, 26); NYPELS en SERVAIS, Le Code pénal belge
interprété, Brussel, Bruylant, 1898, dl. III, blz. 33, nr. 4; BELTJENS, G., Encyclopédie du Droit
criminel belge, eerste dl., Brussel, Bruylant, 1901, art. 402, nrs. 1 en 2; CONSTANT, J., Manuel de
Droit pénal, tweede dl., dl. II, blz. 195, nr. 1066; GOEDSEELS, J., Commentaire du Code pénal belge,
Brussel, Bruylant, 1948, dl. II, blz. 145, nr. 2445; DE NAUW, A., Initiation au droit pénal spécial,
nr. 533.
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Raadsheer Francis Fischer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Tot staving van zijn voorziening stelt eiser twee middelen voor.
1. Eerste middel
Geschonden wetsbepalingen en miskende beginselen
- Artikel 402 van het Strafwetboek;
- Artikel 149 van de Grondwet.
Bekritiseerde beslissingen en redenen
Het bestreden arrest verklaart de telastlegging vergiftiging, gekwalificeerd op grond
van artikel 402 van het Strafwetboek, bewezen ten laste van eiser, op grond, met name,
dat "de wetsgeneesheer in zijn verslag inzonderheid vermeldt: '(...) gelet op de ernst van
de secundaire effecten die verbonden zijn aan de amfetamines en hun talrijke contra-indicaties, diende een volledige en omstandige anamnese te worden uitgevoerd, alsook een
bloedonderzoek, alvorens enig geneesmiddel voor te schrijven'; dat zulks te dezen niet is
gebeurd, zoals blijkt uit de verklaringen van M.M. (stuk 5), G.V. (stuk 9) en B.D. (stuk
11); (...) dat M.I. over haar gezondheidsklachten inzonderheid verklaarde: 'al bleef ik herhalen ik wat ik voelde, toch kreeg ik de indruk dat [eiser] niet naar mij luisterde' (stuk 7,
bladzijde 3); (...) dat die gegevens aantonen dat (eiser), uit winstbejag, alleen erop uit was
zijn patiënten, die wilden afvallen, tevreden te stellen, zonder de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen om de secundaire effecten te voorkomen die hun gezondheid konden schaden; (...) dat dit verzuim aantoont dat de betrokkene de gezondheid van zijn patiënten opzettelijk wilde schaden om de hiervoor aangegeven reden".
Grieven
Eiser heeft in zijn regelmatig voor het hof van beroep neergelegde conclusie betoogd
dat het misdrijf van vergiftiging "als algemeen opzettelijk bestanddeel (...) het opzet om
de getroffene kwaad te berokkenen" moest bevatten en dat het parket "niet kan aantonen
dat (eiser) de gezondheid van zijn patiënten kennelijk heeft willen schaden en hen kwaad
heeft willen berokkenen" en dat daarenboven "de vervolgende partij, gelet op de bij artikel 402 van het Strafwetboek vereiste voorwaarden, niet alleen een gewoon gebrek aan
voorzichtigheid of voorzorg moet kunnen bewijzen maar ook moet kunnen aantonen dat
de beklaagde het opzet had 'kwaad te berokkenen'". Het bestreden arrest antwoordt op dat
verweermiddel, volgens hetwelk het bij wet vereiste opzet om te schaden niet bewezen
was, met de grond dat "(eiser), uit winstbejag, alleen erop uit was zijn patiënten, die wilden afvallen, tevreden te stellen, zonder de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen om de
secundaire effecten te voorkomen die hun gezondheid konden schaden; dit verzuim toont
aan dat de betrokkene de gezondheid van zijn patiënten opzettelijk wilde schaden om de
hiervoor aangegeven reden". Het bestreden arrest is reeds tegenstrijdig wanneer het beslist
dat het enig opzet ("alleen erop uit was") van eiser erin bestond "zijn patiënten, die wilden
afvallen, tevreden te stellen, zonder de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen", terwijl
het eveneens vermeldt dat (eiser) uit winstbejag handelde, en schendt aldus artikel 149
van de Grondwet. Als eiser uitsluitend handelde uit winstbejag, verschilt dit voornemen
van het voornemen om kwaad te berokkenen, aangezien het hier veeleer gaat om het bedrieglijk opzet. Hoewel eiser uitsluitend handelde met het voornemen om zijn patiënten
die wilden afvallen tevreden te stellen zonder de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen,
beslist het bestreden arrest dat het wanbedrijf van vergiftiging bewezen is, aangezien eiser
zich schuldig heeft gemaakt aan een fout, d.w.z. aan een gebrek aan voorzorg. In dat laatste geval is dat moreel bestanddeel, dat in aanmerking wordt genomen voor de telastlegging A1, in werkelijkheid dat van de aanvullende telastlegging A2, namelijk "door gebrek
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aan voorzichtigheid of voorzorg, zonder het oogmerk om de persoon van een ander aan te
randen, onopzettelijk slagen en verwondingen te hebben toegebracht". Artikel 402 van het
Strafwetboek vereist het bestaan van een bijzonder opzet aan de zijde van de pleger van
het misdrijf, met name het feit de oorzaak en de gevolgen van de gestelde daden te willen
met het opzet te schaden. Het bestreden arrest poogt het moreel bestanddeel van de telastlegging vergiftiging aan te tonen door het bewijs te leveren van het moreel bestanddeel
van de aanvullende telastlegging van onopzettelijke slagen of verwondingen. Het bestreden arrest schendt aldus de bepalingen van artikel 402 van het Strafwetboek.
2. Tweede middel
Geschonden wetsbepalingen en miskende rechtsbeginselen
- Artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden;
- Algemeen beginsel van het recht op een onpartijdige rechterlijke instantie.
Bekritiseerde beslissingen en redenen
Het in eerste aanleg uitgesproken vonnis is gewezen door alleensprekend rechter Goutier, die eiser op 8 juni 2001 heeft veroordeeld bij een op tegenspraak gewezen vonnis en
zijn onmiddellijke aanhouding heeft bevolen. Bij een verstekvonnis van 7 september 2000
heeft alleensprekend rechter Goutier eisers veroordeling uitgesproken en zijn onmiddellijke aanhouding bevolen. Dezelfde rechter, die in de hoedanigheid van alleensprekend
rechter uitspraak deed, heeft eiser twee keer veroordeeld en zijn onmiddellijke aanhouding bevolen.
Grieven
De rechter die bij verstek uitspraak doet, neemt kennis van het dossier, bestudeert het
grondig en wijst vervolgens een rechterlijke beslissing. In dit geval heeft dezelfde alleensprekende rechter zowel de strafrechtelijke als burgerrechtelijke veroordeling van eiser bij
verstek uitgesproken. Op verzet heeft hij opnieuw van de zaak kennisgenomen en zowel
de strafrechtelijke als burgerrechtelijke veroordeling van eiser op dezelfde gronden uitgesproken. Het bestreden arrest veroordeelt eiser in hoger beroep op burgerrechtelijk gebied,
met bevestiging van de door alleensprekend rechter Goutier uitgesproken bestreden beslissing (blz. 6 van het arrest). Het bestreden arrest verantwoordt die burgerrechtelijke
veroordeling alleen op grond dat "de eerste rechter de door hen (de burgerlijke partijen)
ingediende klachten naar behoren heeft beoordeeld". Aldus neemt de burgerrechtelijke beslissing de nietigheid over van het beroepen vonnis, voor zover het is uitgesproken door
een alleensprekend rechter die op strafrechtelijk en burgerrechtelijk gebied over eisers
schuld onvermijdelijk vooroordelen had toen hij bij verstek over dezelfde zaak uitspraak
heeft gedaan (...).

V. De beslissing van het Hof
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de strafvordering, met name:
1. die welke eiser vrijspreekt van de telastlegging B2:
Overwegende dat de voorziening, bij gemis aan belang, niet ontvankelijk is;
2. die welke hem veroordeelt wegens de telastlegging A1:
Over het eerste middel:
Overwegende dat het bij artikel 402 van het Strafwetboek gestrafte misdrijf
met name veronderstelt dat de dader de getroffene schade heeft willen toebren-
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gen, zonder dat daarbij is vereist dat hij een welbepaald kwaad heeft willen veroorzaken; dat de beweegreden van de dader niet terzake doet;
Overwegende dat het arrest, dat de telastlegging een ziekte of ongeschiktheid
tot het verrichten van persoonlijke arbeid te hebben veroorzaakt ten aanzien van
eiser bewezen verklaart, op grond dat hij meerdere personen "opzettelijk" stoffen
- te dezen vermageringspillen - heeft toegediend die de dood kunnen teweegbrengen of de gezondheid zwaar kunnen schaden, vermeldt dat "(eiser), uit
winstbejag, alleen erop uit was zijn patiënten, die wilden afvallen, tevreden te
stellen, zonder de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen om de secundaire effecten te voorkomen die hun gezondheid konden schaden" en "dat dit verzuim
aantoont dat de betrokkene de gezondheid van zijn patiënten opzettelijk wilde
schaden om de hiervoor aangegeven reden";
Overwegende dat de overwegingen van het arrest volgens welke eiser, enerzijds, "uit winstbejag" handelde en, anderzijds, "alleen erop uit was zijn patiënten (...) tevreden te stellen" op de hiervoor aangegeven wijze, niet door tegenstrijdigheid zijn aangetast;
Overwegende dat het hof van beroep zich evenmin tegenspreekt wanneer het
zowel melding maakt van de beweegreden voor eisers winstbejag als van zijn
opzet om andermans gezondheid te schaden, dat het moreel bestanddeel is van
het misdrijf dat met die beweegreden is gepleegd;
Dat, aldus, de appèlrechters, die, in tegenstelling tot wat eiser beweert, hem
geen gebrek aan voorzorg ten laste leggen die tot opzettelijke slagen of verwondingen zou hebben geleid, maar, daarentegen, op grond van een beoordeling in
feite beslissen dat hij, door dergelijke stoffen aan zijn patiënten toe te dienen, gehandeld heeft met het opzet hun gezondheid te schaden, hun beslissing regelmatig met redenen omkleden en naar recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet
is gewezen;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de burgerlijke
rechtsvordering, met name:
1. die welke uitspraak doet over het beginsel van de aansprakelijkheid:
Over het tweede middel:
Overwegende dat uit de omstandigheid alleen dat de rechter die uitspraak heeft
gedaan over het verzet van de beklaagde, ook het vonnis heeft gewezen waartegen verzet is gedaan, niet kan worden afgeleid dat het op verzet gewezen vonnis
niet is gewezen door een onpartijdige rechterlijke instantie in de zin van artikel
6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden of dat het algemeen rechtsbeginsel betreffende de onpartijdigheid van de rechter is miskend;
Dat het middel faalt naar recht;
2. die welke uitspraak doen over de omvang van de schade:
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Overwegende dat het arrest, met bevestiging van het beroepen vonnis, aan de
verweersters provisionele schadevergoedingen toekent, een geneesheer-deskundige aanwijst en de uitspraak over de overige punten van hun vordering aanhoudt
en de zaak, door een eigen beschikking, naar de eerste rechter verwijst om over
die overige punten uitspraak te doen; dat dergelijke beslissingen geen eindbeslissingen zijn in de zin van artikel 416 van het Wetboek van Strafvordering en geen
uitspraak doen over een geschil inzake bevoegdheid;
Dat de voorziening voorbarig en mitsdien niet ontvankelijk is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiser in de kosten.
16 januari 2002 - 2e kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Fischer – gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaat: mr. J.M. Defourny, Luik.

Nr. 34
2e kamer - 16 januari 2002

TAALGEBRUIK — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) — IN EERSTE
AANLEG — STRAFZAKEN - RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE BRUSSEL - WIJZIGING
VAN DE TAAL VAN DE RECHTSPLEGING - MAGISTRATEN DIE MET HET ONDERZOEK ZIJN BELAST OF
VAN DE ZAAK HEBBEN KENNISGENOMEN - VERPLICHTING OM BEIDE TALEN TE BEHEERSEN –
DRAAGWIJDTE.
De verplichting tot tweetaligheid, bedoeld in art. 43, § 5, vierde lid, Taalwet Gerechtszaken,
is van toepassing wanneer de taal van de rechtspleging, t.g.v. de wijziging ervan, niet
meer overeenstemt met de taalrol van de magistraat die van de zaak heeft
kennisgenomen; die verplichting geldt niet wanneer de voorzitter van de raadkamer tot
de taalrol behoort die overeenstemt met de taal die de verdachte gekozen heeft. (Art. 43,
§ 5, vierde lid, Taalwet Gerechtszaken)
(R.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.0001.F)

I. Bestreden uitspraak
De voorziening is gericht tegen een arrest van 31 december 2001 van het Hof
van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
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Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt zes cassatiemiddelen voor in een memorie, waarvan een eensluidend
verklaard afschrift bij dit arrest is gevoegd.
IV. Beslissing van het Hof
Over het eerste middel:
Overwegende dat het middel, in zoverre het de miskenning aanvoert van de
bewijskracht van een akte, terwijl het arrest daarop niet is gegrond, feitelijke
grondslag mist;
Overwegende dat, daarenboven, de verplichting tot tweetaligheid, bedoeld in
artikel 43, § 5, vierde lid, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in
gerechtszaken, van toepassing is wanneer de taal van de rechtspleging, ten gevolge van de wijziging ervan, niet meer overeenstemt met de taalrol van de magistraat bij wie de zaak aanhangig is gemaakt; die verplichting geldt niet wanneer
de voorzitter van de raadkamer tot de taalrol behoort die overeenstemt met de
taal die de verdachte gekozen heeft;
Dat het middel, wat dat betreft, faalt naar recht;
En overwegende dat, voor het overige, het middel, in zoverre het voor het onderzoek ervan een onderzoek van feiten vereist, waarvoor het Hof niet bevoegd
is, en in zoverre het kritiek uitoefent op de overtollige redenen van het hof van
beroep, niet ontvankelijk is;
(...);
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiser in de kosten.
16 januari 2002 - 2e kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Plas – gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Moszynski, Brussel.

Nr. 35
2e kamer - 16 januari 2002

1º JEUGDBESCHERMING - MAATREGELEN TEN AANZIEN VAN MINDERJARIGEN - BESLISSING
TOT UIT HANDEN GEVEN VAN DE JEUGDRECHTBANK - VERVOLGINGEN VOOR HET BEVOEGDE
RECHTSCOLLEGE - NIEUWE FEITEN - BEVOEGDHEID VAN DE GEWONE RECHTER - VOORWAARDEN FEITEN GEPLEEGD DE DAG NA DE EINDVEROORDELING DOOR HET BEVOEGDE RECHTSCOLLEGE DEFINITIEVE VEROORDELING – BEGRIP.
1º Luidens art. 38, derde lid, Jeugdbeschermingswet, wordt eenieder die het voorwerp is
geweest van een beslissing tot uit handen geven, genomen met toepassing van dat
artikel, m.b.t. de vervolgingen voor de feiten gepleegd de dag na zijn eindveroordeling
door het bevoegde gerecht onderworpen aan de rechtsmacht van de gewone rechter; de
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beslissing is een eindbeslissing in de zin van die bepaling, wanneer daartegen geen
gewoon rechtsmiddel meer kan worden ingesteld, hetzij door de minderjarige hetzij door
het O.M.1. (Art. 38, derde lid, Jeugdbeschermingswet)
(N.)

Conclusie van advocaat-generaal Loop (vertaling):
Art. 38, derde lid, Jeugdbeschermingswet, gewijzigd bij art. 3, W. 2 feb. 1994, bepaalt:
"Iedere persoon die het voorwerp is geweest van een beslissing tot uit handen geven,
genomen met toepassing van dit artikel, wordt met betrekking tot feiten gepleegd de dag
na zijn definitieve veroordeling door het bevoegde gerecht onderworpen aan de
rechtsmacht van de gewone rechter".
De wetgever legt niet uit wat onder "definitieve veroordeling" moet worden verstaan.
Het oorspronkelijk wetsontwerp bepaalde dat de gewone rechter bevoegd werd de dag
nadat "de beslissing tot uit handen geven definitief is geworden"2. De wijziging werd
aangebracht t.g.v. een advies van het Hof van Cassatie, dat opmerkte dat de zaak, na de
beslissing tot uit handen geven van de jeugdrechtbank, tot vrijspraak kon leiden3.
De wetgever wou dus dat de veroordelende beslissing definitief was, d.w.z. dat
daarentegen geen rechtsmiddel meer kon worden ingesteld4.
Wat dat betreft heeft de Minister van Justitie verduidelijkt: "niettegenstaande de
vaststelling dat in de voorbereidende werken geen omschrijving wordt gegeven van wat
moet verstaan worden onder 'definitieve veroordeling' wordt hiermede bedoeld een in
kracht van gewijsde gegane veroordeling"5.
Hoewel het bestreden arrest beslist dat eiser definitief is veroordeeld omdat hij geen
hoger beroep heeft ingesteld binnen de vijftien dagen na de uitspraak van het vonnis van
28 nov. 2001, d.i. de in art. 203 Sv. bepaalde termijn, verduidelijkt het niet of de
veroordelende beslissing, gelet op de in art. 205 van dat wetboek bepaalde termijn van
beroep, in kracht van gewijsde was gegaan op de dag van de feiten waarvoor het
aanhoudingsbevel was uitgevaardigd. In zijn conclusie voor de appèlrechters had eiser dat
verweermiddel nochtans aangevoerd.
Het eerste onderdeel van het middel is m.i. dus gegrond.
Ik concludeer dus tot cassatie van het bestreden arrest, met verwijzing, zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van het tweede onderdeel van het middel, dat niet kan leiden
tot cassatie zonder verwijzing.
ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.0002.F)

I. Bestreden uitspraak
De voorziening is gericht tegen een arrest van 31 december 2001 van het Hof
van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling.
1 Zie concl. O.M.
2 Gedr. St., Kamer, 532/1, zitt. 91/92, blz. 63.
3 Gedr. St., Kamer, 532/8, zitt. 91/92, zitt. 6 jan. 1993, blz. 1; Gedr. St., Senaat, 633-2, zitt. 92/93,
zitt. 30 juni 1993, blz. 45 en 46.
4 RANS, P., « Les dispositions du droit matériel applicables aux mineurs ayant commis un fait
qualifié infraction », Annales de droit de Louvain, 3/1995, Bruylant, blz. 252.
5 Min. omzendbrief d.d. 13 jan. 1995 inzake jeugdbescherming, B.S., 8 feb. 1995, blz. 2826 en
2827.
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II. Geding in cassatie
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt een middel voor, dat gesteld is als volgt:
Geschonden wetsbepalingen en miskende rechtsbeginselen
- Artikel 38, derde lid, van de wet van 18 [lees: 8] april 1965 betreffende de jeugdbescherming;
- Artikelen 19 en 24 van het Gerechtelijk Wetboek;
- Artikelen 203 en 205 van het [Wetboek van Strafvordering].
Aangevochten beslissingen en gronden
De kamer van inbeschuldigingstelling van het hof van beroep bevestigt de regelmatigheid van het aanhoudingsbevel ten opzichte van de bepalingen van de wet van 20 juli
1990 betreffende de voorlopige hechtenis, op grond, met name, dat "[eiser] geen hoger
beroep heeft ingesteld binnen de vijftien dagen na de uitspraak van het correctionele vonnis van 28 november 2001 [en] dat de feiten waarvoor [eiser] onder aanhoudingsbevel is
geplaatst, gepleegd zijn na die bij artikel 203 van het Wetboek van Strafvordering bepaalde termijn van vijftien dagen".
Grieven
1. Eerste onderdeel
[Eiser] heeft in zijn conclusie de wettigheid en de regelmatigheid van het aanhoudingsbevel betwist.
[Eiser] was op het ogenblik van de feiten immers 17 jaar oud.
Wat niet uit het bestreden arrest maar wel uit het strafdossier blijkt, is dat [eiser] reeds
het voorwerp had uitgemaakt van een door de jeugdrechtbank gewezen vonnis tot uit handen geven en voor de correctionele rechtbank was verschenen, die hem veroordeeld heeft.
[Eiser] is door de correctionele rechtbank veroordeeld bij vonnis van 28 november
2001.
Het feit waarvoor hij onder aanhoudingsbevel is geplaatst, werd gepleegd op 16 december 2001.
Artikel 38 van de wet van 18 [lees: 8] april 1965 bepaalt dat "iedere persoon die het
voorwerp is geweest van een beslissing tot uit handen geven, genomen met toepassing van
dit artikel, met betrekking tot feiten gepleegd de dag na zijn definitieve veroordeling door
het bevoegde gerecht onderworpen wordt aan de rechtsmacht van de gewone rechter".
De kamer van inbeschuldigingstelling heeft op grond van artikel 203 van het Wetboek
van Strafvordering ten onrechte beslist dat de veroordeling van 28 november 2001 definitief was.
Het hof [van beroep] heeft artikel 205 van het Wetboek van Strafvordering buiten beschouwing gelaten, dat een recht van hoger beroep van 25 dagen, te rekenen van de uitspraak van het vonnis, toekent aan het openbaar ministerie van het hof van beroep dat van
de zaak moet kennisnemen.
Krachtens artikel 205 van het Wetboek van Strafvordering was de veroordeling van 28
november 2001 pas definitief op 23 december 2001, dus na het plegen van de aan [eiser]
verweten feiten.
Bijgevolg bestond er geen grond om artikel 38 van de wet van 18 [lees: 8] april 1965
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op eiser toe te passen en kon de onderzoeksrechter geen aanhoudingsbevel uitvaardigen
zonder een vonnis tot uit handen geven.
2. Tweede onderdeel
Uit het bestreden arrest blijkt geenszins dat [eiser] reeds het voorwerp had uitgemaakt
van een vonnis tot uit handen geven van de jeugdrechtbank, wat aanleiding had kunnen
geven tot de toepassing van artikel 38 van de wet van 18 [lees: 8] april 1965.
Het strafdossier bevat noch dat vonnis noch het vonnis van de correctionele rechtbank
van 28 november 2001.
Noch het Hof van Cassatie noch de kamer van inbeschuldigingstelling kunnen het aanhoudingsbevel bijgevolg op zijn wettigheid toetsen.
Het aanhoudingsbevel maakt evenmin melding van de "definitieve" beslissing van de
correctionele rechtbank.

IV. Beslissing van het Hof
Over het middel:
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat luidens artikel 38, derde lid, van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, iedere persoon die het voorwerp is geweest van
een beslissing tot uit handen geven, genomen met toepassing van dit artikel, met
betrekking tot feiten gepleegd de dag na zijn definitieve veroordeling door het
bevoegde gerecht onderworpen wordt aan de rechtsmacht van de gewone rechter;
Overwegende dat de beslissing een eindbeslissing is in de zin van die bepaling,
wanneer daartegen geen gewoon rechtsmiddel meer kan worden ingesteld, hetzij
door de minderjarige hetzij door het openbaar ministerie;
Overwegende dat het arrest, om te beslissen dat het aanhoudingsbevel regelmatig is, alleen vermeldt dat de feiten "gepleegd zijn na [de] bij artikel 203 van
het Wetboek van Strafvordering bepaalde termijn van vijftien dagen";
Dat de appèlrechters, door te verzuimen daarenboven te onderzoeken of die
feiten zijn gepleegd na de bij artikel 205 van het Wetboek van Strafvordering bedoelde termijn van vijfentwintig dagen, hun beslissing niet naar recht verantwoorden;
Dat het onderdeel, wat dat betreft, gegrond is;
Over de andere grieven:
Overwegende dat er geen grond bestaat tot onderzoek van het tweede onderdeel van het middel, dat niet kan leiden tot cassatie zonder verwijzing;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest;
Laat de kosten ten laste van de staat;
Verwijst de zaak naar de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van
Beroep te Brussel, anders samengesteld.
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16 januari 2002 - 2e kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Plas – gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Roussel en Bastyns, Brussel.

Nr. 36
1e kamer - 17 januari 2002

1º INTERNATIONALE VERDRAGEN - INTERNATIONAAL VERDRAG BETREFFENDE BUREAU'S
VOOR ARBEIDSBEMIDDELING WELKE VOOR HUN BEMIDDELING BETALING VRAGEN - AARD VAN DE
VERDRAGSBEPALINGEN - DIRECTE WERKING.
2º ARBEIDSVOORZIENING — ARBEIDSBEMIDDELING - VERBODEN
ARBEIDSBEMIDDELING TEGEN BETALING – BEGRIP.
3º ARBEIDSVOORZIENING — ARBEIDSBEMIDDELING - TOEGELATEN SELECTIE –
BEGRIP.
1º Het Internationaal Verdrag (nr. 96) betreffende bureau's voor arbeidsbemiddeling welke
voor hun bemiddeling betaling vragen, aangenomen op 1 juli 1949 te Genève door de
Algemene Conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie tijdens haar
tweeëndertigste zitting, en goedgekeurd bij het enig artikel van de wet van 2 maart 1958,
heeft geen directe werking.
2º Uit de bepalingen van het decreet van 20 maart 1984 en het koninklijk besluit van 28
november 1975 blijkt dat onder arbeidsbemiddeling tegen betaling, de handeling van een
tussenpersoon, een intermediair, is bedoeld, die erop gericht is tegen betaling
werknemers bij te staan bij het zoeken van een nieuwe tewerkstelling en/of werkgevers
bij het zoeken van gepaste arbeidskrachten, waarbij de werkgevers en werknemers
rechtstreeks met elkaar in contact worden gebracht met het oog op de totstandkoming
van een arbeidsbetrekking. (Artt. 1 en 2, K.B. 28 nov. 1975 betreffende de exploitatie van
een bureau voor arbeidsbemiddeling tegen betaling; art. 23, Decr. 20 maart 1984
houdende oprichting van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling)
3º Een selectie is het geheel van activiteiten dat in opdracht en op kosten van een
werkgever wordt uitgevoerd met het oog op het uitbrengen van een advies nopens de
geschiktheid van de sollicitanten voor één of meerdere vacatures; een selectiebureau
handelt niet in strijd met bepalingen van het koninklijk besluit van 28 november 1975 en
van het decreet van 20 maart 1984, in zoverre het de werknemers en de werkgevers niet
rechtstreeks met mekaar in contact brengt met het oog op een onmiddellijke
totstandkoming van een arbeidsovereenkomst. (Artt. 1 en 2 K.B. 28 nov. 1975
betreffende de exploitatie van een bureau voor arbeidsbemiddeling tegen betaling;
art. 23, Decr. 20 maart 1984 houdende oprichting van de Vlaamse Dienst voor
Arbeidsbemiddeling)
(WIG INDUSTRIEINSTANDHALTUNG G.m.b.H. e.a. T. CESBA, commanditaire vennootschap)

ARREST

(A.R. C.98.0125.N)

I. Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest van 8 mei 1996 van het Hof van
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Beroep te Antwerpen.
II. Geding in cassatie
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eiser stelt in zijn verzoekschrift een middel voor. Dit middel is als volgt gesteld:
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 149 en 159 van de gecoördineerde Grondwet,
- enig artikel van de wet van 3 maart 1958 houdende goedkeuring van het Internationaal Verdrag (nr. 96) betreffende bureaus voor arbeidsbemiddeling welke voor hun
bemiddeling betaling vragen, aangenomen op 1 juli 1949, te Genève, door de Algemene Conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie, tijdens haar tweeëndertigste zittijd, 1, 2, 3 van het Verdrag (nr. 96) betreffende bureaus voor arbeidsbemiddeling, welke voor hun bemiddeling betaling vragen, aangenomen op 1 juli 1949, te
Genève, door de Algemene Conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie, tijdens haar tweeëndertigste zitting,
- het algemeen rechtsbeginsel van de voorrang van internationaalrechtelijke regels met
rechtstreekse werking boven internrechtelijke regels,
- de artikelen 6, 1108, 1131 van het Burgerlijk Wetboek,
- artikel 7, § 6, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, 1,2°,
- het koninklijk besluit van 28 november 1975 betreffende de exploitatie van bureaus
voor arbeidsbemiddeling tegen betaling,
- artikel 23 van het decreet van 20 maart 1984 houdende oprichting van de Vlaamse
Dienst voor Arbeidsbemiddeling,
- artikel 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 38 van 6 december 1983 betreffende de werving en selectie van werknemers, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 11 juli 1984,
- voor zoveel als nodig, artikel 2, 1°, van het decreet van 19 april 1995 tot regeling van
de arbeidsbemiddeling tegen betaling in het Vlaams Gewest.
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van eiseres ontvankelijk, doch ongegrond, veroordeelt dienvolgens onder bevestiging van het vonnis van de eerste rechter eiseres tot betaling aan verweerster van het bedrag van vijfhonderdvijftienduizend achthonderdtweeëndertig BEF, op volgende gronden:
"(...) dat uit de door (verweerster) voorgebrachte stukken blijkt en overigens kennelijk
door (eiseres) niet wordt betwist dat deze laatste sinds geruime tijd beroep deed op de tussenkomst van (eiseres) voor het 'selecteren' van personeel tegen betaling;
dat evenwel in januari 1994, na diverse aanmaningen en ingebrekestellingen door (verweerster) om tot betaling over te gaan van achterstallige facturen, (eiseres) via zijn raadsman stelt dat hij niet zou overgaan tot betaling, gezien de activiteiten van (verweerster)
strijdig zouden zijn met de internationale en nationale wetgeving (stuk D 11 bundel (verweerster);
(...) dat, alvorens na te gaan welke de werkelijke activiteiten waren van (verweerster)
op het ogenblik van de feiten, dient te worden onderzocht wat onder 'arbeidsbemiddeling

Nr. 36 - 17.1.02

HOF VAN CASSATIE

181

tegen betaling' wordt verstaan;
dat in functie van technologische wijzigingen en veranderingen op de arbeidsmarkt, de
interpretatie van dit begrip soms zeer subtiel is (Coetsier, P. en Lievens, S., 'Koppensnellers uitrangeerders en selecteurs, Arbeidsbemiddeling, een veranderd beroep voor het jaar
2000', blz. 127);
(...) dat volgens de richtlijnen van de I.A.O. de arbeidsbemiddeling tegen betaling verboden is;
dat de overheid zichzelf het recht en de plicht moet toe-eigenen van de arbeidsbemiddeling (I.A.O. Verdrag nr. 96 van 1 juli 1949);
(...) dat in België de publieke arbeidsbemiddeling behoort tot de bevoegdheid van de
Gewesten, conform artikel 6, §1, IX, van de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980;
dat de Bijzondere Wet zelf evenwel geen aanduidingen bevat van wat onder het begrip
'arbeidsbemiddeling' moet worden verstaan;
dat derhalve moet teruggevallen worden op andere rechtsbronnen;
dat vooreerst de memorie van toelichting bij de Bijzondere Wet stelt dat arbeidsbemiddeling o.a. omvat plaatsing van arbeiders (werknemers in het algemeen) zowel door de
overheid als door privé-instellingen ondermeer wat betreft de organisatie en het beleid van
de arbeidsmarkt;
dat meer gedetailleerd hierbij nog wordt verwezen naar de aangelegenheden behandeld
in het K.B. van 28 december 1975 betreffende de exploitatie van bureaus voor arbeidsbemiddeling tegen betaling (Gedr. St. Senaat, 1979-1980, 439/1);
dat met name artikel 1 van het K.B. van 28 november 1975 een bureau voor arbeidsbemiddeling definieert als 'Iedere natuurlijke of rechtspersoon die, onder welke naam ook,
als intermediair fungeert ter bezorging van een betrekking aan een werknemer, met het
doel, hetzij rechtstreeks of indirect stoffelijk voordeel te bekomen van de werknemer of
de persoon die deze in dienst neemt, hetzij, zonder daarbij stoffelijk voordeel na te streven, van de eerste of de tweede een bijdrage-, toelatings- of inschrijvingsgeld of enige
vergoeding te innen voor zijn optreden';
dat artikel 2 van voormeld K.B. stelt dat de exploitatie van dergelijke bureaus verboden
is;
(...) dat de Vlaamse Raad in 1984 een decreet goedkeurde houdende oprichting van een
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (decreet van 20 maart 1984, B.S. 12 mei 1984,
gewijzigd door decreet van 30 mei 1985, B.S. 17 juli 1985);
dat het artikel 23 van het decreet bepaalt: 'Arbeidsbemiddelingsbureaus opgericht naar
privaat recht mogen hun activiteiten niet tegen betaling uitoefenen (...)';
dat het decreet evenwel geen definitie geeft van wat moet worden verstaan onder 'bureau voor arbeidsbemiddeling tegen betaling' en dat ook de parlementaire voorbereiding
van de Vlaamse Raad stilzwijgend is op het punt van de inhoud van het begrip 'arbeidsbemiddeling';
dat in de Vlaamse Raad op 3 maart 1993 (B.S. 22 juni 1993) een decreet werd aangenomen om de arbeidsbemiddeling tegen betaling in het Vlaams Gewest te regelen;
dat dit decreet geen definitie geeft van wat onder 'arbeidsbemiddeling (tegen betaling)'
dient te worden verstaan, hetgeen wel wordt gegeven in het recente Vlaamse Decreet van
19 april 1995 (B.S. 26 juli 1995), meer bepaald gaat het om het geheel van activiteiten,
uitgeoefend door een tussenpersoon, dat er op is gericht werkzoekenden bij te staan bij het
zoeken van een nieuwe tewerkstelling of werkgevers bij het zoeken van arbeidskrachten,
en met het doel hetzij een rechtstreeks of onrechtstreeks materieel voordeel te bekomen
van de werknemer, de werkgever of beiden, hetzij, zonder daarbij een materieel voordeel
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na te streven, van deze personen of van één van hen een bijdrage, toelatings of inschrijvingsgeld of enige vergoeding te bekomen voor het optreden;
dat tenslotte het sociaalrechtelijk woordenboek, (uitgegeven door het Secretariaat-Generaal van de Benelux Economische Unie) arbeidsbemiddeling omschrijft als "elke bemoeiing met het doel werkgevers bij het zoeken van arbeidskrachten en werknemers bij
het zoeken van een arbeidsplaats behulpzaam te zijn" (Van Eeckhoutte, W., Sociaal Compendium, Kluwer, nr. 1718, blz. 217);
dat in verband met deze laatste omschrijving weliswaar wordt opgemerkt dat het sociaalrechtelijk woordenboek een steun kan zijn voor een goed gebruik en begrip van het sociaal recht, doch dat het zich niet kan stellen boven de definities gegeven in wettelijke of
reglementaire teksten;
(...) dat onder 'bureau voor arbeidsbemiddeling tegen betaling' dient te worden verstaan
de activiteit van een private persoon (natuurlijke persoon of rechtspersoon), die er in bestaat werkgelegenheid te verschaffen aan een werknemer;
dat het bureau aldus optreedt als tussenpersoon om vraag en aanbod met elkaar in contact te brengen tegen betaling (Pertry, V., 'Bureaus voor werving en selectie van werknemers: vergeten wetgeving ?'. Sociale Kroniek, 1988, blz. 199);
dat dit optreden als tussenpersoon om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt met elkaar
in contact te brengen, tegen betaling, d.i. plaatsing van werknemers in principe verboden
is;
dat arbeidsbemiddeling tegen betaling juridisch gezien strikt een overheidsmonopolie is
(waargenomen door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling), hoewel dit principe o.m. in het recente Vlaamse Decreet van 19 april 1995- uitzonderingen heeft gekregen;
(...) dat door de recente ontwikkelingen van de arbeidsmarkt, werving en selectie via
(private) tussenpersonen een veel voorkomend gegeven in het aanwervingsbeleid is geworden;
dat daarnaast talrijke bureaus met nieuwe dienstenpakketten adverteren zoals outplacement, inplacement, headhunting, retailing, shopping, campus recruitment, career counseling, executive search e.d.m.;
dat de grens tussen werving, selectie of outplacement enerzijds en plaatsing of arbeidsbemiddeling tegen betaling anderzijds regelmatig wordt overschreden;
dat de grens tussen (arbeids)bemiddeling en advies trouwens zeer vaag ligt;
dat wordt aangenomen dat het verschaffen van een betrekking aan een specifieke werknemer, waarbij van de werknemer of de werkgever die hem in dienst neemt een stoffelijk
voordeel, een betaling, wordt bekomen, doorgaat als arbeidsbemiddeling;
dat psychologische adviesbureaus en outplacers in principe advies en service verlenen
en geen (arbeidsbemiddeling);
dat headhunting daarentegen in vele van zijn vormen wel arbeidsbemiddeling genoemd
kan worden;
dat hetzelfde niet kan gezegd worden van andere activiteiten als werving, selectie en
outplacement, waar de consulent een adviserende positie inneemt en eigenlijk nooit voor
een plaatsing betaald wordt (Coetsier, P. en Lievens, S., o.c., blz 127 met voorwoord van
De Wulf, R., Gemeenschapsminister van Tewerkstelling op datum van 21 december
1991);
(...) dat bepaalde wervings-, selectie- en outplacementsbureaus rechtstreeks werknemers en werkgevers met mekaar in aanraking brengen met het oog op de onmiddellijke
totstandkoming van een betrekking, hetgeen zonder meer tegenstrijdig is met de bepalingen van het decreet van 20 maart 1984 houdende oprichting van de Vlaamse Dienst voor
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Arbeidsbemiddeling en het K.B. van 28 november 1975 betreffende de exploitatie van bureaus voor arbeidsbemiddeling tegen betaling (Memorie van toelichting bij het ontwerp
van decreet van de Vlaamse Raad, buitengewone zitting van de Vlaamse Raad van 14
april 1992);
dat (verweerster) voorhoudt dat zij slechts optrad als 'selectie' bureau en geenszins als
doel zou gehad hebben: 'het bezorgen van een betrekking aan een werknemer', zoals bepaald in artikel 1 van het K.B. van 28 november 1975;
dat het doel van haar werkzaamheden op het ogenblik van de feiten zou geweest zijn in
specifieke opdracht van een werkgever een selectieprocedure te voeren voor een welomschreven functie;
dat, zoals de eerste rechter terecht oordeelde, in casu (eiseres) niet aantoont dat (verweerster) aan verboden arbeidsbemiddeling tegen betaling deed - tenminste niet wat betreft de handelingen waarop de geprotesteerde facturen betrekking hebben;
dat bij nazicht van de door partijen voorgelegde stukken blijkt dat met betrekking tot
huidig geschil, het doel van de werkzaamheden van (verweerster) was in opdracht van (eiseres) een selectieprocedure te voeren met het oog op het selecteren van een aantal potentiële kandidaten voor de functie;
dat (verweerster) geenszins een betrekking verschafte aan een specifieke werknemer, of
deze 'plaatste';
dat zij ook geen arbeidsovereenkomst met de werknemer afsloot, doch dat zij (eiseres)
adviseerde omtrent potentiële kandidaten voor een welbepaalde functie;
dat het uiteindelijk (eiseres) zelf was die besliste omtrent de eventuele keuze uit de kandidaten, en eventueel met één van hen een arbeidsovereenkomst afsloot;
dat overigens de kostprijs van de selectieprocedure steeds verschuldigd was door (eiseres), ongeacht of zij uiteindelijk met één van de door (verweerster) geselecteerde kandidaat-werknemers een arbeidsovereenkomst afsloot of niet, dat met andere woorden (verweerster) in casu niet voor de plaatsing werd betaald, maar voor zijn rol in de selectie van
kandidaat-werknemers,
dat (eiseres) niet aantoont dat de facturen in kwestie betrekking hebben op handelingen
waarbij werknemers met (eiseres) in contact werden gebracht met het oog op de onmiddellijk totstandkoming van een betrekking;
dat (verweerster) in casu kandidaten heeft geselecteerd en dat zij gerechtigd is voor die
adviserende activiteit vergoeding te vragen aan haar opdrachtgever, zoals ook terecht door
de eerste rechter werd geoordeeld;
(...) dat om hoger vermelde redenen, aanvullende deze van de eerste rechter, die hier als
herhaald dienen te worden beschouwd en die het hof bijtreedt, (eiseres) dan ook betaling
is verschuldigd van de litigieuze facturen".
Grieven
1.0.
De wet (enig artikel) van 3 maart 1958 houdende goedkeuring van het Internationaal
Verdrag (nr. 96) betreffende bureaus voor arbeidsbemiddeling welke voor hun bemiddeling betaling vragen, aangenomen door de Algemene Conferentie van de Internationale
Arbeidsorganisatie, tijdens haar tweeëndertigste zittijd te Genève op 1 juli 1949, bepaalt
dat België in de akte van bekrachtiging de bepalingen aanvaardt van deel II van het Internationaal Verdrag (nr. 96); de Belgische overheid heeft zich aldus verbonden tot het instellen, binnen een beperkte termijn, van een verbod op arbeidsbemiddeling tegen betaling
met winstoogmerk; ingevolge de optie voor deel II van het Internationaal Verdrag (nr. 96)
is de arbeidsbemiddeling een overheidsmonopolie geworden; het begrip "bureau voor ar-
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beidsbemiddeling, welke voor hun bemiddeling betaling vragen", in artikel 1 van het Verdrag (nr. 96) wordt als volgt gedefinieerd: "a. bureaus voor arbeidsbemiddeling gedreven
met winstoogmerk, dat wil zeggen elk persoon, maatschappij, instituut, agentschap of andere organisatie, welke als tussenpersoon optreedt met het doel arbeidsgelegenheid te verschaffen aan een arbeider of aan een werkgever een arbeider te verschaffen, met het oogmerk hetzij direct, hetzij indirect enig geldelijk of ander voordeel te verkrijgen van de
werkgever of de arbeider; b. bureaus voor arbeidsmiddeling zonder winstoogemerk,
d.w.z. de bemiddelingsdiensten van elke maatschappij, instituut, agentschap of andere organisatie welke, hoewel niet gedreven met het oogmerk enig geldelijk of materieel voordeel te verkrijgen van de werkgever of de arbeider voor bovenstaande diensten een toelatingsgeld, een periodieke bijdrage of enige andere vergoeding vordert"; de bureaus voor
arbeidsbemiddeling tegen betaling zonder winstoogmerken kunnen slechts actief zijn mits
toelating en onder controle van de nationale overheid.
De besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders in artikel 7, §6, bepaalt: "Het houden van arbeidsbemiddelingsbureaus tegen betaling is verboden. Evenwel kan de Koning, voor bepaalde beroepen, de tijdelijke voortzetting der bedrijvigheid van deze bureaus toestaan, mits hij ervoor zorgt dat zij geleidelijk
verdwijnen. Hij kan hun bedrijf onderwerpen aan bepaalde voorwaarden en aan controlemaatregelen"; artikel 7, §8, van voornoemde Besluitwet stelt: "Inbreuk op het bepaalde in
de §6 en §7 alsmede op de besluiten genomen ter uitvoering van de paragrafen wordt gestraft met correctionele of politiestraffen, door de Koning bepaald"; artikel 1 van het koninklijk besluit van 28 november 1975 betreffende de exploitatie van bureaus voor arbeidsbemiddeling tegen betaling, luidt als volgt: "Voor de toepassing van dit besluit dient
onder bureau voor arbeidsbemiddeling tegen betaling te worden verstaan, iedere natuurlijke of rechtspersoon, die onder welke naam ook als intermediair fungeert ter bezorging van
een betrekking aan een werknemer, met het doel, hetzij een rechtstreeks of indirect stoffelijk voordeel na te streven, van de eerste of de tweede een bijdrage toelatings- of inschrijvingsgeld of enige vergoeding te innen voor zijn optreden"; voormeld koninklijk besluit
vervolgt in zijn artikel 2 dat "de exploitatie van bureaus voor arbeidsbemiddeling tegen
betaling verboden is".
In de definitie van het koninklijk besluit van 28 november 1975 is alleen sprake van de
persoon die "als intermediair fungeert ter bezorging van een betrekking aan de werknemer"; de zinsnede die daar onmiddellijk op volgt in de definitie uit de conventie nr. 96, nl.
het optreden als tussenpersoon "met het doel arbeidsgelegenheid te verschaffen aan een
arbeider of aan een werkgever een arbeider te verschaffen (...)" ontbreekt; de preambule
van het koninklijk besluit van 28 november 1975 verwijst nochtans uitdrukkelijk naar de
conventie nr. 96; noch in de preambule, noch in het koninklijk besluit is een aanwijzing te
vinden waaruit zou kunnen besloten worden dat de Koning wilde afwijken van de Conventie nr. 96; uit het ontbreken van de woorden "of om een werknemer aan een werkgever
te verschaffen" mag niet worden afgeleid dat de Koning, in weerwil van de conventie nr.
96, een onderscheid wenste in te voeren naargelang de opdrachtgever van het bureau; arbeidsbemiddeling is verboden zowel in het geval dat een kandidaat-werknemer de opdracht zou geven aan een bureau hem een betrekking te verschaffen, als in het geval dat
het bureau in opdracht van een werkgever op zoek gaat naar een werknemer.
Artikel 6,§1, IX van de bijzondere wet van 8 augustus 1988 bepaalt dat: "De aangelegenheden bedoeld in artikel 107quater van de Grondwet zijn: (...) IX. Wat het tewerkstellingsbeleid betreft: 1° de arbeidsbemiddeling"; het decreet van 20 maart 1984 houdende
oprichting van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling in artikel 23 bepaalt: "Arbeidsbemiddelingsbureaus opgericht naar privaat recht mogen hun activiteiten niet tegen
betaling uitoefenen. De Vlaamse Executieve kan voor bepaalde beroepen, de tijdelijke
voortzetting van deze bureaus toestaan"; het decreet geeft geen definitie van wat onder
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"bureau voor arbeidsbemiddeling" verstaan moet worden; een zeer brede definitie wordt
gegeven in het decreet van 19 april 1995 krachtens hetwelk onder "arbeidsbemiddeling tegen betaling" verstaan moet worden "het geheel van activiteiten, uitgeoefend door een tussenpersoon, dat er op is gericht werkzoekenden bij te staan bij het zoeken van een nieuwe
tewerkstelling of werkgevers bij het zoeken van arbeidskrachten, en met het doel hetzij
rechtstreeks of onrechtstreeks materieel voordeel te bekomen van de werknemer, de werkgever of beiden, hetzij, zonder daarbij een materieel voordeel na te streven, van deze personen of van één van hen een bijdrage, toelatings- of inschrijvingsgeld of enige vergoeding te bekomen voor het optreden".
In het Sociaalrechtelijk Woordenboek, uitgegeven door het Secretariaat-generaal van de
Benelux Economische Unie en waarvan het gebruik van de terminologie verplichtend
wordt gesteld voor de Vlaamse overheidsdiensten bij decreet van 25 september 1975,
wordt het begrip "bureau voor arbeidsbemiddeling" gedefinieerd als de "Instelling welke
tot taak heeft werkgevers bij het zoeken van arbeidskrachten en werknemers bij het zoeken van een arbeidsplaats behulpzaam te zijn"; het begrip "arbeidsbemiddeling" wordt in
hetzelfde Woordenboek gedefinieerd als "elke bemoeiing met het doel werkgevers bij het
zoeken van arbeidskrachten en werknemers bij het zoeken van een arbeidsplaats behulpzaam te zijn"; onder deze definitie van arbeidsmiddeling vallen ook de activiteiten van
werving en selectie door een tussenpersoon.
(...)
1.2. Tweede onderdeel
In de definities die in de hiervoor aangehaalde wetgeving aan het begrip "bureau voor
arbeidsbemiddeling tegen betaling" gegeven worden, staat steeds het optreden als tussenpersoon om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt met elkaar in contact te brengen centraal;
deze definities zijn steeds zeer algemeen gesteld, en willen derhalve aan het begrip arbeidsbemiddeling zijn meest ruime betekenis (sensu latu) geven; zij hebben betrekking op
al de activiteiten door een tussenpersoon verricht om werkgevers bij het zoeken van arbeidskrachten en werknemers bij het zoeken van een arbeidsplaats behulpzaam te zijn; het
bestreden arrest neemt ten onrechte aan dat de verboden arbeidsbemiddeling beperkt is tot
de plaatsing van werknemers; geen enkel element laat in de wettelijke definities een dergelijke beperkende interpretatie toe; ingevolge de ruime omschrijving die aan het begrip
arbeidsbemiddeling wordt gegeven, strekt de verboden bemiddeling zich integendeel ook
uit tot de pré- en postplaatsingsactiviteiten, zoals werving, selectie en outplacement.
De C.A.O. nr. 38 (artikel 2)definieert de werving van arbeidskrachten als: "het geheel
van activiteiten door of namens de werkgever uitgevoerd, met betrekking tot het bekend
maken van de openstaande arbeidsplaats", en de selectie van arbeidskrachten als "het geheel van de onderscheiden stappen door of namens de werkgever gedaan met het oog op
de indienstneming van personeel"; uitgeoefend door een tussenpersoon moeten deze activiteiten beschouwd worden als een bemoeiing met het doel werkgevers bij het zoeken van
arbeidskrachten en werknemers bij het zoeken van een arbeidsplaats behulpzaam te zijn;
het adviserend optreden van een tussenpersoon binnen een selectieprocedure maakt derhalve een vorm van arbeidsbemiddeling uit en valt onder het wettelijk verbod op private
arbeidsbemiddeling dat zowel op internationaal, federaal en regionaal niveau werd ingesteld.
De wettelijke bepalingen die dit verbod instellen zijn van openbare orde, minstens van
dwingend recht, zodat krachtens artikel 6 van het Burgerlijk Wetboek, partijen er geen afbreuk kunnen aan doen en partijen derhalve niet wettig een overeenkomst voor de selectie
van kandidaat-werknemers konden sluiten; met de bovenaangehaalde motivering verantwoordt het bestreden arrest niet naar recht de beslissing "dat (verweerster) in casu kandidaten heeft geselecteerd en dat zij gerechtigd is voor die adviserende activiteit vergoeding
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te vragen aan haar opdrachtgever"; een werkgever die een gespecialiseerd privaat bureau
opdracht geeft een selectieprocedure te organiseren voor het opvullen van een openstaande betrekking een met de openbare orde strijdige, sluit derhalve een krachtens de artikelen
6, 1108 en 1131 van het Burgerlijk Wetboek nietige overeenkomst,
zodat de bestreden beslissing van het hof van beroep door, onder bevestiging van het
vonnis van de eerste rechter van 21 juni 1994, eiseres te veroordelen tot betaling van de
facturen die op de kwestieuze selectieprocedure betrekking hebben, niet wettelijk gerechtvaardigd is (schending van alle in het middel aangehaalde wettelijke bepalingen, met uitzondering van artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet).
1.3. Derde onderdeel
De selectie van arbeidskrachten in de C.A.O. nr. 38 wordt gedefinieerd als "het geheel
van de onderscheiden stappen door of namens de werkgever gedaan met het oog op de indienstneming van personeel"; in de selectieprocedure kunnen meerdere stappen onderscheiden worden, b.v. een eerste schifting aan de hand van de ontvangen brieven, het opsturen van vragenlijsten, het uitnodigen, ontvangen, interviewen van de in aanmerking komende kandidaten, het testen van aanleg, bekwaamheid en geschiktheid voor de vacante
betrekking, het onderzoek van de referenties, antecedenten en een sociaal onderzoek, het
presenteren van een of enkele, na het onderzoek meest geschikt bevonden kandidaten per
vacante functie; daarbij kunnen verschillende technieken gebruikt worden, m.n. het interview, de psychotechnische tests, het grafologisch onderzoek; een "plaatsing" van arbeidskrachten, in het arrest omschreven als het verschaffen van een betrekking aan een werknemer, impliceert steeds één van deze stappen en/of technieken uit de selectieprocedure;
elke plaatsing omvat derhalve steeds een selectie, hoe beperkt ook; het door het arrest gemaakte onderscheid tussen selectie en plaatsing is dan ook kunstmatig en vindt bovendien
noch in de interne, noch in de internationale reglementering ter zake steun; vermits de
werknemer zowel bij een adviserende selectieopdracht als bij plaatsingsopdracht door de
werkgever en niet door de tussenpersoon wordt aangeworven is het onderscheid tussen selectie en plaatsing niet relevant; de beslissing van het arrest dat de selectie-opdracht die
aan verweerster gegeven werd geen verboden arbeidsbemiddeling uitmaakt, en is derhalve
niet wettelijk gerechtvaardigd,
zodat de beslissing van het hof van beroep door, onder bevestiging van het vonnis van
de eerste rechter van 21 juni 1994, eiseres te veroordelen tot betaling van de facturen die
op de kwestieuze selectieprocedure betrekking hebben, niet wettelijk gerechtvaardigd is
(schending van alle in het middel aangehaalde wettelijke bepalingen, met uitzondering
van artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet).
1.4. Vierde onderdeel
Het bestreden arrest overweegt "dat onder 'bureau voor arbeidsbemiddeling tegen betaling' dient te worden verstaan de activiteit van een private persoon (natuurlijke persoon of
rechtspersoon), die er in bestaat werkgelegenheid te verschaffen aan een werknemer"; het
bestreden arrest sluit daarbij nauw aan bij de definitie van het begrip "bureau voor arbeidsbemiddeling tegen betaling" in artikel 1 van het koninklijk besluit van 28 november
1975 betreffende de exploitatie van bureaus voor arbeidsbemiddeling tegen betaling; in
deze definitie ontbreekt een zinsnede uit de definitie van de conventie nr. 96, nl. het optreden als tussenpersoon "met het doel arbeidsgelegenheid te verschaffen aan en arbeider of
aan een werkgever een arbeider te verschaffen"; hieruit kan niet besloten worden dat de
Koning het begrip arbeidsbemiddeling heeft willen beperken tot de plaatsing van werknemers; indien dit toch de bedoeling geweest zou zijn, is de definitie van artikel 1 van het
koninklijk besluit van 28 november 1975 strijdig met het Internationaal Verdrag (nr. 96)
betreffende bureaus voor arbeidsbemiddeling welke voor hun bemiddeling betaling vragen, waarin een zeer algemene definitie aan het begrip gegeven wordt, zodat de bepaling
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overeenkomstig artikel 159 van de gecoördineerde Grondwet en het algemeen rechtsbeginsel houdend voorrang van de internationaalrechtelijke regels in geval van conflict met
regels van nationaal recht niet toepasselijk verklaard moet worden; het bestreden arrest in
de mate het aanneemt dat met het begrip bureau voor arbeidsbemiddeling uitsluitend de
private tussenpersonen die zich bezig houden met de plaatsing van werknemers geviseerd
worden, is niet wettelijk gerechtvaardigd,
zodat de beslissing van het hof van beroep door, onder bevestiging van het vonnis van
de eerste rechter van 21 juni 1994, eiseres te veroordelen tot betaling van de facturen die
op de kwestieuze selectieprocedure betrekking hebben, niet wettelijk gerechtvaardigd is
(schending van alle in het middel aangehaalde wettelijke bepalingen en algemeen rechtsbeginsel, met uitzondering van artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet).
1.5. Vijfde onderdeel
Eiseres wees in haar conclusie zeer nauwkeurig de verschillende stukken uit het dossier
van verweerster aan waaruit bleek dat verweerster als tussenpersoon was opgetreden om
werkgever en werknemer met elkaar in contact te brengen; eiseres wees in haar conclusie
o.a. op de brief van 17/12/1992 (stuk D7 dossier verweerster) waarin het volgende gesteld
was (zie conclusie p. 8-9): "Op de advertentie in 'De Standaard' reageerden heel veel kandidaten. Nadat wij al deze mensen hadden ontmoet, een sollicitatiegesprek met hen hadden gevoerd en hen grondig uitgetest, stelden wij U 4 kandidaten voor die beantwoordden
aan het functieprofiel, (...)" (...) "Wij ontvingen de kandidaten, hielden de gebruikelijke
sollicitatie-interviews en testten kandidaten uit. Op basis hiervan stelden wij U 5 kandidaten voor die aan het functieprofiel beantwoordden, (...)" (...) "... U vraagt ons kandidaten
voor te stellen op basis van (...) Na heel wat opzoeking, interviews en testen van potentiële kandidaten, slagen wij erin U de Heren (...) voor te stellen, (...) " (...) "Wij bemiddelen
en de heer C. is bereid de functie te aanvaarden aan (...); "eiseres verder wees op de conclusie van verweerster, neergelegd in eerste aanleg, waarin het volgende gesteld werd: (...)
"Concluante krijgt van een bepaalde onderneming, in casu (eiseres), opdracht om kandidaten te zoeken en te selecteren voor een welbepaalde functie"(p. 8) (...) "Wanneer (verweerster) van een werkgever de opdracht krijgt kandidaten te zoeken voor een welbepaalde betrekking, voert zij deze taak nauwgezet uit" (p.9) (...) "Op 21 september 1993 kreeg
verweerster van de heer S., directeur van (eiseres), opdracht uit te kijken voor een verantwoordelijke voor de boekhouding" (p. 2).
Eiseres voerde tenslotte aan dat de werkwijze van verweerster in verschillende stadia
onderverdeeld kon worden: 1. functieomschrijving aan de hand van de gegevens opgevraagd bij de opdrachtgever; 2. het zoeken van de werknemer op de arbeidsmarkt; 3. de
eigenlijke selectieactiviteiten (ondervraging en toetsen van capaciteiten); 4. goedkeuring
van een voorgestelde kandidaat waarna facturatie volgt.
Het bestreden arrest geeft geen antwoord op dit middel uit de conclusie van eiseres
waarin werd aangevoerd dat verweerder selecteerde in het kader van een zeer ruime wervingsopdracht welke zowel de recrutering, als de selectie van kandidaat-werknemers omvatte; deze opdracht resulteerde steeds in de voordracht van één of enkele geschikt bevonden kandidaten die al dan niet aangeworven werden door eiseres; nu verweerster in uitvoering van de selectieopdracht optrad als tussenpersoon om werknemers en werkgever
met elkaar in contact te brengen, heeft het bestreden arrest zich niet kunnen beperken tot
de enkele vaststelling dat verweerster slechts adviserend optrad, zonder tevens in te gaan
op het gedetailleerd verweer van eiseres dat bovendien gesteund was op diverse stukken
uit het dossier, die nauwkeurig werden aangeduid,
zodat het bestreden arrest, bij gebrek aan antwoord op de conclusie van eiseres, niet regelmatig gemotiveerd is (schending van artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet), het
bestreden arrest daarenboven niet wettelijk vermocht te oordelen dat de selectie-opdracht
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van verweerster geen verboden arbeidsbemiddeling uitmaakte, zonder voorafgaand onderzoek van deze stukken en middelen van eiseres, zodat de beslissing evenmin wettelijk gerechtvaardigd is (schending van alle in het middel aangehaalde wettelijke bepalingen, met
uitzondering van artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet).

IV. Beslissing van het Hof
(...)
Het tweede, het derde, het vierde en het vijfde onderdeel
Overwegende dat het als geschonden aangewezen artikel 2,1°, van het decreet
van 19 april 1995 tot regeling van de arbeidsbemiddeling in het Vlaams Gewest,
nog niet in werking was getreden ten tijde van de feiten die aanleiding gaven tot
de litigieuze betwisting voor de appèlrechters en ook geen terugwerkende kracht
heeft;
Overwegende dat, krachtens artikel 31 van de C.A.O.-wet van 5 december
1968, een algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst bindend is voor alle werkgevers en werknemers die behoren tot het ressort van het
paritair orgaan en voor zover zij vallen onder de werkingssfeer zoals deze in de
overeenkomst is bepaald; dat verweerster te dezen noch als werkgever, noch als
toekomstig werkgever van de door haar geselecteerde sollicitanten kan worden
beschouwd, mitsdien niet gebonden is door artikel 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 38 van 6 december 1983 van de Nationale Arbeidsraad, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 11 juli 1984;
Overwegende dat het Internationaal Verdrag (nr. 96) betreffende bureau's voor
arbeidsbemiddeling welke voor hun bemiddeling betaling vragen, aangenomen
op 1 juli 1949 te Genève door de Algemene Conferentie van de Internationale
Arbeidsorganisatie tijdens haar tweeëndertigste zitting, geen directe werking
heeft;
Dat de aangewezen bepalingen van dit Verdrag op zichzelf niet voldoende
nauwkeurig zijn om directe werking te hebben omdat zij verscheidene mogelijkheden aan de Staat bieden om aan het vereiste doel te voldoen; dat zij niet kunnen gelden als bron van subjectieve rechten en van verplichtingen voor particulieren;
Overwegende dat artikel 7,§6, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid de arbeiders, op het ogenblik van de door
de verweerster uitgevoerde prestaties reeds vervangen was voor het Vlaams Gewest door artikel 23 van het decreet van 20 maart 1984 houdende oprichting van
de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling;
Overwegende dat de onderdelen mitsdien, in zoverre zij de schending aanvoeren van het enig artikel van de wet van 3 maart 1958, houdende goedkeuring van
het Internationaal Verdrag nr. 96 betreffende bureaus voor arbeidsbemiddeling
welke voor hun bemiddeling betaling vragen, aangenomen op 1 juli 1949 door de
Algemene Conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie, van de artikelen
1, 2 en 3 van dit Verdrag nr. 96, van het algemeen rechtsbeginsel van de voorrang van de internationale regels met rechtstreekse werking boven internrechterlijke regels, van artikel 7,§6, van de besluitwet van 28 december 1944, van artikel 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 38 van 6 december 1983 en van
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artikel 2,1°, van het decreet van 19 april 1995, niet ontvankelijk zijn;
Het tweede, het derde en het vierde onderdeel
Overwegende voor het overige dat uit de bepalingen van het decreet van 20
maart 1984 houdende oprichting van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en van het koninklijk besluit van 28 november 1975 betreffende de exploitatie van een bureau voor arbeidsbemiddeling tegen betaling, blijkt dat onder arbeidsbemiddeling tegen betaling de handeling van een tussenpersoon, een intermediair, is bedoeld, die erop gericht is tegen betaling werknemers bij te staan bij
het zoeken van een nieuwe tewerkstelling en/of werkgevers bij het zoeken van
gepaste arbeidskrachten, waarbij de werkgevers en werknemers rechtstreeks met
elkaar in contact worden gebracht met het oog op de totstandkoming van een arbeidsbetrekking;
Overwegende dat een selectie het geheel van activiteiten is dat in opdracht en
op kosten van een werkgever wordt uitgevoerd met het oog op het uitbrengen
van een advies nopens de geschiktheid van de sollicitanten voor één of meerdere
vacatures; dat een selectiebureau in zoverre het niet rechtstreeks de werknemers
en de werkgevers met mekaar in contact brengt met het oog op een onmiddellijke
totstandkoming van een arbeidsovereenkomst, niet in strijd handelt met voormelde wettelijke bepalingen;
Dat de onderdelen naar recht falen;
Het vijfde onderdeel
Overwegende voor het overige dat het arrest oordeelt dat:
1. "bij nazicht van de door de partijen voorgelegde stukken blijkt dat (...) het
doel van de (voor januari 1994 uitgevoerde) werkzaamheden van verweerster
was in opdracht van eiseres een selectieprocedure te voeren met het oog op het
selecteren van een aantal potentiële kandidaten" voor een welomschreven functie;
2. verweerster geenszins een werknemer plaatste;
3. de kostprijs van de selectieprocedure steeds verschuldigd bleef ongeacht of
uiteindelijk met één van de kandidaten een arbeidsovereenkomst werd gesloten;
4. verweerster de kandidaat-werknemers niet met eiseres in contact heeft gebracht met het oog op de totstandkoming van een betrekking;
Overwegende dat het arrest aldus het bedoelde verweer verwerpt en beantwoordt en zijn beslissing dat verweerster gerechtigd was op vergoeding van eiseres voor haar adviserende activiteit naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
17 januari 2002 - 1e kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter
– Gelijkluidende conclusie van de h. Thys, advocaat-generaal met opdracht – Advocaat:
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mr. De Gryse.

Nr. 37
1e kamer - 17 januari 2002

WEGVERKEER — WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 —
REGLEMENTSBEPALINGEN — ARTIKEL 2 — ARTIKEL 2.22 - ARTIKEL 24 STILSTAAND VOERTUIG- BEGRIP.
In hoofde van de bestuurder van een voertuig kan de noodgedwongen of ongewilde
onderbreking van een manœuvre of een rijbeweging niet worden aangemerkt als een
verboden stilstand in de zin van de artt. 2.22 en 24 van het Wegverkeersreglement 1. (Artt.
2.22, zoals hernummerd, en 24, Wegverkeersreglement 1975)
(VERENIGDE MEESTERS N.V. T. D. e.a.)

ARREST

(A.R. C.00.0225.N)

I. Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest van 18 januari 2000 van het Hof
van Beroep te Gent.
II. Geding in cassatie
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres stelt in een verzoekschrift twee middelen voor. Deze middelen zijn als volgt gesteld:
1. Eerste middel
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 149 van de Grondwet,
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek,
- de artikelen 2.19, (thans 2.22 ingevolge hernummering bij artikel 1,9° van het koninklijk besluit van 16 juli 1997), en 24 van het koninklijk besluit van 1 december 1975
houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest van hervorming veroordeelt eiseres tot betaling, van 36.375 BEF
aan verweerster sub 1, 58.012 BEF aan verweerder sub 5, 67.500 BEF aan verweerster
sub 7.300.901 BEF aan verweerster sub 2 en 88.502 BEF aan verweerder sub 8 op volgende gronden: dat het ongeval gebeurde op 1 december 1989 's morgens omstreeks 10
uur waarbij de zeer dichte mist de zichtbaarheid beperkte tot 30 à 50 meter; dat de vrachtwagenbestuurder P. een zeer gevaarlijke situatie schiep toen hij zijn vrachtwagen tot stilstand bracht op de doorsteek waardoor het achterste deel van zijn vrachtwagen uitstak
1 Zie Cass., 5 november 1987, A.R. nr 5519, A.C., 1987-88, nr 145.
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(over meer dan 1 meter) op het linkerrijvak en aldus een belemmering vormde voor het
verkeer dat op dit rijvak reed, dat zijn stilstand een inbreuk vormde op artikel 24 van het
AVR; dat de vrachtwagenbestuurder dit had kunnen vermijden door wat verder te rijden
tot aan een volgend kruispunt om daar op een veiliger wijze te draaien in de door hem gewenste richting; dat het onverantwoord rijgedrag van deze vrachtwagenbestuurder in de
dichte mist mensenlevens had kunnen kosten en dat hij voor 3/4 aansprakelijk te stellen is
voor alle schade die uit het verkeersongeval is voortgevloeid; (...) dat de verzekeraar van
de vrachtwagenbestuurder P. gehouden is tot het vergoeden van 75 pct. van de schade van
de wagens bestuurd door V., D. B. en D. C., dat hij dient veroordeeld te worden tot betaling aan:
- D.J. 48.500 x 75 pct. = 36.375 BEF
- D.A.: 77.350 x 75 pct. = 58.012 BEF
- D. I.: 90.000 x 75 pct. = 67.500 BEF
- V.P. 401.201 x 75 pct. = 300.901 BEF
- L.C.M.: 118.003 x 75 pct. = 88.502 BEF
(...) dat het hof alle anders of meergevorderde bedragen als zijnde ongegrond afwijst".
Grieven
1.1. Eerste onderdeel
Eiseres deed in haar op 31 maart 1994 ter griffie neergelegde appèlconclusie (zie p. 34-5 sub 2 "de zo beweerde schuld van de vrachtwagenbestuurder P.") op omstandige wijze gelden: zowel de verweerders D. en V. als de twee andere bestuurders denken een fout
van de vrachtwagenbestuurder P. te kunnen zoeken in een zobeweerde overtreding van
art. 24,al. 1 V.R. als wanneer deze bestuurder P. door de verkeersnoodwendigheden een
begonnen rijbeweging en -manoeuvre (dwarsen van de rijweg) heeft moeten onderbreken
om geen voorranghebbende bestuurders te hinderen en zich aldus heeft moeten opstellen
op de middenberm tussen de twee rijbanen. Uiteraard is artikel 24 V.R. hier niet toepasselijk, vermits dit artikel een "stilstaand- en parkeerverbod" bedoelt waarbij een "stilstaand
voertuig" een voertuig is "dat niet langer stilstaat dan nodig is voor het in- of uitstappen
van personen of voor het laden of lossen van zaken" (zie artikel 2.19 V.R.). Dit heeft vanzelfsprekend niets te maken met een stoppen op de rijbaan omwille van verkeersnoodwendigheden, zoals verkeerslichten, voorrangsregels enz. Aldus pogen de andere partijen tevergeefs enige verkeersinbreuk te zoeken die de vrachtwagenbestuurder P. zou hebben begaan: er is geen (of willen zij art. 7.1 V.R. bedoelen dat uiteraard evenmin van toepassing
is ?). Het blijkt immers niet dat toen de bestuurder P. het kruispunt begon te dwarsen hij
zich rekenschap kon geven van de aanwezigheid van de voertuigen op de voorrangsweg
komende uit de richting Oudenaarde, die hij tijdens het uitvoeren van zijn manoeuvre zou
kunnen hinderen. Hij mocht erop vertrouwen dat hij zijn voertuig tijdig tot stilstand kon
brengen op de middenberm om zicht te hebben op het verkeer komende uit de richting
Gent. Gelet op de zeer dichte mist (zichtbaarheid beperkt tot 30 à 50 m) kon hij zich vóór
het oprijden van de rijbaan van de Westerring onvoldoende rekenschap geven van de aanwezigheid van weggebruikers komende uit de richting Gent. Hij diende in de gegeven
omstandigheden derhalve het oversteken van het kruispunt wel in twee keer te doen en
kon gelet op de situatie ter plaatse en de aard van zijn voertuig niet vermijden dat, wanneer hij zich op de doorsteekplaats bevond, nog een gering deel van zijn vrachtwagen zich
bevond op de linkerrijstrook, gezien van uit de richting van het verkeer rijdende van Oudenaarde naar Gent. (...) Rekening houdend met de zeer dichte mist en het natte wegdek
mocht de bestuurder P. ervan uitgaan dat de andere weggebruikers slechts een matige
snelheid zouden hebben gevoerd zodanig dat hij zijn manoeuvre niet alleen kon aanvatten
maar ook uitvoeren zonder de voorranghebbende weggebruikers te hinderen. Het uitvoeren van het manoeuvre en de wijze waarop dit geschiedde doen in de gegeven omstandig-
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heden (uitgestrekt kruispunt, lengte van de vrachtwagen en zeer beperkte zichtbaarheid)
niet blijken van enige onvoorzichtigheid of gebrek aan voorzorg. Dit zijn mutatis mutandis de zeer precieze bewoordingen en motivering van een arrest van 10 december 1992
van het hof van beroep - 10° kamer - te Gent in een zaak V. B. waarin de vrachtwagenbestuurder in omzeggens identieke omstandigheden vrijgesproken werd (volledigheidshalve
wil eiseres aanstippen dat een voorziening in cassatie werd ingediend tegen dit arrest doch
nog niet werd beslecht). Hoe dan ook was het niet verboden noch een fout zich op de
openbare weg te bevinden met een vrachtwagen die 8m50 lang is. Het is niet de schuld
van de vrachtwagenbestuurder (wiens voertuig volkomen reglementair was verlicht en
van zijreflectoren voorzien) dat de middenberm waarop hij zich reglementair moest en
mag opstellen niet meer dan 6 à 7 m. breed is. Ofwel moeten de andere bestuurders zich
gaan richten tot de overheid die de weg op deze wijze heeft aangelegd ... mits dan te bewijzen dat zij deze toestand niet kenden, in hun vertrouwen werden beschaamd en/of verrast werden door een verkeerssituatie die voor hen onvoorzienbaar was (quod non !). In
elk geval is er geen fout noch schuld in hoofde van de vrachtwagenbestuurder P. Dat eiseres ook in haar tweede appèlconclusie van 19 oktober 1995 (zie p. 2-3 sub (2)) nog verder
preciseerde en herhaalde: Deze vrachtwagenbestuurder, komende uit de Stropstraat, had
de Westerring voor de helft gedwarst, en was tot stilstand gekomen op de doorsteek van
de middenberm om aan het verkeer komende uit de richting van Gent voorrang te verlenen, alvorens links af te slaan in de richting van Oudenaarde, dit alles op volkomen reglementaire wijze. Hierbij kan geen sprake zijn van een stilstand in de zin van artikel 24 V.R.
(zie nogmaals artikel 2.19 V.R.), doch van een in het verkeer geïntegreerd voertuig dat
even halt diende te houden om voorrang te verlenen aan andere weggebruikers (waartoe
het wettelijk verplicht was). Evenmin kan er sprake zijn van onzorgvuldigheid of onvoorzichtigheid in hoofde van de vrachtwagenbestuurder P. Mutatis mutandis verwijst eiseres
desbetreffend naar de beoordeling door het hof van beroep in het aan deze besluiten gehechte arrest van 10 december 1993 in een omzeggens identieke zaak. Ook de bewering
van de verweerders D. B.-Unie der Assuradeuren dat de vrachtwagenbestuurder zich volledig (dus eerder parallel) in de doorsteek had dienen te plaatsen is natuurlijk a posteriori
en met de schets bij de hand gemakkelijk te poneren, doch niet eens haalbaar: immers
konden steeds voertuigen, komende uit de richting van Gent, ter hoogte van deze doorsteek naar links afslaan. Wanneer deze doorsteek dan volledig was ingenomen door de
vrachtwagenbestuurder zou aan deze laatste opnieuw een foutieve rijwijze kunnen worden
aangewreven dat het bestreden arrest er zich toe beperkt heeft te stellen dat vrachtwagenbestuurder P. een "zeer gevaarlijke situatie" schiep en een "belemmering vormde voor het
verkeer" zodat zijn stilstand "een inbreuk vormde op art. 24 van het A.V.R.".
Het hof van beroep heeft op deze wijze geenszins geantwoord op het uitvoerig verweer
van eiseres, waarin deze uiteenzette waarom aan P. geen fout, onvoorzichtigheid en of onzorgvuldigheid kon verweten worden en zeker géén inbreuk op artikel 24 van de Wegcode, daar waar deze wettelijke bepaling een stilstaan- en parkeerverbod bedoelt en de
vrachtwagen van P. niet in "stilstand" was maar enkel een in het verkeer geïntegreerd
voertuig daarstelde dat even halt diende te houden om voorrang te verlenen aan de andere
weggebruikers.
Het bestreden arrest is zodoende niet regelmatig met redenen omkleed (schending van
artikel 149 van de Grondwet).
1.2. Tweede onderdeel
Luidens artikel 24 van de wegcode is het weliswaar verboden een voertuig te laten stilstaan of te laten parkeren op elke plaats waar het duidelijk een gevaar zou kunnen betekenen voor de andere weggebruikers of waar het onnodig zou kunnen hinderen; voor de toepassing van dit artikel 24 van de wegcode, overeenkomstig het bepaalde in artikel 2.19 thans door hernummering 2.22 - van de wegcode, kan onder een stilstaand voertuig
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slechts worden verstaan "een voertuig dat niet langer stilstaat dan nodig is voor het in- of
uitstappen van personen of voor het laden of lossen van zaken"; in casu was de vrachtwagen van de verzekerde van eiseres enkel tot stilstand gekomen op de doorsteek van de
middenberm van de Westerring te Oudenaarde teneinde het verkeer komende uit de richting van Gent voorrang te verlenen alvorens zelf links te kunnen afslaan richting Oudenaarde; deze vrachtwagen bestuurd door P. kan dan ook geenszins beschouwd worden als
een stilstaand voertuig in de zin van artikel 2.19 (thans 2.22) van de Wegcode; het verbod
van artikel 24 van de wegcode was dus zeker niet van toepassing op de louter voor de
noodwendigheden van het verkeer tot stilstand gekomen vrachtwagen van de verzekerde
van eiseres. Het bestreden arrest kon derhalve niet wettig beslissen dat de stilstand van
vrachtwagenbestuurder P. een inbreuk vormde op artikel 24 van het A.V.R. (schending
van artikel 24 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 en van artikel 2.19, thans
2.22 door hernummering ingevolge K.B. van 16 juli 1997, van hetzelfde K.B. van 1 december 1975).
1.3. Derde onderdeel
Zonder de stelling van eiseres omtrent de afwezigheid van enige fout of inbreuk in
hoofde van vrachtwagenbestuurder P. te weerleggen (zie de kritiek van het eerste onderdeel supra) en op basis van een verkeerde toepassing van artikel 24 van de wegcode (zie
de kritiek van het tweede onderdeel - supra), kon het bestreden arrest niet wettig beslissen
dat de vrachtwagenbestuurder P., verzekerde van eiseres, voor 3/4 aansprakelijk was voor
alle schade die uit het litigieuze verkeersongeval is voortgevloeid, noch dat de verzekeraar
van de vrachtwagenbestuurder P. gehouden was tot het vergoeden van 75 pct. van de
schade aan de wagens bestuurd door de verweersters sub 2, 4 en 6 (schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek en, voor zoveel als nodig artikel 24 van
het K.B. van 1 december 1975).

IV. Beslissing van het Hof
Tweede onderdeel
Overwegende dat artikel 24 van het Wegverkeersreglement verbod oplegt een
voertuig te laten stilstaan op elke plaats waar het duidelijk een gevaar zou kunnen betekenen voor de andere weggebruikers of waar het hun onnodig zou kunnen hinderen;
Dat, volgens artikel 2.22 van het Wegverkeersreglement, zoals dit artikel is
hernummerd, een stilstaand voertuig, een voertuig is dat niet langer stilstaat dan
nodig is voor het in-of uitstappen van personen of voor het laden of lossen van
zaken;
Dat de bestuurder die noodgedwongen of ongewild zijn manoeuvre of zijn rijbeweging onderbreekt, niet stilstaat in de zin van de voormelde bepalingen van
het Wegverkeersreglement;
Overwegende dat het bestreden arrest, na te hebben vastgesteld dat hij, alvorens de andere rijbaan van de Westerring te Oudenaarde op te rijden, tot stilstand
kwam op de doorsteek tussen de twee gescheiden rijbanen, eiseres' verzekerde
gedeeltelijk aansprakelijk stelt voor de schadelijke gevolgen van een verkeersongeval op 1 december 1989 omdat zijn stilstand een inbreuk vormde op artikel 24
van het Wegverkeersreglement;
Overwegende dat het arrest dat de noodgedwongen of ongewilde onderbreking
van een manoeuvre of een rijbeweging aanmerkt als een verboden stilstand, de in
het onderdeel aangehaalde wetsbepalingen schendt;
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Dat het onderdeel gegrond is;
Overige grieven
Overwegende dat de overige grieven niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
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 over aan de feitenrechter;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
17 januari 2002 - 1e kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – verslaggever: de h. Stassyns – gelijkluidende conclusie van de h. Thys, advocaat-generaal met opdracht – Advocaten: mrs. Houtekier en De Gryse.

Nr. 38
1e kamer - 17 januari 2002

1º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - VERBOD UITSPRAAK
TE DOEN OVER NIET GEVORDERDE ZAKEN - POLITIERECHTBANK - VOETBALWET - BEROEP TEGEN DE
BESLISSING WELKE EEN ADMINISTRATIEF STADIONVERBOD OPLEGT - VERNIETIGING VAN DE
BESLISSING WELKE EEN STADIONVERBOD OPLEGT ALS BEVEILIGINGSMAATREGEL –
BESCHIKKINGSBEGINSEL – DRAAGWIJDTE.
2º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - BESCHIKKINGSBEGINSEL - POLITIERECHTBANK VOETBALWET - BEROEP TEGEN DE BESLISSING WELKE EEN ADMINISTRATIEF STADIONVERBOD OPLEGT
- VERNIETIGING VAN DE BESLISSING WELKE EEN STADIONVERBOD OPLEGT ALS
BEVEILIGINGSMAATREGEL.
1º en 2° De politierechtbank die overeenkomstig artikel 601ter, 3° van het Ger.W. kennis
neemt van het beroep van een persoon tegen de beslissing waarbij hem een
administratieve geldboete en een administratief stadionverbod werden opgelegd
krachtens artikel 24 e.v. van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij
voetbalwedstrijden, miskent het beschikkingsbeginsel wanneer zij, ongeacht de
bevoegdheid daartoe, de beslissingen vernietigt welke, krachtens artikel 44 van die wet,
een stadionverbod als beveiligingsmaatregel opleggen aan diezelfde persoon. (Art. 1138,
2°, Ger.W.)
(MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN e.a. T. H.)

Conclusie van de advocaat-generaal met opdracht D. Thijs:

I. DE FEITEN EN PROCEDUREVOORGAANDEN.
Ter gelegenheid van de voetbalwedstrijd KRC Genk - Standard Luik van 29 augustus
1999 braken ongeregeldheden uit waarbij verweerder was betrokken hetgeen en die door
de politie van Genk werden geverbaliseerd.
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Ten aanzien van verweerder werd door de Hoofdcommissaris van politie te Genk een
beveiligingsmaatregel uitgesproken (drie maanden stadionverbod), die bevestigd werd bij
beslissing dd. 10 september 1999 van de Directeur-generaal van de Algemene Directie
van de Algemene Rijkspolitie bij het Ministerie van Binnenlandse zaken.
De feiten gaven geen aanleiding tot een opsporingsonderzoek of gerechtelijk onderzoek
lastens verweerder.
Overeenkomstig de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij
voetbalwedstrijden werd echter wel een administratieve procedure opgestart, die leidde tot
de beslissing van 19 januari 2000, waarbij een administratieve geldboete van 30.000 Fr en
een administratief stadionverbod gedurende 18 maanden werden opgelegd.
Tegen deze laatste beslissing tekende verweerder bij verzoekschrift van 25 februari
2000 hoger beroep aan bij de Politierechtbank van Maaseik.
In het thans bestreden vonnis van 19 juni 2000 oordeelde de Politierechtbank dat het
beroep deels gegrond was, en vernietigde de beslissing van 29 augustus 1999 van de
Hoofdcommissaris van politie, waarbij een stadionverbod uit veiligheidsoverwegingen
werd opgelegd, alsmede de bevestigende beslissing van 10 september 1999. Wat de
administratieve sancties betreft, werd de geldboete verminderd tot 10.000 F, en het
stadionverbod beperkt tot 3 maanden.
II. DE VOORZIENING IN CASSATIE.
Eiser komt in de voorziening enkel op tegen het bestreden vonnis in zoverre het
uitspraak heeft gedaan over het aan verweerder als beveiligingsmaatregel opgelegd
stadionverbod door de beslissingen van 29 augustus 1999 en 10 september 1999 terzake te
vernietigen.
II.1. Wat betreft het eerste middel.
In het eerste onderdeel van het eerste middel voert eiser schending aan van de artikelen
601ter van het Gerechtelijk wetboek en 24, 26, 31 en 44 van de Wet van 21 december
1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden. Geargumenteerd wordt dat de
politierechtbank niet wettig de beslissingen van 29 augustus 1999 en 10 september 1999
inzake het aan verweerder opgelegde stadionverbod als beveiligingsmaatregel kon
vernietigen nu tegen dergelijke beslissingen geen beroep openstaat.
Overeenkomstig artikel 24 van de Wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid
bij voetbalwedstrijden, kan eenieder die feiten pleegt omschreven in de artikelen 20 tot en
met 23 van deze wet, een administratieve geldboete en/of een administratief
stadionverbod worden opgelegd overeenkomstig de procedure neergelegd in de artikelen
25 en volgende van bedoelde wet.
Krachtens artikel 26, eerste lid, van deze wet wordt deze administratieve sanctie
opgelegd door de daartoe door de Koning aangewezen ambtenaar.
Artikel 31 van de wet verleent de overtreder die de beslissing van bedoelde ambtenaar
betwist, de mogelijkheid hoger beroep aan te tekenen bij de politierechtbank.
Aldus kan de politierechtbank overeenkomstig artikel 601ter, 3°, van het Gerechtelijk
wetboek, inderdaad kennis nemen van het beroep tegen de beslissing tot het opleggen van
een administratieve sanctie door de ambtenaar, daartoe door de Koning aangewezen, voor
feiten omschreven in de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij
voetbalwedstrijden.
De wet van 21 december 1998 voorziet naast het stadionverbod als administratieve
sanctie tevens in de mogelijkheid een stadiumverbod op te leggen als
beveiligingsmaatregel.
Inzonderheid kan overeenkomstig artikel 44 van deze wet door de vaststellende
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politieambtenaar, officier van gerechtelijke of van bestuurlijke politie, een stadionverbod
als beveiligingsmaatregel worden opgelegd, welke beveiligingsmaatregel kan worden
bevestigd door de ambtenaar bedoeld in artikel 26, eerste lid van de wet. Bedoeld artikel
44 regelt voorts de modaliteiten van totstandkoming en van kennisgeving van de
beveiligingsmaatregel aan de betrokkene.
Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 21 december 1998 blijkt dat het in
artikel 44 bedoelde stadionverbod als beveiligingsmaatregel ertoe strekt te vermijden dat
een overtreder verder stadions kan bezoeken in afwachting dat de ambtenaar bedoeld in
artikel 26, eerste lid, of de strafrechter een beslissing genomen heeft (Memorie van
Toelichting, Parl. St. Kamer, 1997-98, 1572/1, p. 28).
De wet voorziet evenwel niet in de mogelijkheid beroep aan te tekenen tegen de
beslissing tot het opleggen van een stadionverbod als beveiligingsmaatregel. Ook tegen de
beslissing tot bevestiging van de beveiligingsmaatregel staat geen beroep open.
Zowel uit de redactie van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij
voetbalwedstrijden, waarbij in titel IV de procedure betreffende de administratieve
rechtsvordering wordt omschreven (cfr. de uitdrukkelijke bewoordingen van de artikelen
26 en 31) en in titel V slot- en overgangsbepalingen worden opgenomen, als uit de tekst
van artikel 601ter, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek, blijkt duidelijk dat een onderscheid
moet worden gemaakt tussen de administratieve maatregelen, die het voorwerp kunnen
uitmaken van een beroep bij de politierechtbank, en de beveiligingsmaatregelen, waarvan
de opportuniteit soeverein wordt beoordeeld door de aangewezen politieambtenaar of de
procureur des Konings en waartegen geen beroep openstaat (Zie tevens F. CLARYSSE en
Y. SEGAERT-VANDEN BUSSCHE, "De nieuwe voetbalwet: het openbaar ministerie
getackeld", R.W., 1999-2000, 1145-1151; F. DERUYCK, "Het verband tussen
BECCARIA en EURO 2000 of Het handhavingsstelsel in de Wet van 21 december 1998
betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden", in Liber Amicorum Jozef Van den
Heuvel, Kluwer, Antwerpen, 1999, 475-491).
De politierechtbank bij wie een beroep aanhangig is gemaakt tegen de beslissing
waarbij een administratief stadionverbod en/of een administratieve geldboete worden
opgelegd, is derhalve niet bevoegd zich uit te spreken over de wettigheid van de
procedure of de opportuniteit van de beslissing tot het opleggen van een stadionverbod als
beveiligingsmaatregel.
Gelet op het voorgaande vermocht het bestreden vonnis zich geenszins uitspreken over
de beslissingen van 29 augustus 1999 en 10 september 1999 waarbij aan verweerder een
stadionverbod als beveiligingsmaatregel werd opgelegd.
Het middel komt dan ook gegrond voor, terwijl de overige grieven niet tot ruimere
cassatie kunnen leiden.
Ten overvloede weze opgemerkt dat verweerder zijn beroep in zijn verzoekschrift tot
hoger beroep overigens uitdrukkelijk beperkte tot de beslissing dd. 19 januari 2000
waarbij hem administratieve sancties werden opgelegd, zonder daarbij op te komen tegen
de beslissingen waarbij hem een stadionverbod als beveiligingsmaatregel werd opgelegd.
Eiser voert in het tweede onderdeel van het eerste middel dan ook terecht aan dat het
bestreden vonnis, door de beslissingen van 29 augustus 1999 en 10 september 1999
inzake de beveiligingsmaatregelen te vernietigen zonder dat deze het voorwerp
uitmaakten van verweerders hoger beroep, onder meer het beschikkingsbeginsel heeft
miskend.
BESLUIT: VERNIETIGING van het bestreden vonnis in zoverre dit uitspraak doet
over het aan verweerder als beveiligingsmaatregel opgelegde stadionverbod
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ARREST

(A.R. C.01.0128.N)

I. Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis van 19 juni 2000 van de Politierechtbank te Tongeren, afdeling Maaseik.
II. Geding in cassatie
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eisers stellen in een verzoekschrift twee middelen voor gericht tegen de beslissing in verband met het opleggen van het stadionverbod als beveiligingsmaatregel. Deze middelen zijn als volgt gesteld:
1. Eerste middel
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 601ter van het Gerechtelijk Wetboek (ingevoegd bij artikel 8 van de wet van
13 mei 1999),
- de artikelen 24, 26, 31 en 44 van de Wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden,
- en voor zoveel als nodig de artikelen 8, 9, 12 en 1068 van het Gerechtelijk Wetboek
en het algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genoemd.
Aangevochten beslissing
De Politierechtbank te Tongeren, afdeling Maaseik, verklaart in het bestreden vonnis
van 19 juni 2000 het hoger beroep deels gegrond en vernietigt de beslissing van 29 augustus 1999 van de hoofdcommissaris van politie te Genk, waarbij ten aanzien van verweerder voor drie maanden een stadionverbod uit veiligheidsoverwegingen werd opgelegd, en
vernietigt de beslissing van 10 september 1999 van de directeur-generaal van de algemene
directie van de algemene rijkspolitie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, waarbij
de beslissing van 29 augustus 1999 werd bevestigd voor de duur van drie maanden, op
volgende gronden:
"Vooreerst dient opgemerkt dat het stadionverbod als beveiligingsmaatregel werd opgelegd en dat deze procedure duidelijk onderscheiden dient te worden van de administratieve procedure die op grond van dezelfde feiten werd gestart. In de memorie van toelichting
bij de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden wordt
dienaangaande verduidelijkt dat het stadionverbod als beveiligingsmaatregel geldt ten titel
van veiligheidsmaatregel waarbij de doelstelling is te vermijden dat een overtreder verder
stadions kan bezoeken in afwachting dat de ambtenaar bedoeld in artikel 26 van de wet of
dat de strafrechter een beslissing genomen hebben, wat meerdere maanden in beslag kon
nemen.
Artikel 44 van de voetbalwet bepaalt uitdrukkelijk dat, na de overtreder gehoord te hebben beslist kan worden een stadionverbod als beveiligingsmaatregel op te leggen.
De wet bepaalt aldus formeel dat de overtreder moet gehoord worden.
Het stadionverbod opleggen als veiligheidsmaatregel zonder de overtreder te horen
schendt de wet en de rechten van verdediging. In casu blijkt uit het opgestelde PV van 29
augustus 1999 dat betrokkene niet werd gehoord.
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Het niet naleven van de opgelegde procedure heeft de rechten van verdediging geschonden en brengt de nietigheid mede van de beslissing van 29 augustus 1999 van de
hoofdcommissaris van de politie Genk en de beslissing van 10 september 1999 van de directeur-generaal, waarbij de beslissing van stadionverbod uit veiligheidsredenen van 29
augustus 1999 wordt bevestigd voor de duur van 3 maanden" (vonnis p.7, onderaan en
p.8).
Grieven
1. Eerste onderdeel
Overeenkomstig artikel 8 van het Gerechtelijk Wetboek, is bevoegdheid de macht van
de rechter om kennis te nemen van een vordering die voor hem is gebracht; overeenkomstig artikel 9 van hetzelfde wetboek, is de volstrekte bevoegdheid de rechtsmacht, bepaald, onder meer naar het onderwerp van de vordering, en kan, overeenkomstig dezelfde
bepaling, niet worden uitgebreid tenzij de wet anders bepaalt.
Overeenkomstig artikel 24 van de Wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid
bij voetbalwedstrijden, kunnen in geval van overtreding van de nader genoemde bepalingen van deze wet, een administratieve geldboete en/of een administratief stadionverbod
worden opgelegd overeenkomstig de procedure vastgesteld bij de artikelen 25 en volgende van dezelfde wet.
Overeenkomstig artikel 31 van de genoemde wet van 21 december 1998, kan de overtreder die de beslissing van de in artikel 26, eerste lid, van de wet bedoelde ambtenaar betwist, tegen deze beslissing beroep aantekenen bij de politierechtbank.
Aldus kan overeenkomstig artikel 601ter, enig lid, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek, de
politierechtbank inderdaad kennis nemen van het beroep tegen de beslissing tot het opleggen van een administratieve sanctie door de ambtenaar, daartoe door de Koning aangewezen, voor feiten omschreven in de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij
voetbalwedstrijden.
Daarnaast kan, overeenkomstig artikel 44 van de genoemde wet van 21 december 1998,
door de vaststellende politieambtenaar, officier van gerechtelijke of van bestuurlijke politie, een stadionverbod als beveiligingsmaatregel worden opgelegd, welke beveiligingsmaatregel kan worden bevestigd door de ambtenaar bedoeld in artikel 26, eerste lid, van
de wet; artikel 44 van deze wet regelt voorts de modaliteiten van totstandkoming en van
kennisgeving aan de betrokkene, van de beveiligingsmaatregel.
Tegen de beslissing tot het opleggen van een stadionverbod als beveiligingsmaatregel
staat geen beroep open.
De politierechtbank bij wie een beroep aanhangig is gemaakt tegen de beslissing waarbij een administratief stadionverbod of een administratieve geldboete worden opgelegd, is
derhalve niet bevoegd zich uit te spreken over de wettigheid van de procedure of de opportuniteit van de beslissing tot het opleggen van een stadionverbod als beveiligingsmaatregel,
zodat de politierechtbank niet wettig het hoger beroep deels gegrond kon verklaren en
de beslissingen van 29 augustus 1999 en 10 september 1999 inzake de beveiligingsmaatregel kon vernietigen (schending van de artikelen 601ter van het Gerechtelijk Wetboek en
24, 26, 31 en 44 van de Wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden).
2. Tweede onderdeel
Verweerder kwam in zijn "verzoekschrift tot hoger beroep" van 25 februari 2000 op tegen "de beslissing met betrekking tot de administratieve sanctie op tegenspraak gewezen
op 19 januari 2000 door het ministerie van Binnenlandse Zaken, ten laste van verzoeker
(...) waarbij aan verzoeker een administratieve geldboete ten bedrage van 30.000 BEF en
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een administratief stadionverbod voor de duur van 18 maanden werd opgelegd" (verzoekschrift p.1,II) en vorderde deze bestreden, administratieve beslissing te horen teniet doen
(verzoekschrift p.1, dispositief).
Verweerder kwam aldus niet op tegen het als beveiligingsmaatregel op 29 augustus
1999 opgelegde en op 10 september 1999 bevestigde stadionverbod en beperkte zijn beroep bijgevolg, in toepassing van het beschikkingsbeginsel, terecht tot de betwisting van
de administratieve maatregelen.
Het als beveiligingsmaatregel opgelegde stadionverbod maakte derhalve niet het voorwerp uit van verweerders vordering, in de zin van artikel 12 van het Gerechtelijk Wetboek, of van verweerders hoger beroep, in de zin van artikel 1068 van hetzelfde wetboek,
zodat de politierechtbank niet zonder miskenning van de artikelen 12 en/of 1068 van
het Gerechtelijk Wetboek en van het algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genoemd, de beslissingen van 29 augustus 1999 en 10 september 1999 inzake de beveiligingsmaatregelen kon vernietigen.

IV. Beslissing van het Hof
Tweede onderdeel
Overwegende dat, zoals blijkt uit het verzoekschrift tot hoger beroep en uit de
omschrijving van de vordering van verweerder in het bestreden vonnis, deze vordering het beroep betreft tegen "de beslissing met betrekking tot de administratieve sanctie op tegenspraak gewezen op 19 januari 2000 door het ministerie van
Binnenlandse Zaken, ten laste van (verweerder), beslissing waarbij aan (verweerder) een administratieve geldboete ten bedrage van 30.000 BEF en een administratief stadionverbod voor de duur van 18 maanden werd opgelegd";
Dat, zoals blijkt uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, het in artikel 44 van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden bedoelde stadionverbod als beveiligingsmaatregel niet in het debat
was;
Dat het bestreden vonnis, door, ongeacht de bevoegdheid daartoe, de "beslissing van 29 augustus 1999 van de hoofdcommissaris van de politie te Genk
waarbij een stadionverbod uit veiligheidsoverwegingen werd opgelegd, en de beslissing van 10 september 1999 van de directeur-generaal, waarbij de beslissing
van 29 augustus 1999 werd bevestigd voor de duur van drie maanden" te vernietigen, het beschikkingsbeginsel heeft miskend;
Dat het onderdeel in zoverre gegrond is;
Overige grieven
Overwegende dat de overige grieven niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre dit uitspraak doet over het aan verweerder als beveiligingsmaatregel opgelegde stadionverbod 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
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over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Politierechtbank te Tongeren, afdeling
Tongeren, zitting houdende in burgerlijke zaken.
17 januari 2002 - 1e kamer -Voorzitter en verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter
– Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal met opdracht– Advocaat:
mr. Bützler.

Nr. 39
1e kamer - 17 januari 2002

1º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE —
BURGERLIJKE ZAKEN - GEWETTIGDE VERDENKING - VERZOEK TOT ONTTREKKING - KLACHT
DOOR DE VOORZITTER VAN DE RECHTBANK - VERKLARING VAN HET GERECHT WAARTEGEN
ONTTREKKING WORDT GEVORDERD – TOEPASSING.
2º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE —
BURGERLIJKE ZAKEN - GEWETTIGDE VERDENKING - ROEKELOOS VERZOEK TOT
ONTTREKKING - VORDERING TOT SCHADEVERGOEDING – ONTVANKELIJKHEID.
1º Kan bij de verzoeker wettige verdenking doen ontstaan de omstandigheid dat de
voorzitter van het gerecht waartegen onttrekking wordt gevorderd tegen hem een klacht
heeft ingediend op grond van smaad, laster en eerroof, en dit gerecht in de door art. 656,
4° lid, 1°, b, Ger.W. bedoelde verklaring laat gelden dat het niet mogelijk lijkt een kamer
samen te stellen die met de nodige sereniteit en onpartijdigheid uitspraak zou kunnen
doen1. (Artt. 648, 2° en 650 Ger.W.)
2º Voor het Hof van Cassatie kan tegen de verzoekende partij geen vergoeding worden
gevraagd wegens de roekeloosheid van het verzoek tot onttrekking; alleen een boete
mag worden opgelegd aan de roekeloze verzoeker. (Art. 656, zoals gewijzigd door de wet
van 10 juni 2001)
(C.)

ARREST

(A.R. C.01.0571.N)

I. Geding in cassatie
Het Hof heeft bij arrest van 13 december 20012 het verzoek tot onttrekking niet
kennelijk onontvankelijk verklaard.
De voorzitter van de rechtbank heeft een verklaring ondertekend op de uitgifte
van het arrest in overleg met twee leden van zijn rechtbank die met naam worden
vermeld en de verklaring mede-ondertekenen.
De NV Jado en C.A. hebben een conclusie neergelegd.
1 Zie Cass., 30 juni 2000, A.R. C.00.0230.F, nr. 422; 14 aug. 2000, A.R. C.00.0230.N, nr. 433; 15
maart 2001, A.R. C.01.0051.F, nr. 138 met noot A.H.; in strafzaken: 27 juli 1999, A.R.
P.99,0899.N. nr. 420; 22 nov. 2000, A.R. P.00.1355.F, nr. 638.
2 Niet gepubliceerd.
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Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
II. Beslissing van het Hof
1. Onttrekking
Overwegende dat een geding aanhangig is voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt tussen A. C. en de NV Jado met M. V. als verweerder in tussenkomst en vrijwaring;
Overwegende dat eiser een verzoek tot onttrekking heeft neergelegd voor het
Hof dat afgewezen werd bij arrest van het Hof van 14 augustus 20003;
Overwegende dat verzoeker in een nieuw verzoek laat gelden dat de voorzitter
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt tegen hem op 5 december 2000
een klacht heeft ingediend op grond van smaad, laster en eerroof; dat deze klacht
thans wordt onderzocht en verzoeker ondervraagd werd in januari 2001;
Overwegende dat de voorzitter van de rechtbank in de reeds genoemde verklaring laat gelden dat "ten gevolge van de klacht en het strafonderzoek desaangaand het niet mogelijk lijkt een kamer in de rechtbank samen te stellen die met
de nodige sereniteit en onpartijdigheid uitspraak zou kunnen doen in een zaak
waarin één der partijen aan de voorzitter van de rechtbank corrupte en onmenselijke tussenkomsten toeschrijft";
Overwegende dat uit dit alles eensdeels volgt dat verzoeker een nieuwe vordering instelt op grond van feiten die zich sedert de eerste uitspraak hebben voorgedaan;
Dat daaruit anderdeels volgt dat de aangevoerde omstandigheden bij verzoeker
een wettige verdenking kunnen doen ontstaan in verband met de strikte onpartijdigheid van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt bij de behandeling van
de zaak;
Dat het verzoek gegrond is;
2. Vordering van de NV Jado
Overwegende dat de NV Jado schadevergoeding vraagt op grond van de roekeloosheid van het verzoek tot onttrekking;
Overwegende dat in de procedure tot onttrekking geen vergoeding kan worden
gevraagd, voor het Hof van Cassatie tegen de verzoekende partij, maar alleen
een boete mag worden opgelegd aan de roekeloze verzoeker;
Dat de vordering niet ontvankelijk is;
HET HOF,
OM DIE REDENEN,
Beveelt de verwijzing van de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Tongeren;
Veroordeelt de Belgische Staat in de kosten.
17 januari 2002 - 1e kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Verougstraete voorzitter
3 Vermeld in voetnoot 1.
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– Gelijkluidende conclusie van advocaat-generaal Bresseleers - Advocaten: mrs. Houtekier, Agten, Tongeren, en Geelen, Hasselt.

Nr. 40
1e kamer - 18 januari 2002

RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - RECHT VAN VERDEDIGING BESCHIKKINGSBEGINSEL - MISKENNING
Het beschikkingsbeginsel en het algemeen beginsel van het recht van verdediging worden
miskend door de rechter die zijn beslissing grondt op een bekentenis die door een partij
niet aan de andere partij is tegengesteld of die tot staving van zijn beslissing ambtshalve
het bestaan van een contractuele verplichting in aanmerking neemt waarvan de stukken
niet aantonen dat een van de partijen ze aan de andere heeft tegengesteld, zonder die
middelen aan de tegenspraak van de partijen voor te leggen, en aldus ambtshalve
geschillen opwerpt die de openbare orde niet raken en waarvan de partijen het bestaan
hadden uitgesloten1. (Art. 1138, tweede lid, Ger.W.)
(BANK BRUSSEL LAMBERT N.V. T. A.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.00.0080.F)

I. Bestreden uitspraak.
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 8 juni 1999 gewezen door het
Hof van Beroep te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
Die middelen zijn gesteld als volgt:
1. Eerste middel.
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 1109, 1110, 1354 en 1356, inzonderheid derde lid, van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genaamd, volgens hetwelk de leiding
van het proces uitsluitend bij de partijen berust;
- het algemeen beginsel van het recht van verdediging;
- het algemeen rechtsbeginsel dat dwaling een rechtvaardigingsgrond oplevert wanneer zij
onoverkomelijk is.
Aangevochten beslissing
1 Cass., 30 nov. 2000, A.R. C.00.0067.F, nr 657.
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Het arrest heeft vastgesteld dat eiseres aangifte had gedaan van haar schuldvordering in
het faillissement van haar hoofdschuldenaar de NV Annet R.C.B. voor een bedrag van
1.708.494 BEF, en dat bedrag in aanmerking heeft genomen om de bedragen te berekenen
die verweerder aan eiseres moet betalen, en vervolgens beslist om de som waartoe verweerder jegens eiseres is veroordeeld te herleiden tot 323.494 BEF in plaats van 934.923
BEF in hoofdsom, op grond dat "de faillietverklaring ten aanzien van de curator een onherroepelijke verklaring van de schuldeiser uitmaakt; dat de borg voor de verbintenis van
een gefailleerde buiten de faillissementsprocedure staat; dat evenwel de aangifte van de
schuldeiser in het faillissement van de hoofdschuldenaar voor derden een feit is dat zij, als
dat in hun belang is, aan de hoofdschuldeiser kunnen tegenstellen; dat een aangifte van
schuldvordering in een faillissement voor derden ten aanzien van dat faillissement, en met
name voor de persoonlijke en ondeelbare borg van de gefailleerde, een bekentenis van de
schuldeiser is dat zijn schuldvordering op de dag van de aangifte niet meer bedraagt dan
het aangegeven bedrag; dat de verbintenis van de borg niet meer mag bedragen dan hetgeen de hoofdschuldenaar verschuldigd is en dat zij beperkt en verminderd moet worden
tot de hoofdschuld (artikel 2013, eerste en derde lid); dat de persoonlijke en ondeelbare
borg van de gefailleerde aan de schuldeiser die zijn borgstelling vordert, de bekentenis
kan tegenwerpen die deze schuldeiser op de dag van die faillietverklaring over het maximaal bedrag van de gewaarborgde schuldvordering heeft gedaan; dat de schuldeiser die
heeft bekend alleen tegen zijn bekentenis kan pleiten als hij aantoont dat zijn instemming
door een onoverkomelijke dwaling is aangetast; dat de onoverkomelijke dwaling die de
bekentenis aantast een dwaling is die iedere persoon die normaal zorgzaam en voorzichtig
is en die zijn belangen met kennis van zaken behartigt, zou hebben begaan; dat een vergissing bij het opmaken van een rekening van een schuldvordering van leasing, die als
schuldverklaring moet worden ingediend door een in leasing gespecialiseerde financiële
instelling, een onverschoonbare dwaling is voor een vakman; dat elke financiële instelling
die gespecialiseerd is in handelsverrichtingen waar het faillissement van een aantal schuldenaars statistisch voorzienbaar is, zeker en noodzakelijk moet weten hoe de schuldvordering waarop zij aanspraak maakt op de dag waarop zij de schuldvordering indient, precies
moet worden berekend"; "dat (verweerder) dus het bedrag dat (eiseres) in haar aangifte in
het faillissement van de BVBA Annet heeft aangegeven, mag tegenwerpen aan het huidige bezwaar van (eiseres)".
Grieven
1.1. Eerste onderdeel
De bekentenis, in de zin van artikel 1354 van het Burgerlijk Wetboek, is de erkenning
van een feit door de partij tegen wie dat feit wordt aangevoerd. Het in aanmerking nemen
van een bekentenis veronderstelt, enerzijds, het vaststellen van de omstandigheid dat een
van de procespartijen een dergelijke erkenning heeft verricht en, anderzijds, dat het aldus
erkende feit door de andere procespartij aan die partij was tegengeworpen. De partijen
hadden zich te dezen ertoe beperkt voor de bodemrechters debat te voeren over de draagwijdte van het beginsel dat de opname van een schuldvordering die bij de curator van een
gefailleerde schuldenaar is aangegeven onherroepelijk is en inzonderheid over de vraag of
de aangifte van schuldvordering door eiseres in het kader van het faillissement van de onderneming die hoofdschuldenaar is, op juridisch vlak de grenzen van de rechten van eiseres jegens verweerder had vastgelegd. Het al dan niet bestaan van de erkenning door eiseres van het feit dat haar schuldvordering niet meer zou bedragen dan het bedrag dat is aangegeven in het kader van het faillissement van de onderneming die hoofdschuldenaar is,
was in de conclusie van verweerder niet tegengeworpen aan eiseres die bijgevolg daarover
geen betwisting diende te voeren. Daaruit volgt dat het arrest, dat om het bedrag waartoe
verweerder jegens eiseres is veroordeeld te beperken, steunt op een bekentenis die door
verweerder niet aan eiseres is tegengeworpen, en waarover de partijen dus geen conclusie
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hebben genomen, een geschil opwerpt dat door de conclusies van de partijen was uitgesloten (schending van artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek en miskenning van het
algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genaamd, volgens hetwelk de leiding van
het proces uitsluitend bij de partijen berust). Door daarenboven aldus te oordelen zonder
eiseres de gelegenheid te bieden verweer te voeren over het al dan niet bestaan en over de
draagwijdte van die bekentenis, het arrest haar recht van verdediging miskent (miskenning
van het algemeen beginsel van het recht van verdediging). Het aangeklaagde arrest miskent bovendien, door te zeggen dat de verklaring van schuldvordering van de rechtsvoorganger van eiseres een bekentenis is terwijl verweerder haar de bekentenis dat zijn werkelijke rechten niet meer bedroegen dan het aldus aangegeven bedrag niet had tegengeworpen, het wettelijk begrip bekentenis (schending van artikel 1354 van het Burgerlijk Wetboek).
1.2. Tweede onderdeel
Het derde lid van artikel 1356 bepaalt dat de gerechtelijke bekentenis "niet kan herroepen worden, tenzij men bewijst dat zij het gevolg is van een dwaling omtrent de feiten. Zij
zou niet kunnen herroepen worden onder voorwendsel van een dwaling omtrent het
recht". Het intrekken van een bekentenis vereist niet dat de dwaling van de partij die de
bekentenis heeft gedaan onoverkomelijk is, maar enkel dat ze substantieel is (schending
van de artikelen 1109 en 1110 van het Burgerlijk Wetboek). Alleen om een rechtvaardigingsgrond op te leveren moet een dwaling onoverkomelijk zijn. Daaruit volgt dat het arrest dat om het bedrag waartoe verweerder jegens eiseres is veroordeeld te beperken,
steunt op de overweging "dat de schuldeiser die heeft bekend alleen tegen zijn bekentenis
kan pleiten als hij aantoont dat zijn instemming door een onoverkomelijke dwaling is aangetast", het wettelijk begrip dwaling omtrent de feiten in de zin van artikel 1356, derde
lid, van het Burgerlijk Wetboek miskent (schending van die wetsbepaling en van de artikelen 1109 en 1110 van het Burgerlijk Wetboek) en ten onrechte het algemeen rechtsbeginsel toepast dat dwaling een rechtvaardigingsgrond oplevert wanneer zij onoverkomelijk is (miskenning van dat rechtsbeginsel).
2. Tweede middel.
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 1134 en 1135 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genaamd, volgens hetwelk de leiding
van het proces uitsluitend bij de partijen berust;
- het algemeen beginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissing
Het arrest beslist een bedrag van 200.000 BEF af te trekken van het bedrag dat verweerder als borg aan eiseres is verschuldigd, op grond dat "[...] de lessor van de aangegeven schuldvordering [die de residuele waarde van het geleasde materiaal omvat] de verkoopprijs van het geleasde voorwerp moet aftrekken wanneer de leasingovereenkomst
door het faillissement is ontbonden; [verweerder] verwijt [eiseres] dat zij het voertuig tegen een te lage prijs heeft verkocht met miskenning van de belangen van de borg; elke financiële instelling die in leasing is gespecialiseerd en die wegens het statistisch risico van
faillissement van de hoofdlessee een borgstelling eist, is aan die borg een loyale uitvoering van de overeenkomst verschuldigd; alle in leasing gespecialiseerde financiële instellingen zijn verplicht om bij een door hen opgelegde verbreking, aan de lessees en aan hun
hoofdelijke en ondeelbare borgen het recht voor te behouden om een voorstel van aankoop door de borg of door een derde te doen gedurende een redelijke termijn; zij moeten
kennis geven van dat recht in de brief van ingebrekestelling tot betaling wegens de opzeg-
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ging van de leasingovereenkomst; uit geen enkele overgelegde brief blijkt dat [verweerder] op de hoogte is gebracht van het feit dat de lessee recht heeft om een aankoopbod van
een derde voor te stellen, dat geen enkele brief hem dat recht verschaft noch hem verwittigt dat een dergelijk recht hem zal worden toegekend of dat hij over een recht beschikt en
over een termijn om een kandidaat- koper aan te brengen om zo zijn belangen als borg te
vrijwaren; een in leasing gespecialiseerde financiële instelling die borgen eist en hen verbintenissen als hoofdelijke en ondeelbare borg laat ondertekenen en hen tevens verplicht
afstand te doen van alle bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek die de borgen beschermen,
ten aanzien van die borgen contractueel verplicht is, bij het terugvorderen van de door lessee die in gebreke blijft verschuldigde bedragen, rekening te houden met de rechtmatige
financiële belangen van de borgen; die contractuele verplichting jegens de hoofdelijke en
ondeelbare borgen houdt in dat de lessor die een leasingovereenkomst verbreekt moet erkennen dat de borgen hetzelfde recht hebben als de lessee die in gebreke blijft om hem
een of meer schriftelijke afkoopaanbiedingen voor te stellen die moeten worden vergeleken met de aanbiedingen die de lessor heeft gekregen; de lessor moet het bestaan van dat
recht schriftelijk melden aan de borg als hij op diens verbintenis een beroep doet; die kennisgeving aan de borg van een lessee die in gebreke blijft, moet een volledige, begrijpelijke schriftelijke informatie bevatten van dat recht van de borg om een koper te zoeken die
een hogere prijs biedt, van het nut voor de borg van een dergelijk door hem gevonden bod
en van de noodzaak voor de borg om dat bod schriftelijk aan de lessor te melden; de redelijke termijn die de lessor aan de borg moet laten om de aanbiedingen over te zenden of
aan te bieden, mag pas beginnen lopen de dag waarop de borg van de lessor de afrekening
ontvangt van de bedragen waarvoor zijn tussenkomst wordt gevraagd, na aftrek van de
verkoopprijs die via hem zal worden verkregen of op initiatief van de lessor als de borg
hem geen aanbiedingen overzendt; (eiseres), die aan (verweerder) niet de informatie heeft
gegeven waartoe zij gehouden was, heeft daardoor een ernstige kans laten voorbijgaan om
de hogere gemiddelde prijs te krijgen die objectief is vastgesteld voor onderhandse verkopen; zij heeft aldus op onrechtmatige wijze de borg de mogelijkheid ontnomen om zijn
schuld te verminderen met een hogere prijs dan die welke werd verkregen door een laattijdige verkoop door het netwerk "informex"; (eiseres) moet de schadelijke gevolgen van
haar fout ten aanzien van (verweerder) vergoeden; de precieze vergoeding van de schadelijke gevolgen van die fout is gelijk aan de waarde van de verloren kans; die verloren kans
moet ex aequo et bono geraamd worden, rekening houdend met de gemiddelde prijs en de
wisselvalligheden van de verkoop van tweedehandswagens en de ouderdom van de wagen, op 200.000 BEF vermeerderd met de interest vanaf de datum waarop een verkoop via
de borg zou kunnen gesloten zijn tot de dag van de laattijdige werkelijke verkoop tegen
een lagere prijs; de meest aangepaste vergoeding van dat verlies van een kans ten gevolge
van de fout (van eiseres) bestaat in een vermindering (door schuldvergelijking) van de
schuldvordering (van eiseres) tot beloop van de raming van de verloren kans op de datum
van de ingebrekestelling (van verweerder) (die samenvalt met die van de aangifte van de
schuldvordering in het faillissement); de schuldvordering zoals ze door (eiseres) is aangegeven bedraagt 1.708.494 BEF, daarvan moeten worden afgetrokken de werkelijk verkregen verkoopprijs (1.185.000 BEF zonder BTW) en de verloren kans (200.000 BEF); (verweerder) moet als borg aan (eiseres) een bedrag van 323.494 BEF betalen".
Grieven
De leasingovereenkomst is een contract waarbij een financiële instelling een professioneel uitrustingsgoed aankoopt dat volgens de aanwijzingen en specificaties van een fysieke persoon of een rechtspersoon is gekozen en waaraan die instelling het goed verhuurt
voor een duur die moet overeenstemmen met de vermoede duur van het economisch gebruik van dat goed en waarbij de financiële instelling aan de gebruiker een koopoptie verleent die na het verstrijken van de huurperiode zal kunnen worden uitgeoefend. Te dezen
werd niet betwist dat de overeenkomst tussen de partijen overeenstemde met de voor-
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noemde omschrijving van de leasingovereen-komst, zonder afwijking noch bijzondere regeling. De aldus tussen de partijen opgestelde overeenkomst [...] verplichtte eiseres geenszins om aan verweerder het recht te geven om een aankoopaanbod door hem of door derden voor te stellen tijdens een redelijke termijn, en evenmin om hem op de hoogte te brengen van dat recht in de ingebrekestelling tot betaling wegens de verbreking van de leasingovereenkomst. Verweerder heeft in zijn conclusie voor de bodemrechter nooit aangevoerd dat eiseres dergelijke verplichtingen uit overeenkomst had zodat zij zich dus nooit
daartegen heeft kunnen verdedigen. De partijen hadden alleen debat gevoerd over de
vraag of eiseres alle noodzakelijke stappen had ondernomen om het geleasde voertuig tegen de hoogst mogelijke prijs te verkopen. Daaruit volgt dat het arrest door de aftrek van
een bedrag van 200.000 BEF van het bedrag dat verweerder als borg aan eiseres moet betalen, te steunen op het bestaan van verplichtingen die de overeenkomst tussen de partijen
niet bevatte, de verbindende kracht van die overeenkomst miskent (schending van de artikelen 1134 en 1135 van het Burgerlijk Wetboek) en een geschil opwerpt dat de conclusies
van de partijen uitsloten (schending van artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek en
miskenning van het algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genaamd, volgens hetwelk de leiding van het proces uitsluitend bij de partijen berust) en het arrest door de vordering van eiseres gedeeltelijk af te wijzen op grond van een verplichting die jegens haar
niet is aangevoerd, zonder haar de mogelijkheid te bieden zich daartegen te verdedigen,
het recht van verdediging van eiseres miskent (miskenning van het algemeen beginsel van
het recht van verdediging).

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
Eerste onderdeel
Overwegende dat het arrest om het bedrag van de vordering van eiseres te verminderen van 2.119.923 BEF tot 1.708.494 BEF, oordeelt dat "een aangifte van
een schuldvordering in een faillissement voor derden in dat faillissement, en met
name voor de persoonlijke en ondeelbare borg van de gefailleerde, een bekentenis van de schuldeiser is dat zijn schuldvordering op de dag van de aangifte niet
meer bedraagt dan het aangegeven bedrag [...]; dat [verweerder] dus het bedrag
dat [eiseres] in haar aangifte in het faillissement van de BVBA Annet heeft aangegeven mag tegenwerpen aan het [...] bezwaar van [eiseres]";
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet
blijkt dat verweerder de bekentenis waarop het arrest zijn beslissing steunt aan
eiseres heeft tegengeworpen;
Dat het hof van beroep door dat middel niet aan de tegenspraak van de partijen
te onderwerpen, het algemeen beginsel van het recht van verdediging miskent;
Dat het onderdeel in zoverre gegrond is;
2. Tweede middel
Overwegende dat het arrest om van het bedrag dat eiseres van verweerder vordert 200.000 BEF af te trekken, oordeelt "dat een in leasing gespecialiseerde financiële instelling [...] ten aanzien van de borgen contractueel verplicht is, bij het
terugvorderen van de door lessee die in gebreke blijft verschuldigde bedragen,
rekening te houden met de rechtmatige financiële belangen van de borgen; dat
die contractuele verplichting jegens de hoofdelijke en ondeelbare borgen inhoudt
dat de lessor die een leasingovereenkomst verbreekt moet erkennen dat de borgen hetzelfde recht hebben als de lessee die in gebreke blijft om hem een of meer
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schriftelijke afkoopaanbiedingen voor te stellen die moeten worden vergeleken
met de aanbiedingen die de lessor heeft gekregen; dat de lessor het bestaan van
dat recht schriftelijk moet melden aan de borg als hij op diens verbintenis een beroep doet [...]; dat [eiseres], die aan [verweerder] niet de informatie heeft gegeven waartoe zij gehouden was, daardoor een ernstige kans heeft laten voorbijgaan om de hogere gemiddelde prijs te krijgen die objectief is vastgesteld voor
onderhandse verkopen; dat zij aldus ten onrechte de borg de mogelijkheid heeft
ontnomen om zijn schuld te verminderen met een hogere prijs dan die welke
werd verkregen door een laattijdige verkoop door het netwerk 'informex'";
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet
blijkt dat verweerder de contractuele verbintenis waarop het arrest zijn beslissing
steunt aan eiseres heeft tegengeworpen;
Dat het hof van beroep door ambtshalve het bestaan van een dergelijke contractuele verbintenis als grondslag voor die beslissing aan te nemen, zonder dat
middel aan de tegenspraak van de partijen te onderwerpen, artikel 1138, 2°, van
het Gerechtelijk Wetboek schendt en het algemeen beginsel van het recht van
verdediging miskent;
Dat het middel in zoverre gegrond is;
3. Overige grieven
Overwegende dat het tweede onderdeel van het eerste middel dat tot geen ruimere cassatie kan leiden niet hoeft te worden onderzocht;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre het 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 Bergen.
18 januari 2002 - 1e kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, waarnemend voorzitter –
Verslaggever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Simont.

Nr. 41
1e kamer - 18 januari 2002

CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — VEREISTE
VERMELDINGEN - MIDDEL DAT EEN TEGENSTRIJDIGHEID IN DE CONSIDERANSEN VAN DE
BESTREDEN BESLISSING AANVOERT - ONTVANKELIJKHEID
Het cassatiemiddel dat, tot staving van een grief m.b.t. een tegenstrijdigheid in de
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consideransen van de bestreden beslissing, art. 149 Gw. en niet art. 1138, 4°, Ger.W.
aanwijst, is niet ontvankelijk1. (Art. 149, Gw. 1994; Artt. 1080 en 1138, 4°, Ger.W.)
(OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN TE CHARLEROI T. W. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.00.0208.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 10 maart 1999 gewezen door
het Hof van Beroep te Bergen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
Die middelen zijn als volgt gesteld:
1. Eerste middel
Schending van de artikelen 149 van de Grondwet, 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek,
doordat het arrest van gedeeltelijke wijziging de oorspronkelijke vordering gegrond
verklaart in zoverre eiser veroordeeld wordt om aan de eerste verweerder het provisioneel
bedrag van 500.000 BEF en aan de verweerders sub 2 en 3 het provisioneel bedrag van
75.000 BEF te betalen en een college van geneesheren-deskundigen wordt aangewezen,
op grond dat eiser toegeeft over te weinig personeel te beschikken (zijn aanvullende conclusie, pagina 13); dat hij toegeeft dat de reacties van een psychiatrisch patiënt, per definitie, irrationeel zijn (ibidem, pagina 7); dat ze daarom evenwel niet alle onvoorspelbaar
zijn, zeker niet de drang om te vluchten eigen aan patiënten met achtervolgingswaanzin;
daaruit volgt dat het feit dat dergelijke zieken, die niet door een toereikend aantal personeelsleden in het oog konden worden gehouden, op de verdiepingen bij de ramen konden
komen die niet beveiligd waren en dus geopend konden worden, een foutieve onvoorzichtigheid en nalatigheid uitmaakt; dat het ongeval, zonder die fout, niet zou zijn gebeurd zoals het zich heeft voorgedaan; dat de eerste rechter bijgevolg eiser terecht aansprakelijk
heeft verklaard,
terwijl,
1.1. Eerste onderdeel
Eiser, in zijn aanvullende conclusie die regelmatig voor het hof van beroep is neergelegd, op omstandige wijze heeft aangevoerd dat uit het op 4 februari 1996 door de dokters
G., J. en A. opgemaakte deskundigenverslag blijkt dat de patiënt een banaal en niet buitengewoon symptoom vertoonde; "dat hij net zoals de meeste geesteszieken onder nauwlettend toezicht moest staan; we menen dus niet dat (de eerste verweerder) zogenaamd bijzonder toezicht of in specifieke middelen heeft ontbeerd; we moeten evenwel toegeven
dat het feit dat de patiënt de psychiatrische instelling via een raam op de tweede verdieping heeft verlaten het gevolg is van een (onvrijwillige en menselijke) fout van het verzorgend personeel, al was het maar op het niveau van de communicatie"; de deskundigen hun
1 Zie Cass., 23 maart 1995, A.R. C.94.0368.F, nr. 164; Cass. 7 dec. 2001, A.R. C.99.0442.F, nr.681
en concl. O.M.
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verslag nader toelichten door erop te wijzen dat de beste zorg voor een dergelijke patiënt
niet alleen hierin bestaat dat het raam van de verzorgingsinstelling waar hij is geplaatst,
voorzien is van een speciaal sluitmechanisme; "het is noodzakelijk dat: 1. alle personeelsleden ongeacht hun kwalificatie, ervaring hebben met dergelijk werk dat soms bijzondere
voorzorgsmaatregelen vereist; 2. de instructies of boodschappen 'doorstromen' naar alle
niveaus van het psychiatrisch team, ofwel impliciet (het is evident dat een verwarde patiënt onder nauwlettende bewaking moet staan), ofwel expliciet (voorbeeld: de arts kan aan
de verpleger zeggen: 'gelieve een dergelijk kalmerend middel aan die patiënt toe te dienen
en bij hem te blijven tot hij rustig is of slaapt'"; p. 15 en 16 van het deskundigenverslag);
dus bewezen is, in tegenstelling tot het standpunt van de eerste rechter, dat enerzijds, de
(eerste verweerder) niet in een gesloten instelling geplaatst diende te worden, en dat, anderzijds, de ramen niet met een speciaal sluitmechanisme uitgerust dienden te zijn; er,
m.b.t. het mechanisme om de ramen te openen, hier nadere precisering noodzakelijk is; uit
de verklaringen zelf van de (vierde verweerder) volgt dat (de eerste verweerder) opgenomen was in een kamer die uitgaf op het achterste gedeelte, namelijk dat waar de ramen
geblokkeerd waren (strafdossier stuk 1/2); hij evenwel ontsnapt is via een raam dat uitgeeft op de rue Destrée, aan de voorkant van het gebouw; uit de vaststellingen van de verbalisanten blijkt dat in kamer nummer 211, in de inspringing van het raam, op 60 cm van
de vensterbank een horizontale stang geplaatst is zodat het raam maar 2 cm open kan; in
het bovenste gedeelte van de vensteropening een plug zat wat laat vermoeden dat er ooit
een of andere pal bevestigd was op het opengaande gedeelte van het raam; het raam, gelet
op die opmerking, dus maar 2 cm, en slechts naar binnen, open kon (stuk 1/9a van het
strafdossier); eiser aldus - op basis van het door de dokters G., J. en A. opgemaakte deskundigenverslag - uitgelegd had waarom (a) het niet noodzakelijk was dat de ramen van
het ziekenhuis met een bijzonder sluitmechanisme uitgerust waren, (b) in casu het mechanisme om de ramen te openen - gelet op de preciseringen die hier zijn aangebracht - perfect kon werken; het hof van beroep enkel oordeelt dat het feit dat eiser patiënten met achtervolginswaanzin bij ramen liet komen waarvan de opening niet was beveiligd, een foutieve onvoorzichtigheid en nalatigheid uitmaakte; het hof van beroep dus geen antwoord
heeft gegeven op voornoemd duidelijk en omstandig verweer van eiser, waarin controleerbare objectieve gegevens worden aangevoerd; het arrest derhalve niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet).
1.2. Tweede onderdeel
Het arrest eisers standpunt m.b.t. het sluitmechanisme van de ramen in het ziekenhuis
('centre Dewandre') - zie kritiek tegen het eerste onderdeel - niet verwerpt, zodat zijn beslissing dat de eerste rechter eiser terecht aansprakelijk heeft gesteld, niet wettig is (schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek).
2. Tweede middel
Schending van de artikelen 149 van de Grondwet, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat
doordat het arrest van gedeeltelijke wijziging de oorspronkelijke vordering van de verweerders sub 1 tot 3 verwerpt, in zoverre zij tegen de vierde verweerder gericht is, vaststelt dat de tussenvordering van laatstgenoemde tegen eiser doelloos is, en voor het overige het beroepen vonnis bevestigt, op grond dat de aansprakelijkheid van verweerder sub 4
niet bewezen lijkt; dat zijn verplichting erin bestond de patiënt de passende verzorging te
bieden en het verplegend personeel de geëigende instructies te geven, maar niet dat hij
zelf het toezicht op de patiënt op zich moest nemen; (...) dat vaststaat dat de vierde verweerder, die op het ogenblik van het ongeval niet meer aanwezig was, aangezien hij tegelijkertijd dienst had in een andere instelling op zowat 500 meter daarvandaan, in het
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dienstschrift had genoteerd: "Patiënt aangetroffen op de eerste verdieping, op een vensterbank, erg in zichzelf gekeerd. Communicatie onmogelijk. Afgesproken behandeling toedienen en 2 cc. DHPB toevoegen. Als hij beweegt of dreigt te vertrekken, bedwinging";
dat niet aangevoerd wordt dat die verzorging en instructies niet passend waren,
terwijl,
2.1. Eerste onderdeel
Eiser, in zijn aanvullende conclusie die op 30 september 1998 regelmatig voor het hof
van beroep is neergelegd, had aangevoerd dat de (vierde verweerder) als volgt verder gaat
en preciseert: "het is mogelijk dat ikzelf de patiënt heb gezien", "het is zelfs ook mogelijk
dat ik de dosis sedatieven verhoogd heb, ook al stond daarover niets vermeld in het medisch dossier"(stuk 1/2 van het strafdossier); dat gedrag toch op zijn minst lichtzinnig lijkt
daar waar de arts specifiek was ingelicht over de pathologieën waaraan (de eerste verweerder) leed en over de risico's ervan; hij als reactie op die opmerking alleen maar in het
medisch dossier vermeld heeft "Als hij beweegt of dreigt te vertrekken: bedwinging" zonder andere geëigende uitleg of maatregelen; de aandacht van verpleger A., gelet op die tekortschietende communicatie, niet gevestigd kon zijn op het feit dat die patiënt misschien
aan een bijzondere bewaking onderworpen moest worden; het derhalve in casu vanzelfsprekend is dat, indien het toezicht (van de eerste verweerder) heel nauwlettend moest
zijn, gelet op de ernst van zijn toestand, de (vierde verweerder) de bedwinging diende te
bevelen om het door hem bekende personeelstekort te ondervangen; voornoemd door eiser verdedigd standpunt dus zonder twijfel de kritiek inhoudt dat althans de instructies van
verweerder sub 4 niet passend waren om het toezicht op eerste verweerder, gelet op de
ernst van zijn toestand, te verzekeren; het arrest, door te overwegen dat niet wordt aangevoerd dat de verzorging en de instructies van de vierde verweerder niet passend waren,
die aanvullende conclusie dus uitlegt op een wijze die niet verenigbaar is met de inhoud
en de bewoordingen ervan; dat het arrest bijgevolg de bewijskracht van die conclusie miskent (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek).
2.2. Tweede onderdeel
Het tegenstrijdig is te zeggen, enerzijds, dat bij de wijziging van het beroepen vonnis,
de oorspronkelijke vordering van de verweerders sub 1, 2 en 3 ongegrond is in zoverre zij
gericht is tegen verweerder sub 4 (en vast te stellen dat diens tussenvordering tegen eiser
doelloos is) en, anderzijds, bij de bevestiging van het beroepen vonnis voor het overige
verweerder sub 4 en eiser in solidum te veroordelen om aan de eerste verweerder het provisioneel bedrag van 500.000 BEF en aan de verweerders sub 2 en 3 het provisioneel bedrag van 75.000 BEF te betalen (plus aanwijzing van een college van geneesheren-deskundigen); die tegenstrijdigheid in het dictum van het arrest tot gevolg heeft dat de beslissing van het hof van beroep niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet).

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
1.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat het arrest met de overwegingen die in het middel zijn weergegeven de in het eerste onderdeel aangewezen conclusie beantwoordt door ze
tegen te spreken;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
1.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat de aangevoerde schending van de artikelen 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek volledig is afgeleid uit het gebrek aan motivering dat
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tevergeefs in het eerste onderdeel wordt aangevoerd;
Dat het onderdeel niet-ontvankelijk is;
2. Tweede middel
2.1. Tweede onderdeel
Overwegende dat het arrest vermeldt dat "(de) verplichting (van de vierde verweerder) erin bestond de patiënt de passende verzorging te bieden en het verplegend personeel de geëigende instructies te geven, maar niet dat hij zelf het toezicht op de patiënt op zich moest nemen; (...) dat vaststaat dat de (vierde verweerder), die op het ogenblik van het ongeval niet meer aanwezig was, aangezien hij tegelijkertijd dienst had in een andere instelling op zowat 500 meter
daarvandaan, in het dienstschrift had genoteerd: 'Patiënt aangetroffen op de eerste verdieping, op een vensterbank, erg in zichzelf gekeerd. Communicatie onmogelijk. Afgesproken behandeling toedienen en 2 cc. DHPB toevoegen. Als hij
beweegt of dreigt te vertrekken, bedwinging"; (...) dat het abstracte verwijt van
de eerste rechter dat (de vierde verweerder) niet 'de nodige maatregelen heeft genomen zodat zijn patiënt onder een toezicht werd geplaatst dat aan diens toestand
was aangepast' en het verwijt (...) dat hij niet persoonlijk heeft 'toegezien op de
doorstroming van zijn informatie en instructies', niet gegrond zijn; dat immers,
enerzijds, niet bewezen is dat de verpleger niet op de hoogte was van de instructies vóór het ongeval; dat, anderzijds, ook al had (de vierde verweerder) het geval (van de eerste verweerder) en de voorzorgsmaatregelen die eruit konden
voortvloeien, met de verpleger kunnen bespreken, niet valt in te zien voor welke
bijkomende bewaking die verpleger had kunnen zorgen, aangezien hij helemaal
alleen dienst had op een volledige verdieping met 20 a 30 patiënten en, voor het
overige, toen het ongeval gebeurde, bezig was met de distributie van geneesmiddelen waaraan hij zich natuurlijk niet kon onttrekken; eveneens niet valt in te
zien welke concrete maatregel (de vierde verweerder), in de toestand waarin hij
zich bevond, had kunnen en moeten nemen om zijn patiënt onder een toezicht te
plaatsen dat beter aan diens toestand was aangepast; dat hoe dan ook niet betwist
wordt dat bedwinging nefast was voor de medewerking van de patiënt aan zijn
behandeling, aangezien zij bij hem het gevoel dat hij werd achtervolgd, kon versterken";
Dat het arrest met die vermeldingen zijn beslissing dat de vordering van de
eerste, tweede en derde verweerder ongegrond is, in zoverre zij tegen de vierde
verweerder gericht is, naar recht verantwoordt;
Overwegende dat, ook al had het arrest de bewijskracht van de in het middel
weergegeven conclusie geschonden, zulks niet zou beletten dat het bestreden dictum naar recht verantwoord blijft;
Dat het onderdeel derhalve geen belang heeft en dus niet-ontvankelijk is;
2.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat de grief over de tegenstrijdigheid tussen de overwegingen
van het arrest geen verband houdt met artikel 149 van de Grondwet waarvan de
schending alleen wordt aangevoerd;
Dat het onderdeel niet-ontvankelijk is;
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OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiser in de kosten.
18 januari 2002 - 1e kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, waarnemend voorzitter –
Verslaggever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Houtekier.

Nr. 42
1e kamer - 18 januari 2002

1º VERZEKERING — LANDVERZEKERING - VERZEKERDE - OPZETTELIJKE DAAD VERZEKERAAR - DEKKINGUITSLUITENDE OORZAAK – BEWIJSLAST.
2º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — BEWIJSLAST.
BEOORDELINGSVRIJHEID - BEWIJSLAST - LANDVERZEKERING - OPZETTELIJKE DAAD VAN
DE VERZEKERDE - DEKKINGUITSLUITENDE OORZAAK - VERZEKERAAR – VERPLICHTING.
1º en 2° De verzekeraar die beweert bevrijd te zijn van de dekking t.a.v. zijn verzekerde
omdat die door een opzettelijke daad het voordeel van de verzekering heeft verloren,
moet zulks bewijzen1. (Art. 1315, tweede lid, B.W.; Art. 16, Verzekeringswet)
(S.A. AXA HOLDINGS BELGIUM e.a. T. SPRL AU BON PAIN)

(Uittreksel uit de) conclusie van de h. advocaat-generaal Henkes (vertaling):

Derde middel
Het derde middel is afgeleid uit de schending van art. 8 W. 25 juni 1992 op de
landverzekeringsovereenkomst, van artt. 1134 en 1315 B.W. en 870 en 1042 Ger.W.
Het verwijt in hoofdzaak het arrest te oordelen dat de litigieuze opzettelijke daad een
grond van verval is waarvan de verzekeraar het bewijs moet leveren, terwijl het in het
licht van voornoemd art. 8 om een uitsluitingsgrond gaat, waarvan het bewijs, ingevolge
de regels van de bewijslast, door de verzekerde moet worden geleverd.
BEOORDELING
Het middel kan niet worden aangenomen.
Enerzijds, ben ik, zoals verweerder, van oordeel dat art. 8, eerste lid, doelt op een grond
van verval. Die omschrijving moet uiteindelijk doorwegen omdat de door de verzekeraar
verschuldigde dekking, in het geval van een opzettelijke daad, verschuldigd blijft voor de
andere personen dan degene die genoemde daad heeft begaan.
In deze zin, de eensluidende zienswijze van de rechtsleer.
Voor het overige is de parlementaire voorbereiding, gelet op de tegenstrijdigheid die zij
inhoudt, niet erg dienstig.
Wanneer we dus toepassing maken van de leer van uw arresten van 5 januari 1995 (nr.
11), 13 maart 1998 (nr. 143) en 25 februari 2000 (nr. 143), moet het middel verworpen
1 Cass., 7 juni 2001, A.R. C.98.0487.F, C.98.0492.F., nr 344.
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worden.
Ik herinner eraan dat uw Hof, dat zich moest beraden over dekkinguitsluitende
clausules uit de overeenkomst waarover het Hof van beroep had gezegd dat de bewijslast
op de verzekeraar rustte, oordeelde dat de verzekerde die zich t.a.v. zijn verzekeraar
beroept op het recht op een betaling, niet alleen het bewijs moet leveren van de schade en
van de gebeurtenis die aan de basis ervan lag, maar ook moet bewijzen dat het tot stand
gekomen risico in de overeenkomst was voorzien en daarin niet uitgesloten was.
Anderzijds, en dit weegt nog meer door, beslist uw Hof in een arrest van 7 juni 2001
(A.R. C.98.0478.F, C.98.0492.F) dat de verzekeraar die beweert bevrijd te zijn van zijn
dekking t.a.v. van zijn verzekerde omdat deze door een opzettelijke daad het voordeel van
de verzekering heeft verloren, zulks moet bewijzen.
De omstandigheden de facto en de iure die tot die beslissing hadden geleid, waren de
volgende: een verhuurde ruimte werd door brand geteisterd. Verscheidene expertises
vonden plaats; hun conclusies m.b.t. het opzettelijke of toevallige karakter van oorzaak
van het schadegeval waren tegenstrijdig.
Ingevolge art. 16 van de wet van 11 juni 1874 op de landverzekeringen dat op de feiten
van toepassing is, komt verlies of schade veroorzaakt door opzet of door grove schuld van
de verzekerde, niet ten laste van de verzekeraar. In die zaak beriep de verzekeraar van de
huurder zich op die bepaling in samenhang met de hierboven vermelde rechtspraak van
het Hof. Hij voerde aan dat, hoewel de verzekerde de schade en de gebeurtenis die daartoe
aanleiding heeft gegeven, had bewezen, en bovendien aantoont dat het gedekte risico wel
degelijk tot stand is gekomen, de verzekeraar die betoogt dat het schadegeval te wijten is
aan een opzettelijke daad, niet tot dekking gehouden zou zijn indien de oorzaak van de
schade onbekend is gebleven. De bodemrechters volgden dat verweer en wezen alle
vorderingen af die tegen de verzekeraar van de huurder waren ingesteld.
Het arrest van 7 juni 2001 doet uitspraak op grond van art. 1315, tweede lid, B.W.
Ingevolge die bepaling moet degene die beweert bevrijd te zijn, het bewijs leveren van de
betaling of van het feit dat het tenietgaan van zijn verbintenis heeft teweeggebracht. Het
Hof beslist bijgevolg dat het staat aan de verzekeraar die beweert bevrijd te zijn van de
dekking, te bewijzen dat de verzekerde een opzettelijke daad heeft begaan die hem het
voordeel van de verzekering ontneemt, en dat het niet aan de verzekerde staat aan te tonen
dat de totstandkoming van het risico haar oorsprong vindt in een andere oorzaak dan zijn
opzettelijke daad.
In werkelijkheid is volgens mij de hamvraag: wie is eiser en wie moet dus het bewijs
leveren?
Ingevolge voornoemd art. 8 is de verzekeraar bevrijd van zijn dekking t.a.v. degene die
het schadegeval opzettelijk heeft veroorzaakt.
Indien hij dus die bevrijding aanvoert, moet hij ingevolge de gemeenrechtelijk regels
m.b.t. de bewijslast, en bij gebrek aan afwijkende bepalingen, aantonen dat de
voorwaarden daartoe vervuld zijn.
Zou ik, bijgevolg durven te zeggen dat de omschrijving van de aard van die
bevrijdingsgrond (voor mij) van weinig belang is?
Dit lijkt in elk geval de zienswijze te zijn van de auteur van het commentaar op dat
arrest in het jaarverslag van het Hof. Daar staat immers te lezen: "Dit arrest (van 7 juni
2001) toont een evolutie in de rechtspraak van het Hof m.b.t. de bewijslast in
verzekeringszaken. Het breekt met de dichotomische redenering die erin bestaat de grond
van uitsluiting tegenover de grond van verval te plaatsen en stelt in de plaats daarvan
meer zekere regels gegrond op artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek".
Hoe dan ook, in de onderhavige zaak stelt het arrest vast dat het gebouw tegen het
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risico brand is verzekerd bij de eerste eiseres en dat het door een dergelijke brand in de as
is gelegd.
En aangezien die verzekeraar aanvoert dat de brand te wijten is aan een opzettelijke
daad van iemand uit verweersters naaste omgeving, beslist het arrest dat de verzekeraar
dient te bewijzen dat verweersters dekking is vervallen.
Door zo te beslissen, maakt het arrest mijns inziens een juiste toepassing van de in het
middel aangewezen wetsbepalingen.
CONCLUSIE
Verwerping.
ARREST (vertaling)
(A.R. C.00.0260.F)

I. Bestreden uitspraak.
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 15 februari 2000 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel.
II. Geding in cassatie
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiseressen voeren in hun verzoekschrift drie middelen aan.
Die middelen zijn gesteld als volgt:
(...)
3. Derde middel
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 8 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekerings-overeenkomst;
- de artikelen 1134 en 1315 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 870 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het arrest verwerpt het verweer van de [eerste] eiseres die betoogde dat verweerster
diende aan te tonen dat het schadegeval niet opzettelijk was veroorzaakt en beslist bijgevolg dat het principaal beroep van de [eerste] eiseres niet gegrond is en dat verweersters
incidenteel beroep gedeeltelijk gegrond is, en veroordeelt de [eerste] eiseres in de kosten
van beide instanties. Het arrest steunt die beslissing op volgende gronden: "de partijen
zijn het niet eens over de bewijslast; de [eerste eiseres] betoogt dat het opzettelijk schadegeval de dekking uitsluit en dat [verweerster] (de verzekerde), overeenkomstig het arrest
van het Hof van 5 januari 1995, moet aantonen dat het totstandgekomen risico door de
overeenkomst gedekt was en niet uitgesloten [Cass., 5 januari 1995, A.C. 1995, nr. 11];
[verweerster] integendeel betoogt dat de opzettelijke fout geen risico is dat is uitgesloten
bij artikel 8 van de wet van 25 juni 1992, maar als een oorzaak van verval moet worden
beschouwd, wat impliceert dat [de eerste eiseres] [verzekeraar] dat feit moet aantonen; artikel 8 bepaalt dat 'de verzekeraar niet verplicht kan worden dekking te geven aan hem die
het schadegeval opzettelijk heeft veroorzaakt'; er moet worden bepaald of die tekst voorziet in een uitsluitingsgrond dan wel in een grond van verval van de door de verzekeraar
verleende dekking; artikel 8 gebruikt niet uitdrukkelijk een van die bewoordingen; uit dat
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artikel volgt evenwel dat alleen de personen die opzettelijk een schadegeval hebben veroorzaakt van dekking zijn uitgesloten; er moet een onderscheid worden gemaakt tussen de
dekking verleend door de verzekeraar en de persoon die daarvan niet kan genieten omdat
hij het schadegeval opzettelijk heeft veroorzaakt; de verzekeraar alleen jegens laatstgenoemde geen dekking moet verlenen; die dekking daarentegen blijft gelden voor de andere eventuele begunstigden, zodat kan worden besloten dat het gaat om een grond van verval en niet om een uitsluitingsgrond aangezien niet kan worden geoordeeld dat er een dekking van de verzekering bestaat ten aanzien van bepaalde personen en niet ten aanzien van
degene die het schadegeval opzettelijk heeft veroorzaakt ( M. Fontaine, Droit des assurances, 2de uitg., Larcier 1996, 178, nr. 309; J.-L. Fagnart, Traité pratique de droit commercial, dl. III, Droit privé des assurances terrestres, Story-Scientia, 1998, 85); anders beslissen betekent dat de andere begunstigden op onwettige wijze de dekking van de verzekering wordt ontnomen; de wetsgeschiedenis kan niet worden aangevoerd tegen de duidelijke tekst van de wet, des te meer daar de recente rechtsleer gewezen heeft op de tegenstrijdigheden tussen de wetsgeschiedenis van de wet van 25 juni 1992 die beweert 'de oplossing van 1874 over te nemen' (uitsluiting) en de huidige tekst van artikel 8 (M. Fontaine,
Droit des assurances, Larcier, 1996, p. 178, noot 202; J.-L. Fagnart, 'Le régime des exclusions et des déchéances dans les assurances de responsabilité', in Les assurances de responsabilité, Jeune Barreau de Bruxelles, 1999, p. 194, nr. 5); aangezien de opzettelijke
daad, in casu de opzettelijke brandstichting, een grond van verval is, dient de verzekeraar
te bewijzen dat de dekking van [verweerster] vervallen is".
Grieven
Luidens het in het middel aangewezen artikel 8 van de wet van 25 juni 1992 "kan de
verzekeraar, niettegenstaande enig andersluidend beding, niet verplicht worden dekking te
geven aan hem die het schadegeval opzettelijk heeft veroorzaakt". Uit de vaststellingen
van het arrest volgt dat de [eerste] eiseres, verzekeraar, het litigieuze schadegeval weigerde te dekken en aanvoerde dat zij geen dekking diende te verlenen als haar verzekerde het
schadegeval opzettelijk had veroorzaakt. De verzekerde die jegens zijn verzekeraar zijn
recht op betaling doet gelden moet niet alleen de schade en de gebeurtenis die de schade
heeft veroorzaakt bewijzen, maar tevens dat het risico, zoals het is totstandgekomen, in de
overeenkomst was bepaald en niet door de overeenkomst was uitgesloten. Naar luid van
voornoemd artikel 8 is het opzettelijk veroorzaakte schadegeval van dekking uitgesloten.
Daaruit volgt dat het arrest dat beslist "dat de verzekeraar, aangezien de opzettelijke daad,
in casu de opzettelijke brandstichting, een grond van verval is moet aantonen dat de dekking van [verweerster] vervallen is": 1° artikel 8 van de wet van 25 juni 1992 schendt
door niet te willen oordelen dat het opzettelijk veroorzaakte schadegeval niet gedekt was;
2° de regels inzake de bewijslast miskent door te beslissen dat de verzekeraar de opzettelijke daad, in casu de opzettelijke brandstichting, moet bewijzen (schending van artikel
1315, inzonderheid eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek en van de artikelen 870 en
1042 van het Gerechtelijk Wetboek), en bijgevolg zijn beslissing dat de verzekeringsovereenkomst uitwerking moet krijgen omdat de dekkingsvoorwaarden vervuld zijn, niet
naar recht verantwoordt (schending van artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek).

IV. Beslissing van het Hof
(...)
Derde middel:
Overwegende dat artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek, in zijn eerste lid,
bepaalt dat hij die de uitvoering van een verbintenis vordert, het bestaan daarvan
moet bewijzen en, in zijn tweede lid, dat omgekeerd hij die beweert bevrijd te
zijn, het bewijs moet leveren van de betaling of van het feit dat het tenietgaan

216

HOF VAN CASSATIE

18.1.02 - Nr. 42

van zijn verbintenis heeft teweeggebracht; dat artikel 870 van het Gerechtelijk
Wetboek de in voornoemd artikel 1315 vastgelegde regel alleen maar veralgemeent;
Overwegende dat ingevolge artikel 8 van de wet van 25 juni 1992, de verzekeraar niettegenstaande enig andersluidend beding, niet verplicht kan worden dekking te geven aan hem die het schadegeval opzettelijk heeft veroorzaakt;
Overwegende dat het, met toepassing van artikel 1315, tweede lid, van het
Burgerlijk Wetboek, staat aan de verzekeraar die beweert bevrijd te zijn van de
dekking, aan te tonen dat de verzekerde opzettelijk gehandeld heeft waardoor hij
het voordeel van de verzekering verliest;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweersters gebouw door een brand
werd verwoest en dat zij dat risico bij de eerste eiseres had verzekerd; dat het arrest, op grond dat die verzekeraar beweert dat de brand opzettelijk was gesticht
door personen uit de onmiddellijke kennissenkring van verweerster, oordeelt dat
de verzekeraar moet bewijzen dat de dekking van verweerster vervallen is;
Overwegende dat het arrest door aldus te beslissen, geen van de in het middel
aangewezen wetsbepalingen schendt;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt de eiseressen in de kosten.
18 januari 2002 - 1e kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, waarnemend voorzitter –
Verslaggever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaat: mrs Simont en Mahieu.

Nr. 43
1e kamer - 18 januari 2002

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — TUCHTZAKEN GENEESKUNDE - BEROEPSORDEN - GENEESHEER - RAAD VAN DE ORDE - TUCHTVERVOLGINGEN GEWETTIGDE VERDENKING - LEDEN VAN DE RAAD - GESPANNEN VERHOUDINGEN – GEVOLGEN.
De gespannen verhoudingen tussen, enerzijds, de leden van een vereniging waarvan de
verzoeker, alsook andere leden die in de raad zitting houden of dienen te houden, deel
uitmaken en, anderzijds, tal van andere leden van de raad, kunnen bij de verzoeker en bij
derden een gewettigde verdenking doen ontstaan over de strikte onafhankelijkheid en
onpartijdigheid van de raad van de Orde van geneesheren die over de tuchtvervolging
tegen verweerder uitspraak moet doen en verantwoorden de onttrekking van de zaak aan
die raad1. (Art. 648, 2°, Ger.W.)
(P.)

1 Zie Cass., 18 juni 2000, A.R. C.00.0216.F, nr 379.
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ARREST (vertaling)

(A.R. C.01.0550.F)

I. Voorafgaande rechtspleging
In zijn verzoekschrift dat op 22 november 2001 ter griffie van het Hof is neergelegd, vraagt verzoeker dat het verzet dat hij heeft ingesteld tegen de tuchtbeslissing die de franstalige raad van de Orde van geneesheren van de provincie
Brabant op 2 oktober 2001 te zijnen laste heeft uitgesproken, aan dat rechtscollege wegens gewettigde verdenking zou worden onttrokken.
In zijn arrest van 30 november 2001 heeft het Hof beslist dat het verzoekschrift niet kennelijk onontvankelijk is.
De voorzitter van de franstalige Orde van geneesheren van de provincie Brabant heeft op 19 december 2001 de verklaring afgelegd die bij artikel 656, tweede lid, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek is voorgeschreven.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Beslissing van het Hof
Overwegende dat de feiten waarvoor eiser tuchtrechtelijk wordt vervolgd, hoewel zij oorspronkelijk teruggaan op zijn weigering om een medisch dossier over
te zenden aan de overheid van de orde die daarom had gevraagd in het kader van
een tegen hem neergelegde klacht, hoofdzakelijk te maken hebben met zijn houding in die omstandigheid;
Dat uit de stukken die aan het Hof ter beoordeling zijn voorgelegd blijkt dat eiser door zijn houding duidelijk wilde maken hoe hij en de vereniging zonder
winstoogmerk "Action Lois médicales" waarvan hij lid is, over de tuchtprocedure denken; dat de vierde grief tegen hem trouwens uitdrukkelijk verwijst naar
zijn "hoedanigheid van penningmeester" van die vereniging, die als een "drukkingsgroep" wordt omschreven;
Overwegende dat uit de stukken blijkt dat de verhouding tussen de leden van
die vereniging, en inzonderheid de leden die in de raad zetelen of moeten zetelen, en verschillende andere leden van de raad gespannen is; dat dokter Hertoghe
die verslag heeft uitgebracht van de zitting waarop de beslissing is uitgesproken
waartegen verzet is gedaan, bewoordingen gebruikt die op zijn minst doen twijfelen aan de sereniteit van de leden van de raad die tijdens die zitting zetelden en
duidelijk maken dat zij de standpunten van verzoeker vijandig gezind waren;
Overwegende dat die omstandigheden van aard zijn om bij verzoeker en derden een gewettigde verdenking te doen ontstaan over de onafhankelijkheid en de
onpartijdigheid van de raad van de Orde die uitspraak moet doen;
Dat de bekommernis om die verdenking te voorkomen de onttrekking van de
zaak aan dat rechtscollege rechtvaardigt;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Beveelt dat het verzet dat verzoeker heeft ingesteld tegen de tuchtbeslissing
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die op 2 oktober 2001 tegen hem is uitgesproken, aan de franstalige raad van de
Orde van geneesheren van de provincie Brabant wordt onttrokken;
Verwijst de zaak naar de raad van de Orde van geneesheren van de provincie
Henegouwen;
Veroordeelt de Orde van geneesheren in de kosten die tot op heden op nul euro
zijn begroot.
18 januari 2002 - 1e kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, waarnemend voorzitter –
Verslaggever: de h. Storck – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Chomé, Brussel.

Nr. 44
1e kamer - 18 januari 2002

CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ONAANTASTBARE
BEOORDELING DOOR FEITENRECHTER - HANDELSVENNOOTSCHAP ONLICHAMELIJKE BESTANDDELEN - WAARDEVERMINDERING - BEOORDELING DOOR DE RECHTER KRITIEK – ONTVANKELIJKHEID.
Niet ontvankelijk is het cassatiemiddel dat opkomt tegen de feitelijke beoordeling op grond
waarvan de bestreden beslissing oordeelt dat op de onlichamelijke bestanddelen die een
partij in een handelsvennootschap heeft ingebracht, geen daadwerkelijke
waardevermindering kan worden toegepast1.
(CABINET MEDICAL DU DOCTEUR DANIELLE BRUMIOUL B.V.B.A. T. BELGISCHE STAAT, Min. van Financiën)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.00.0046.F)

I. Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Luik
van 14 januari 2000.
II. Geding in cassatie
Raadsheer Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres stelt twee middelen voor.
Het eerste middel is als volgt gesteld:
Schending van de artikelen 149 van de Grondwet, 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk
Wetboek en 61, eerste lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992,
doordat het arrest eerst vaststelt dat het geschil betrekking heeft op aanslagen in de
vennootschapsbelasting die ten name van eiseres zijn vastgesteld voor de aanslagjaren
1992 tot 1995; dat dokter D. B. bij de oprichting van de vennootschap, eiseres, bij akte
1 Zie Cass., 25 okt. 1996, A.R. C.95.0408.N, nr.402.
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van 8 november 1990, daarin meer bepaald inbreng heeft gedaan van onlichamelijke bestanddelen, namelijk "haar cliënteel, haar knowhow, de kennis van de geneeskunde, de
naamsbekendheid, zulks voor een bedrag van 3.600.000 BEF"; dat eiseres afschrijvingen
op die onlichamelijke bestanddelen in rekening heeft gebracht en dat het bestuur de aftrek
van die afschrijvingen voor de bepaling van haar belastbare winst in de vennootschapsbelasting heeft afgewezen; dat het arrest vervolgens beslist dat het bestuur terecht de aftrek
van die afschrijvingen heeft afgewezen en bijgevolg de voorziening van eiseres verwerpt
op grond "dat de geschillen betrekking hebben op de belastingsregeling m.b.t. afschrijvingen van een goodwill die voortkomt uit de inbreng van onlichamelijke waarden in de vennootschap die opgericht is door een arts die zijn beroepsactiviteit eerst als natuurlijk persoon in de hoedanigheid van loontrekkende uitoefende en vervolgens in de hoedanigheid
van werkend vennoot in een vennootschap die in het Hôpital de la Citadelle is opgericht;
dat het bestuur de afschrijvingswaarde betwist van de inbreng die genoemde vrouwelijk
arts heeft gedaan, op grond dat zij, na afloop van haar activiteit als werkend vennoot in de
vereffende vennootschap, geen eigen cliënteel had; dat (eiseres) aanvoert dat de onlichamelijke activa die door een natuurlijk persoon zijn overgedragen niet beperkt zijn tot de
waarde van cliënteel, maar tevens bestaan in haar knowhow, haar kennis van de geneeskunde, haar naamsbekendheid ... die verband houden met haar persoonlijke activiteit zodat haar activiteit binnen de vennootschap kan worden voortgezet; dat die waarden evenwel in beginsel niet aftrekbaar lijken, in zoverre ze niet aan een werkelijke waardevermindering onderhevig kunnen zijn; dat een natuurlijk persoon wel degelijk het recht heeft om
dat soort onlichamelijke waarden in te brengen in de vennootschap die zij opricht maar
dat het bestuur hier terecht de afschrijving van die inbreng, namelijk de waardevermindering van die ingebrachte waarde, betwist; [...] dat het kenmerkend is vast te stellen dat de
gehele argumentatie van de vennootschap geen betrekking heeft op de waardevermindering van die onlichamelijke waarden [kennis van de geneeskunde ...] maar wel op de
waardevermindering van het aangebrachte cliënteel die uitgerekend door het bestuur
wordt afgewezen; [...] dat (eiseres), van wie de verrekening van de afschrijvingen afgewezen is, aanvoert dat het CHR de la Citadelle nooit gewag heeft gemaakt van enig eigendomsrecht op haar cliënteel en dat haar standpunt gerechtvaardigd wordt door het feit dat
de uitoefening van de geneeskunde die inbreng opleverde, waarbij de activiteit van het
CHR beperkt blijft tot administratief beheer; dat zij dus beweert dat dokter B. als eigenaar
van dat cliënteel, het kon overdragen aan de nieuw opgerichte vennootschap die eveneens
de geneeskunde als maatschappelijk doel heeft; dat [eiseres] dus beweert dat de louter theoretische band met dat cliënteel van het ziekenhuis waar de arts werkte, noodzakelijkerwijs moet leiden tot de toepassing van een systeem van afschrijvingen door de nieuw opgerichte vennootschap en dat die afschrijving verband houdt met de waardevermindering
van het cliënteel, te wijten aan de veroudering van de patiënten, welke overweging het begrip persoonlijk cliënteel verwart met de inbreng van de kennis van de geneeskunde en
van de naamsbekendheid waarvan niet is aangetoond dat ze mettertijd in waarde zouden
verminderen; [...] het niet te ontkennen valt dat dokter B., ongeacht haar statuut, in feite
altijd gewerkt heeft in de afdeling kindergeneeskunde van het Hôpital de la Citadelle zodat zij, aangezien zij geen privé-praktijk had, niet bewijst hoe zij een eigen cliënteel zou
hebben kunnen opbouwen dat aldus kon worden ingebracht in de door haar opgerichte
vennootschap",
terwijl eiseres in conclusie het volgende aanvoerde: de "andere overgedragen onlichamelijke bestanddelen van de activa (buiten het cliënteel) kunnen eveneens in waarde verminderen. Technische vaardigheden, knowhow hebben immers betrekking op een voortdurend evoluerende gespecialiseerde activiteit; daaruit volgt dus dat het evident is dat die
bestanddelen mettertijd in waarde verminderen, aangezien de geneesheer-specialist verplicht is zich voortdurend bij te scholen, zo niet zou zijn hoedanigheid van specialist niet
langer bestaan, althans de facto; in dat verband is de zienswijze van de Inspecteur geschil-
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len volgens wie de kennis van de geneeskunde bekrachtigd wordt na afloop van de studies
en zonder enige beperking in de tijd verworven blijft, onjuist en houdt zij geen rekening
met de werkelijkheid van het leven van een geneesheer-specialist; het lijdt immers geen
twijfel dat de kennis die tijdens de universitaire opleiding is verworven, na verloop van
tijd alle economische waarde verliest en, wegens het ontstaan van nieuwe technieken en
kennis, vervangen wordt door andere gegevens; met betrekking tot kinesisten bestaat er
rechtspraak dat hun cliënteel vlugger in waarde vermindert dan dat van andere medische
beroepen omdat het bij kinesisten vaak om eenmalige prestatiereeksen gaat; die bijzonderheid rechtvaardigt de afschrijving van hun cliënteel over vijf jaar; hier kan mutatis mutandis dezelfde redenering worden toegepast; [...]. Kortom: uit de verschillende overwegingen blijkt dat de overdracht van onlichamelijke bestanddelen zowel op cliënteel als op
knowhow betrekking had [...]. Dat cliënteel kan worden afgeschreven net als de overige
overgedragen onlichamelijke bestanddelen voor zover ze aan een voortdurende waardevermindering onderhevig zijn en vernieuwd kunnen worden door de inbreng van nieuwe
cliënten enerzijds, van nieuwe vormen van kennis, anderzijds",
1. Eerste onderdeel.
Het hof van beroep, wanneer het zegt "dat het kenmerkend is vast te stellen de gehele
argumentatie van de vennootschap geen betrekking heeft op de waardevermindering van
die onlichamelijke waarden [kennis van de geneeskunde ...] maar wel op de waardevermindering van het aangebrachte cliënteel die uitgerekend door het bestuur wordt afgewezen", impliciet maar zeker bevestigt dat eiseres niet de waardevermindering van andere
onlichamelijke waarden dan het cliënteel aanvoert; het hof van beroep aldus de hoofdconclusie van eiseres en inzonderheid de bovenstaande passage uitlegt op een wijze die niet
verenigbaar is met de bewoordingen ervan en derhalve de bewijskracht ervan miskent
(miskenning van de artikelen 1319, 1320 et 1322 van het Gerechtelijk Wetboek).
2. Tweede onderdeel.
Artikel 61, eerste lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 luidt als
volgt, "afschrijvingen worden als beroepskosten aangemerkt ... voor zover ze ... samengaan met een waardevermindering die zich in het belastbare tijdperk werkelijk heeft voorgedaan"; algemeen wordt aangenomen dat de kennis van de geneeskunde en de naamsbekendheid van een natuurlijk persoon, beoefenaar van de geneeskunde, normalerwijze mettertijd in waarde verminderen; het arrest bijgevolg, wanneer het beweert dat niet aangetoond is dat de kennis van de geneeskunde en de naamsbekendheid die door dokter B. zijn
ingebracht, mettertijd in waarde zouden verminderen, het in artikel 61, eerste lid, van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 bedoelde wettelijk begrip "waardevermindering" miskent en derhalve die wetsbepaling schendt; althans de redenen van het arrest,
aangezien het geen melding maakt van de concrete gegevens van de zaak waarop het hof
van beroep steunt om te beslissen dat niet aangetoond is dat de kennis van de geneeskunde en naamsbekendheid van dokter B. mettertijd in waarde zouden verminderen, het Hof
niet in staat stellen na te gaan of het hof van beroep die wetsbepaling correct heeft toegepast en het arrest, bijgevolg, niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet).

IV. Beslissing van het Hof
Over het eerste middel:
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het arrest erop wijst dat "[eiseres] aanvoert dat de onlichamelijke activa die door een natuurlijk persoon zijn overgedragen niet beperkt zijn
tot de waarde van cliënteel, maar tevens bestaan in haar knowhow, haar kennis
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van de geneeskunde, haar naamsbekendheid ... die verband houden met haar persoonlijke activiteit zodat haar activiteit binnen de vennootschap kan worden
voortgezet";
Overwegende dat de in dat onderdeel bekritiseerde overweging, in die context
gelezen, niet betekent dat eiseres, in de ogen van de appèlrechters geen andere
waardevermindering van onlichamelijke waarden van de activa buiten het cliënteel zou hebben aangevoerd;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat artikel 61, eerste lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 bepaalt dat afschrijvingen als beroepskosten worden aangemerkt
in die mate dat ze gegrond zijn op de aanschaffings- of beleggingswaarde en
voor zover ze noodzakelijk zijn en samengaan met een waardevermindering die
zich in het belastbare tijdperk werkelijk heeft voorgedaan;
Overwegende dat het arrest op grond van een feitelijke beoordeling oordeelt
dat de onlichamelijke bestanddelen die dokter B. ingebracht heeft in de vennootschap, eiseres, "niet aan een werkelijke waardevermindering onderhevig kunnen
zijn";
Overwegende dat het onderdeel, in zoverre het opkomt tegen die beoordeling,
niet ontvankelijk is, zoals verweerder aanvoert;
Overwegende dat het arrest, voor het overige, met de bovenstaande vermelding zijn beslissing naar recht verantwoordt;
Dat, in zoverre, het onderdeel feitelijke grondslag mist;
Over het tweede middel:
Overwegende dat eiseres, bij een akte die op 21 september 2001 ter griffie van
het Hof is neergelegd, afstand van dat middel heeft gedaan; dat akte van die afstand moet worden verleend;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verleent akte van de afstand van het tweede middel van de voorziening;
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
18 januari 2002 - 1e kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Parmentier, waarnemend
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. Kirkpatrick en T'Kint.

Nr. 45
1e kamer - 18 januari 2002

ARBITRAGEHOF - PREJUDICIËLE VRAAG - VERPLICHTING VAN HET HOF VAN CASSATIE -
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INKOMSTENBELASTINGEN - VOORZIENING IN CASSATIE - VORMVEREISTEN - IN DE TIJD
ONDERSCHEIDEN REGELS - DISCRIMINATIE – BEGRIP – GEVOLG.
Het Hof van Cassatie hoeft aan het Arbitragehof geen prejudiciële vraag te stellen,
wanneer eiser, die aanvoert dat er discriminatie bestaat tussen, enerzijds,
rechtzoekenden wier recht om zich in cassatie te voorzien tegen een beslissing die in
laatste aanleg is gewezen m.b.t. inkomstenbelastingen, onder de regeling valt van art.
388, tweede lid, W.I.B. 1992 en de rechtzoekenden wier recht, in diezelfde
aangelegenheid, ten gevolge van de opheffing van voornoemde bepaling door art. 34 W.
15 maart 1999, geregeld wordt door de bepalingen van het Ger.W. in zoverre art. 378
W.I.B. daarvan niet afwijkt, het onderscheid dat de wet maakt tussen verschillende
rechtzoekenden of categorieën rechtzoekenden die in dezelfde rechtstoestand verkeren
niet aanklaagt en evenmin kritiek oefent op de overeenstemming van de toepasselijke
overgangsbepalingen met de artt. 10 en 11 Gw.1. (Art. 26, Bijzondere Wet Arbitragehof)
(M. T. BELGISCHE STAAT, Min. van Financiën)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.01.0033.F)

I. Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 22 december 2000 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Beslissing van het Hof
Over de grond van niet-ontvankelijkheid die ambtshalve door het openbaar ministerie overeenkomstig artikel 1097 van het Gerechtelijk Wetboek tegen de
voorziening is opgeworpen: de voorziening is laattijdig:
Overwegende dat ingevolge artikel 388, tweede lid, van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen 1992, dat in casu van toepassing is, het verzoekschrift, dat
vooraf aan de verweerder werd betekend en het exploot van de betekening ter
griffie van het hof van beroep worden afgegeven binnen een termijn van drie
maanden te rekenen van de kennisgeving van het arrest aan de in bedoeld arrest
opgegeven woonplaats gedaan, een en ander op straffe van verval;
Overwegende dat, enerzijds, blijkens artikel 32 van het Gerechtelijk Wetboek,
dat ingevolge artikel 2 van dat wetboek van toepassing is in belastingzaken, de
kennisgeving die de voornoemde termijn doet ingaan, gebeurt op de datum van
de toezending ervan door de griffie naar de woonplaats of de zetel van de partij
aan wie de betekening moet geschieden;
Dat anderzijds, bij ontstentenis van een bijzondere wetsbepaling, de in voornoemd artikel 388 bedoelde termijn niet verlengd wordt wegens de afstand;
Overwegende dat eiser, die voorstelt dat aan het Arbitragehof een prejudiciële
vraag wordt gesteld, aanvoert dat er discriminatie bestaat tussen, enerzijds, rechtzoekenden wier recht om zich in cassatie te voorzien tegen een beslissing die in
1 Zie Cass., 24 dec. 1999, A.R. C.97.0218.F, nr.701.
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laatste aanleg is gewezen m.b.t. inkomstenbelastingen, onder de regeling valt van
artikel 388, tweede lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 en
de rechtzoekenden wier recht, in diezelfde aangelegenheid, ten gevolge van de
opheffing van voornoemde bepaling door artikel 34 van de wet van 15 maart
1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen, geregeld wordt door de
bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek in zoverre artikel 378 van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen daarvan niet afwijkt;
Overwegende dat geen van beide regelingen die door eiser worden aangevoerd, voorziet in een onderscheid tussen categorieën rechtzoekenden; dat elk
van beide regelingen zonder onderscheid geldt voor alle rechtzoekenden waarop
zij van toepassing is naar gelang van de criteria die hun respectievelijke werking
in de tijd betreffen;
Overwegende dat de door eiser aangevoerde discriminatie derhalve niet voortvloeit uit de door hem opgegeven wetsbepalingen;
Dat eiser geen kritiek oefent op de overeenstemming van de toepasselijke
overgangsbepalingen met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet;
Overwegende dat eiser geen onderscheid aanklaagt dat de wet maakt tussen
verschillende rechtsonderhorigen of categorieën rechtsonderhorigen die in dezelfde rechtstoestand verkeren, zodat de door hem voorgestelde prejudiciële
vraag niet valt onder het bepaalde in artikel 26 van de Bijzondere Wet op het Arbitragehof en derhalve niet aan dat rechtscollege gesteld dient te worden;
Overwegende dat uit de procedurestukken blijkt dat het arrest bij een op 28 december 2000 ter post aangetekende brief ter kennis van verweerder is gebracht
aan zijn in dat arrest opgegeven woonplaats; dat het verzoekschrift in cassatie en
het exploot van de betekening van dat verzoekschrift ter griffie van het hof van
beroep zijn overhandigd op 30 maart 2001, dus buiten de termijn van drie maanden waarin voornoemd artikel 388, tweede lid, voorziet;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid aangenomen moet worden;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
18 januari 2002 - 1e kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, waarnemend voorzitter –
Verslaggever: mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal
– Advocaat:mr. Lambert, Luik.

Nr. 46
2e kamer - 22 januari 2002

1º NACHTGERUCHT OF NACHTRUMOER - MISDRIJF – BESTANDDELEN.
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2º NACHTGERUCHT OF NACHTRUMOER - OVERTREDING VAN DE VASTGESTELDE
GELUIDSNORMEN – ONDERSCHEID.
1º en 2° De correctionele straffen van artikel 11 van de Wet van 18 juli 1973 tot bestrijding
van de geluidshinder en van artikel 39 Milieuvergunningsdecreet zijn gesteld op de
daarin bepaalde misdrijven van overtreding van de vastgestelde geluidsnormen en doen
geen afbreuk aan de toepassing van de in het Strafwetboek gestelde straffen zoals het
artikel 561, 1°, Strafwetboek, dat het zich schuldig maken aan nachtgerucht of
nachtrumoer, waardoor de rust van de inwoners kan worden verstoord, strafbaar stelt 1.
(Art. 561, 1°, Sw.; Art. 11, Geluidshinderwet; Art. 39, Decr. Vl. R. 28 juni 1985 betreffende
de milieuvergunning)
(V. T. W.)

ARREST

(A.R. P.00.0920.N)

Met de notitie overeenstemmend arrest.
22 januari 2002 - 2e kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. Bekaert, Brugge.

Nr. 47
2e kamer - 23 januari 2002

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING —
VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) - RAADKAMER BESCHIKKING VAN BUITENVERVOLGINGSTELLING - HOGER BEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - VERWIJZINGSARREST - CASSATIEBEROEP VAN DE
VERDACHTE – ONTVANKELIJKHEID – GRENZEN.
2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING — GEEN
EINDBESLISSING, TOCH ONMIDDELLIJK VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP - RAADKAMER - BESCHIKKING VAN BUITENVERVOLGINGSTELLING HOGER BEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING VERWIJZINGSARREST - CASSATIEBEROEP VAN DE VERDACHTE – ONTVANKELIJKHEID – GRENZEN.
3º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - RAADKAMER - BESCHIKKING VAN
BUITENVERVOLGINGSTELLING - HOGER BEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - VERWIJZINGSARREST - CASSATIEBEROEP VAN DE VERDACHTE –
ONTVANKELIJKHEID – GRENZEN.
1º, 2° en 3° Het cassatieberoep dat de verdachte vóór de eindbeslissing instelt tegen het
arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, dat, op het hoger beroep van het O.M.
tegen de beschikking tot buitenvervolgingstelling van de raadkamer, die verdachte naar
de correctionele rechtbank verwijst, is niet ontvankelijk, in zoverre dat arrest uitspraak
heeft gedaan over het bestaan van voldoende bezwaren om die verwijzing te
1 Cass., 30 okt. 1984, AR 8811, nr 149.
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verantwoorden; dat cassatieberoep is evenwel ontvankelijk, in zoverre het het Hof in
staat stelt, zelfs ambtshalve, te onderzoeken of het verwijzingsarrest onregelmatigheden,
verzuimen of nietigheidsgronden bevat1. (Artt. 135, 235bis en 416, Sv.)
(D. T. C. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.01.1361.F)

I. Bestreden uitspraak
De voorziening is gericht tegen een arrest, op 17 september 2001 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Geding in cassatie
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
III. De beslissing van het Hof
Overwegende dat het hof van beroep, kamer van inbeschuldigingstelling, op
het hoger beroep van het openbaar ministerie tegen een beschikking van buitenvervolgingstelling van de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brussel, uitspraak heeft gedaan over het bestaan van voldoende bezwaren om de
verwijzing van eiseres naar de correctionele rechtbank te verantwoorden;
Dat een dergelijke beslissing geen eindbeslissing is in de zin van artikel 416
van het Wetboek van Strafvordering en noch over een geschil inzake bevoegdheid noch met toepassing van de artikelen 135 en 235bis van dat wetboek uitspraak doet;
Dat de voorziening, wat dat betreft, voorbarig en dus niet ontvankelijk is;
Overwegende dat, voor het overige, er geen enkele onregelmatigheid, verzuim
of nietigheidsgrond met betrekking tot het verwijzingsarrest bestaat;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de voorziening,
Veroordeelt eiseres in de kosten.
23 januari 2002 - 2e kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Batselé – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal.

1 Uit de context van de artt. 416, tweede lid, en 135, § 2, Sv. blijkt dat de verdachte alleen een
onmiddellijk cassatieberoep tegen het verwijzingsarrest van de kamer van inbeschuldigingstelling
kan instellen in gevallen die vergelijkbaar zijn met die waarin hoger beroep tegen de
verwijzingsbeschikking van de raadkamer kan worden ingesteld, m.n. wanneer het
verwijzingsarrest zelf is aangetast door onregelmatigheden, verzuimen of nietigheidsgronden.
(Cass., 2 mei 2001, A.R. P.01.0180.F, nr. 250, en 12 sept. 2001, A.R. P.01.1013.F, nr. 460). In dat
geval is het cassatieberoep van de verdachte tegen het verwijszingsarrest dus ontvankelijk, ook al
voert hij geen enkel middel aan, aangezien het cassatieberoep het Hof verplicht de regelmatigheid
van het verwijzingsarrest ambtshalve te onderzoeken.
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Nr. 48
2e kamer - 23 januari 2002

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — STRAFZAKEN GEWETTIGDE VERDENKING - RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG - ONPARTIJDIGHEID EN
OBJECTIVITEIT - BENADEELDEN ZIJN BLOEDVERWANTEN VAN DE ARBEIDSAUDITEUR VAN HETZELFDE
ARRONDISSEMENT.
De onttrekking van een zaak aan een rechtbank van eerste aanleg is verantwoord,
wanneer de gewettigde verdenking die bij de beklaagde en bij derden kan ontstaan, is
ingegeven door het feit dat de personen die benadeeld zijn door de aan de beklaagde ten
laste gelegde feiten, de dochter, echtgenoot en zoon van de arbeidsauditeur van
hetzelfde gerechtelijk arrondissement zijn1. (Art. 542, Sv.)
(B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.01.1625.F)

HET HOF, Gelet op het arrest van het Hof van 5 december 2001;
Gelet op de verklaring die de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg
te Namen onderaan het arrest heeft aangebracht na overleg met de met naam genoemde leden van het rechtscollege, die de voormelde verklaring mede hebben
ondertekend;
Gelet op het advies van 20 december 2001 van de procureur des Konings te
Namen, dat op 28 december 2001 op de griffie van het Hof is ontvangen;
Overwegende dat verzoeker aanvoert dat de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Namen uitspraak dient te doen over de strafvordering die tegen hem is ingesteld
wegens feiten tegen zowel de dochter als de echtgenoot en de zoon van de auditeur bij de arbeidsrechtbanken van Namen en Dinant;
Overwegende dat het mogelijk is dat die magistraat zou moeten vorderen voor
de Correctionele Rechtbank te Namen en dat de omstandigheden eigen aan de
zaak bij verzoeker en bij derden gewettigde verdenking kunnen wekken aangaande de onpartijdigheid en de objectiviteit van de rechters van de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Namen;
Dat de bekommernis om een dergelijke verdenking te voorkomen de onttrekking van de zaak aan dat rechtscollege verantwoordt;
OM DIE REDENEN,
Beveelt dat de tegen verzoeker ingestelde zaak onttrokken wordt aan de Rechtbank van Eerste Aanleg te Namen;
Verwijst de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hoei.
Veroordeelt eiser in de kosten.
23 januari 2002 - 2e kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal. 23
1 Zie Cass., 22 juni 1999, A.R. P.99.0899.N, nr. 385; 27 juli 1999, A.R. P.99.0899.F, nr. 420; 4 okt.
2000, A.R. P.00.1355.F, nr. 519, en 22 nov. 2000, A.R. P.00.1355.F, nr. 638.
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januari 2002 - 2e kamer – Advocaat: mr. Laurent, Brussel.

Nr. 49
2e kamer - 23 januari 2002

1º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 12 TOEPASSINGSGEBIED - AANHOUDING - TITEL - HANDHAVING - RECHTERLIJKE BESLISSINGEN.
2º INTERNATIONALE VERDRAGEN - INTERNATIONALE VERBINTENISSEN - HANDVEST VAN
DE VERENIGDE NATIES, HOOFDSTUK VII - VEILIGHEIDSRAAD VAN DE VERENIGDE NATIES,
RESOLUTIE 955 - INTERNATIONAAL TRIBUNAAL VOOR RWANDA - AANHOUDINGSBEVEL
UITGEVAARDIGD DOOR HET INTERNATIONAAL TRIBUNAAL - UITVOERBAARVERKLARING - RAADKAMER
- HOGER BEROEP - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - TERMIJNEN - SANCTIE - GEVOLG RECHT VAN VERDEDIGING.
3º ONDERZOEKSGERECHTEN - INTERNATIONAAL TRIBUNAAL VOOR RWANDA AANHOUDINGSBEVEL UITGEVAARDIGD DOOR HET INTERNATIONAAL TRIBUNAAL UITVOERBAARVERKLARING - RAADKAMER - HOGER BEROEP - KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - TERMIJNEN - SANCTIE - GEVOLG - RECHT VAN VERDEDIGING.
4º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 12 TOEPASSINGSGEBIED - INTERNATIONAAL TRIBUNAAL VOOR RWANDA - AANHOUDINGSBEVEL
UITGEVAARDIGD DOOR HET INTERNATIONAAL TRIBUNAAL - UITVOERBAARVERKLARING - RAADKAMER
- HOGER BEROEP - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - TERMIJNEN - SANCTIE - GEVOLG RECHT VAN VERDEDIGING.
5º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - INTERNATIONAAL TRIBUNAAL VOOR
RWANDA - AANHOUDINGSBEVEL UITGEVAARDIGD DOOR HET INTERNATIONAAL TRIBUNAAL UITVOERBAARVERKLARING - RAADKAMER - HOGER BEROEP - KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - TERMIJNEN – SANCTIE – GEVOLG.
6º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID –
BEWIJSLAST – BEGRIP.
7º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID BEOORDELINGSVRIJHEID - STRAFVORDERING - PERSOONLIJKE KENNIS VAN DE RECHTER ALGEMEEN BEKEND FEIT – BEGRIP.
8º INTERNATIONALE VERDRAGEN - INTERNATIONALE VERBINTENISSEN - HANDVEST VAN
DE VERENIGDE NATIES, HOOFDSTUK VII - VEILIGHEIDSRAAD VAN DE VERENIGDE NATIES,
RESOLUTIE 955 - INTERNATIONAAL TRIBUNAAL VOOR RWANDA - BERECHTING VAN BEPAALDE
ZAKEN - VERTRAGINGEN - PERSOONLIJKE KENNIS VAN DE RECHTER - ALGEMEEN BEKEND FEIT –
BEGRIP.
9º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — NIEUW MIDDEL - REDELIJKE
TERMIJN - OVERSCHRIJDING – ONTVANKELIJKHEID.
10º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 5 — ARTIKEL 5.3 - REDELIJKE TERMIJN - OVERSCHRIJDING - CASSATIEMIDDEL NIEUW MIDDEL – ONTVANKELIJKHEID.
11º INTERNATIONALE VERDRAGEN - INTERNATIONALE VERBINTENISSEN - HANDVEST VAN
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VERENIGDE NATIES, HOOFDSTUK VII - VEILIGHEIDSRAAD VAN DE VERENIGDE NATIES,
955 - INTERNATIONAAL TRIBUNAAL VOOR RWANDA - BEVEL TOT AANHOUDING UITVOERBAARVERKLARING - RAADKAMER - VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - TOEPASSING OVERBRENGING VAN DE AANGEHOUDEN PERSOON.
DE

RESOLUTIE

12º ONDERZOEKSGERECHTEN - INTERNATIONAAL TRIBUNAAL VOOR RWANDA AANHOUDINGSBEVEL UITGEVAARDIGD DOOR HET INTERNATIONAAL TRIBUNAAL UITVOERBAARVERKLARING - RAADKAMER - VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - TOEPASSING OVERBRENGING VAN DE AANGEHOUDEN PERSOON.
13º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ALGEMEEN - INTERNATIONAAL TRIBUNAAL VOOR RWANDA - AANHOUDINGSBEVEL
UITGEVAARDIGD DOOR HET INTERNATIONAAL TRIBUNAAL - UITVOERBAARVERKLARING - RAADKAMER
- TOEPASSING VAN HET VERDRAG - OVERBRENGING VAN DE AANGEHOUDEN PERSOON.
14º INTERNATIONALE VERDRAGEN - INTERNATIONALE VERBINTENISSEN - HANDVEST VAN
DE VERENIGDE NATIES, HOOFDSTUK VII - VEILIGHEIDSRAAD VAN DE VERENIGDE NATIES,
RESOLUTIE 955 - INTERNATIONAAL TRIBUNAAL VOOR RWANDA - BEVEL TOT AANHOUDING UITVOERBAARVERKLARING - ONDERZOEKSGERECHT - ONDERZOEKEN - RECHTSPLEGING VOOR HET
INTERNATIONAAL TRIBUNAAL - VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - OVEREENSTEMMING –
TOETSING.
15º ONDERZOEKSGERECHTEN - INTERNATIONAAL TRIBUNAAL VOOR RWANDA - BEVEL
TOT AANHOUDING - UITVOERBAARVERKLARING - ONDERZOEKSGERECHT - ONDERZOEKEN RECHTSPLEGING VOOR HET INTERNATIONAAL TRIBUNAAL - VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS OVEREENSTEMMING – TOETSING.
16º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ALGEMEEN - INTERNATIONAAL TRIBUNAAL VOOR RWANDA - BEVEL TOT AANHOUDING UITVOERBAARVERKLARING - ONDERZOEKSGERECHT - ONDERZOEKEN - RECHTSPLEGING VOOR HET
INTERNATIONAAL TRIBUNAAL - OVEREENSTEMMING MET HET VERDRAG – TOETSING.
17º INTERNATIONALE VERDRAGEN - INTERNATIONALE VERBINTENISSEN - HANDVEST VAN
DE VERENIGDE NATIES, HOOFDSTUK VII - VEILIGHEIDSRAAD VAN DE VERENIGDE NATIES,
RESOLUTIE 955 - INTERNATIONAAL TRIBUNAAL VOOR RWANDA - BEVEL TOT AANHOUDING UITVOERBAARVERKLARING - ONDERZOEKSGERECHT - RECHT VAN VERDEDIGING - VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS - ARTIKEL 6 – TOEPASSING.
18º ONDERZOEKSGERECHTEN - INTERNATIONAAL TRIBUNAAL VOOR RWANDA - BEVEL
TOT AANHOUDING - UITVOERBAARVERKLARING - RECHT VAN VERDEDIGING - VERDRAG RECHTEN
VAN DE MENS - ARTIKEL 6 – TOEPASSING.
19º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - INTERNATIONAAL TRIBUNAAL VOOR RWANDA - BEVEL TOT
AANHOUDING - UITVOERBAARVERKLARING - ONDERZOEKSGERECHT - RECHT VAN VERDEDIGING –
TOEPASSING.
20º INTERNATIONALE VERDRAGEN - INTERNATIONALE VERBINTENISSEN INTERNATIONAAL TRIBUNAAL VOOR RWANDA - RECHTSPLEGINGS- EN BEWIJSVOERINGSREGLEMENT ARTIKEL 59 - INTERNATIONALE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE STAAT - ONDERZOEKSGERECHT AANHOUDINGSBEVEL UITGEVAARDIGD DOOR HET INTERNATIONAAL TRIBUNAAL UITVOERBAARVERKLARING – TOEPASSING.
21º ONDERZOEKSGERECHTEN - INTERNATIONAAL TRIBUNAAL VOOR RWANDA RECHTSPLEGINGS- EN BEWIJSVOERINGSREGLEMENT - ARTIKEL 59 - INTERNATIONALE
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STAAT - AANHOUDINGSBEVEL UITGEVAARDIGD DOOR HET
INTERNATIONAAL TRIBUNAAL - UITVOERBAARVERKLARING – TOEPASSING.
VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE

22º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL
151 - RECHTER – ONAFHANKELIJKHEID – BEGRIP.
23º MACHTEN — RECHTERLIJKE MACHT - GRONDWET - ARTIKEL 151 - RECHTER –
ONAFHANKELIJKHEID – BEGRIP.
1º Art. 12 Gw. regelt de titel op grond waarvan een persoon kan worden aangehouden
buiten het geval van ontdekking op heterdaad, doch niet de rechterlijke beslissingen
krachtens welke de wettelijk verrichte aanhouding achteraf wordt gehandhaafd1. (Art. 12,
derde lid, Gw. 1994)
2º, 3°, 4° en 5° De termijnen die bepaald worden in art. 12, § 1, vijfde lid, W. 22 maart 1996
betreffende de erkenning van en de samenwerking met het Tribunaal voor voormalig
Joegoslavië en het Internationaal Tribunaal voor Rwanda - bepaling krachtens hetwelk
de kamer van inbeschuldigingstelling de betrokkene hoort binnen vier dagen te rekenen
van zijn hoger beroep en uiterlijk binnen acht dagen uitspraak doet - houden geen
verband met de in art. 12, Gw., bedoelde termijn, en zijn niet voorgeschreven op straffe
van nietigheid, zodat de niet-naleving ervan alleen weerslag kan hebben op de
geldigheid van de rechtspleging als zij het recht van verdediging schendt2. (Art. 12, § 1,
vijfde lid, Wet 22 maart 1996; Art. 12, derde lid, Gw. 1994; Algemeen rechtsbeginsel van
het recht van verdediging en van het beschikkingsbeginsel)
6º De rechter die zich ertoe beperkt de beweringen van de verdachte te verwerpen, door
vast te stellen dat zij geen enkel gegeven bevatten waaraan geloof kan worden gehecht,
miskent de regels betreffende de bewijslast in strafzaken niet3.
7º en 8° De vertraging in de berechting van bepaalde, aan het Internationaal Tribunaal voor
Rwanda voorgelegde zaken, is geen gegeven dat algemeen bekendheid geniet4.
9º en 10° Het middel, volgens hetwelk de duur van de rechtspleging de in art. 5.3 E.V.R.M.
bedoelde redelijke termijn heeft overschreden, is nieuw en derhalve niet ontvankelijk,
wanneer het voor het eerst voor het Hof van Cassatie wordt aangevoerd 5. (Art. 5.3,
Verdrag Rechten van de Mens)
11º, 12° en 13° Art. 13, W. 22 maart 1996, krachtens hetwelk de regering, met eerbiediging
van hetgeen in het E.V.R.M. is bepaald, de overbrenging van de aangehouden persoon
uitvoert overeenkomstig het Reglement van het Tribunaal, moet door de regering worden
nageleefd; die wetsbepaling heeft betrekking op de overbrenging van de aangehouden
persoon en niet op de procedure tot uitvoerbaarverklaring van een aanhoudingsbevel,
dat door een rechter van het Internationaal Tribunaal voor Rwanda is uitgevaardigd met
1 Cass., 4 maart 1992, A.R. 9770, nr. 352.
2 Hoewel uit de parlementaire voorbereiding van de W. 22 maart 1996 betreffende de erkenning van
en de samenwerking met het Tribunaal voor voormalig Joegoslavië en het Internationaal Tribunaal
voor Rwanda blijkt dat de termijnen waarbinnen de kamer van inbeschuldigingstelling de
betrokkene moet horen (vier dagen) en uitspraak moet doen (acht dagen) niet kunnen worden
gecumuleerd (Verslag, Gedr. St. Kamer, 1995-1996, nr. 247/3, blz. 75), wordt de niet-naleving
ervan niet bestraft. De opzet van de twee paragrafen van art. 12 van die wet verschilt. Een sanctie
wordt uitsluitend voorzien in het geval van § 2 (vordering tot voorlopige aanhouding), in geval van
overschrijding van de termijn van drie maanden waarbinnen het door het Internationaal Tribunaal
uitgevaardigde aanhoudingsbevel moet worden betekend. Zie Verslag, Gedr. St., Kamer, 19951996, nr. 359/7, blz. 10.
3 Cass., 21 dec. 1999, A.R. P.97.0858.N, nr. 692.
4 Zie Cass., 25 okt. 2000, A.R. P.00.1260.F, nr. 575.
5 Cass., 2 okt. 1996, A.R. P.96.1253.F, nr. 348.
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het oog op de overbrenging van die persoon naar dat Tribunaal. (Art. 13, Wet 22 maart
1996)
14º, 15° en 16° Hoewel het onderzoeksgerecht, dat met toepassing van art. 12, W. 22
maart 1996, uitspraak doet, m.n. moet nagaan of de feiten, die bedoeld worden in de
door een rechter bij het Internationaal Tribunaal voor Rwanda uitgevaardigd
aanhoudingsbevel, tot de bevoegdheid van dat Tribunaal behoren en of er geen dwaling
in de persoon bestaat, is het daarentegen niet bevoegd om te oordelen of de procedure
voor het Internationaal Tribunaal met het E.V.R.M. overeenstemt. (Art. 12, Wet 22 maart
1996)
17º, 18° en 19° Art. 6 E.V.R.M. houdt geen verband met de uitoefening van het recht van
verdediging voor het onderzoeksgerecht, dat uitspraak moet doen over de
uitvoerbaarverklaring van het aanhoudingsbevel dat door een rechter van het
Internationaal Tribunaal voor Rwanda is uitgevaardigd met het oog op de overbrenging
van de betrokkene naar dat Tribunaal6. (Art. 6, Verdrag Rechten van de Mens; Art. 12,
Wet 22 maart 1996)
20º en 21° Art. 59 van het Rechtsplegings- en Bewijsvoeringsreglement van het
Internationaal Straftribunaal voor Rwanda, heeft betrekking op de internationale
verantwoordelijkheid van de Staat, maar niet op het onderzoeksgerecht dat een door een
rechter in dat Tribunaal uitgevaardigd aanhoudingsbevel uitvoerbaar verklaart. (Art. 59,
Rechtsplegings- en bewijsvoeringsreglement van het Internationaal Tribunaal voor
Rwanda van 29 juni 1995; Art. 12, Wet 22 maart 1996)
22º en 23° Het middel dat de schending aanvoert van art. 151 Gw. kan niet worden
aangenomen, wanneer uit de stukken waarop het Hof van Cassatie vermag acht te
slaan, niet blijkt dat de rechter zijn rechtsprekende bevoegdheid niet onafhankelijk heeft
uitgeoefend. (Art. 151, Gw. 1994)
(N.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.0054.F)

I. Bestreden uitspraak
De voorziening is gericht tegen een arrest van 7 januari 2002 van het Hof van
Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Geding in cassatie
Raadsheer Francis Fischer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt vijf middelen voor die als volgt zijn gesteld:
1. Eerste middel
Geschonden wetsbepalingen en miskende rechtsbeginselen
- Artikel 12 van de Grondwet;
- Artikel 12 van de wet van 22 maart 1996 [betreffende de erkenning van en de samenwerking met het Internationaal Tribunaal voor voormalig Joegoslavië en het Internationaal Tribunaal voor Rwanda].
Grieven
6 Zie, inzake uitlevering, Cass., 8 mei 2001, A.R. P.01.0392.N, nr. 262.
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Het arrest stelt vast dat artikel 12, § 1, van de wet van 22 maart 1996 bepaalt dat de kamer van inbeschuldigingstelling de betrokkene binnen vier dagen te rekenen van zijn beroep hoort en ten laatste binnen de acht dagen uitspraak doet; het hof van beroep wijst
evenwel erop dat die termijnen niet zijn voorgeschreven op straffe van verval of van nietigheid.
De eerbiediging van de individuele vrijheid, vastgelegd in artikel 12 van de Grondwet,
impliceert noodzakelijkerwijs dat de hechtenis van een privé-persoon beëindigd moet
worden zodra de strikte voorwaarden waaronder zijn hechtenis kon worden gehandhaafd,
niet meer worden nageleefd.
De hechtenis van een beschuldigde van het Internationaal Straftribunaal is alleen wettig
zolang de wet van 22 maart 1996 nageleefd wordt. Daaruit volgt dat de hechtenis van eiser onwettig is geworden zodra hij niet binnen de vier dagen te rekenen van zijn beroep is
gehoord en/of het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling niet is gewezen binnen
de acht dagen overeenkomstig artikel 12 van de wet van 1996.
2. Tweede middel
Geschonden wetsbepalingen en miskende rechtsbeginselen
- [Regels betreffende] de bewijslast in strafzaken;
- Artikel 154 van het Wetboek van Strafvordering.
Grieven
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van eiser ongegrond, aangezien uit geen
enkel stuk waarop het hof [van beroep] vermag acht te slaan, blijkt dat de overbrenging
van de betrokkene naar het Internationaal Tribunaal voor Rwanda niet zal geschieden met
eerbiediging van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden, en dat de tegenovergestelde beweringen van de betrokkene, wat
dat betreft, door geen enkel bewijsstuk gestaafd worden.
2.1. Eerste onderdeel
Door erop te wijzen dat de beweringen van eiser in cassatie niet kunnen worden nagegaan en door geen enkel bewijsstuk gestaafd worden, keert het hof van beroep de bewijslast in strafzaken om.
2.2. Tweede onderdeel
De rechter kan en moet rekening houden met de algemene kennis die onder het publiek
zo wijdverspreid is dat iedereen verondersteld is ervan op de hoogte te zijn, en in het bijzonder met de gegevens die uit algemene ervaring blijken en tijdens het tussen partijen
gevoerde debat zijn besproken of uit feiten afgeleid worden die hem regelmatig zijn voorgelegd.
3. Derde middel
Geschonden wetsbepalingen en miskende rechtsbeginselen
- Artikel 5.3 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden;
- Artikel 13 van de wet van 22 maart 1996 [betreffende de erkenning van en de samenwerking met het Internationaal Tribunaal voor voormalig Joegoslavië en het Internationaal Tribunaal voor Rwanda];
Grieven
Artikel 5.3 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens
voorziet in het recht om binnen een redelijke termijn berecht te worden of hangende het
proces in vrijheid te worden gesteld.
De schending van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens is
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een middel van openbare orde en de eerbiediging van die tekst is voorgeschreven bij artikel 13 van de wet van 22 maart 1996.
Het Internationaal Straftribunaal doet geen uitspraak binnen een redelijke termijn en tegelijkertijd voorziet het Reglement van het Tribunaal niet in de mogelijkheid om in het
stadium van de "voorlopige hechtenis" te Arusha in vrijheid te worden gesteld.
4. Vierde middel
Geschonden bepalingen en miskende beginselen
- Artikel 13 van de wet van 22 maart 1996 [betreffende de erkenning van en de samenwerking met het Internationaal Tribunaal voor voormalig Joegoslavië en het Internationaal Tribunaal voor Rwanda];
- Artikelen 6 en 8 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden.
Grieven
Het bestreden arrest heeft de door eiser aangevoerde schending van artikel 8 [van het]
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden niet
onderzocht. Daarenboven is het middel dat gegrond is op de eerbiediging van artikel 6
[van het] Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, een middel dat de openbare orde raakt.
5. Vijfde middel
Geschonden wetsbepalingen en miskende rechtsbeginselen
- Artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden;
- [Artikel 59 van het Rechtsplegings- en bewijsvoeringsreglement van het Internationaal Straftribunaal voor Rwanda].
Grieven
Uit artikel 59 van het Rechtsplegings- en bewijsvoeringsreglement van het Internationaal Straftribunaal volgt dat de kans bestaat dat het land dat het zou wagen om een beschuldigde naar Arusha over te brengen, daarvan rekenschap moet geven aan de Veiligheidsraad van de V.N.
De Grondwet bepaalt dat de rechters onafhankelijk zijn in de uitoefening van hun bevoegdheid (art. 151 Gw.) en artikel 6 [van het] Verdrag tot bescherming van de rechten
van de mens en de fundamentele vrijheden bepaalt dat elke zaak eerlijk moet worden behandeld door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie. Uit het voormelde
artikel 59 volgt dat de rechter die uitspraak doet in het kader van de uitvoerbaarverklaring
van het aanhoudingsbevel van het Internationaal Straftribunaal of uitspraak doet over het
hoger beroep van de beschuldigde, weet dat de Staat waartoe hij behoort, in geval van
weigering om de beschuldigde naar Arusha over te brengen, het risico loopt door de Veiligheidsraad van de V.N. ter verantwoording te worden geroepen en zich te moeten verantwoorden.
De druk die aldus op de rechterlijke macht gelegd wordt, is strijdig met de voormelde
bepalingen.
In elk geval druist die bepaling in tegen de Engelse spreuk die door het Hof van Straatsburg toepasselijk is verklaard: "Justice must not only be done, it must also [be] seen to be
done".

IV. De beslissing van het Hof
Over het eerste middel:
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Overwegende dat artikel 12 van de Grondwet de titel regelt op grond waarvan
een persoon kan worden aangehouden buiten het geval van ontdekking op heterdaad, doch niet de rechterlijke beslissingen krachtens welke de wettelijk verrichte aanhouding achteraf wordt gehandhaafd;
Overwegende dat artikel 12, § 1, vijfde lid, van de wet van 22 maart 1996 betreffende de erkenning van en de samenwerking met het Internationaal Tribunaal
voor voormalig Joegoslavië en het Internationaal Tribunaal voor Rwanda, bepaalt dat de kamer van inbeschuldigingstelling de betrokkene hoort binnen vier
dagen te rekenen van diens beroep en uiterlijk binnen acht dagen uitspraak doet;
Overwegende dat die termijnen, die geen verband houden met de in artikel 12
van de Grondwet bedoelde termijn, niet zijn voorgeschreven op straffe van nietigheid, zodat de niet-naleving ervan alleen weerslag kan hebben op de geldigheid van de rechtspleging als zij het recht van verdediging schendt;
Dat het arrest wat dat betreft vaststelt dat "de erg redelijke overschrijding van
de voormelde termijnen eisers [rechten] geenszins heeft geschaad, aangezien hij
zijn verdediging des te beter heeft kunnen voorbereiden";
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel:
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat de kamer van inbeschuldigingstelling, op grond dat "uit geen
enkel stuk waarop het hof [van beroep] vermag acht te slaan, blijkt dat de overbrenging van [eiser] naar het Internationaal Tribunaal voor Rwanda niet zal geschieden met eerbiediging van het Europees Verdrag tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; dat de tegenovergestelde beweringen van [eiser] niet kunnen worden onderzocht en door geen enkel bewijsstuk gestaafd worden", zich ertoe beperkt de door eiser aangevoerde beweringen
wat dat betreft te weerleggen door vast te stellen dat zij geen enkel gegeven bevatten waaraan geloof kan worden gehecht; dat zij de in het middel bedoelde regels aldus niet miskent;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat, in tegenstelling tot wat eiser in dat onderdeel betoogt, de
door hem aangeklaagde vertraging in de berechting van bepaalde, aan het Internationaal Tribunaal voor Rwanda voorgelegde zaken geen gegeven is dat algemene bekendheid geniet;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het derde middel:
Overwegende dat het middel, in zoverre het de schending aanvoert van artikel
5.3 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, niet voor het eerst voor het Hof kan worden aangevoerd en
dus niet ontvankelijk is;
Overwegende dat artikel 13 van de wet van 22 maart 1996 betreffende de erkenning van en de samenwerking met het Internationaal Tribunaal voor voormalig Joegoslavië en het Internationaal Tribunaal voor Rwanda bepaalt dat de rege-

234

HOF VAN CASSATIE

23.1.02 - Nr. 49

ring, met eerbiediging van hetgeen in het Europees Verdrag tot bescherming van
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden is bepaald, de overbrenging van de aangehouden persoon uitvoert overeenkomstig het Reglement van
het Tribunaal;
Dat die wetsbepaling, die aan de regering is opgelegd en betrekking heeft op
de overbrenging van de aangehouden persoon, geen betrekking heeft op de procedure tot uitvoerbaarverklaring van een aanhoudingsbevel dat door een rechter
van het Internationaal Tribunaal voor Rwanda is uitgevaardigd met het oog op de
overbrenging van die persoon naar dat Tribunaal;
Overwegende dat, voor het overige, het onderzoeksgerecht, hoewel het met
toepassing van artikel 12 van die wet uitspraak doet, overeenkomstig paragraaf 3
van die wetsbepaling, met name moet nagaan of de feiten die bedoeld worden in
het aanhoudingsbevel, tot de bevoegdheid van dat Tribunaal behoren en of er
geen dwaling in de persoon bestaat, daarentegen niet bevoegd is om te oordelen
of de procedure voor het Tribunaal met het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden overeenstemt;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het vierde middel:
Overwegende dat artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten
van de mens en de fundamentele vrijheden geen verband houdt met de uitoefening van het recht van verdediging voor het onderzoeksgerecht, dat uitspraak
moet doen over de uitvoerbaarverklaring van het aanhoudingsbevel dat door een
rechter van het Internationaal Tribunaal voor Rwanda is uitgevaardigd met het
oog op de overbrenging van de betrokkene naar dat Tribunaal;
Overwegende dat, voor het overige, artikel 13 van de voormelde wet van 22
maart 1996, zoals in het antwoord op het derde middel is vastgesteld, betrekking
heeft op de regering;
Overwegende dat, ten slotte, zoals het antwoord op het derde middel eveneens
impliceert, het niet aan dat rechtscollege staat te oordelen of de rechtspleging
voor het Internationaal Tribunaal voor Rwanda overeenstemt met artikel 8 van
het voormelde verdrag;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het vijfde middel:
Overwegende dat uit het antwoord op het vierde middel blijkt dat het middel,
in zoverre het de schending aanvoert van artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, faalt naar recht;
Overwegende dat, voor het overige, artikel 59 van het Rechtsplegings- en bewijsvoeringsreglement van het Internationaal Straftribunaal voor Rwanda geen
betrekking heeft op het onderzoeksgerecht dat een door een rechter in dat Tribunaal uitgevaardigd aanhoudingsbevel uitvoerbaar verklaart;
Overwegende dat, voor het overige, uit de stukken waarop het Hof vermag
acht te slaan, niet volgt dat de appèlrechters niet onafhankelijk zijn geweest in de
uitoefening van hun rechtsprekende bevoegdheid;
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Dat het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet
is gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiser in de kosten.
23 januari 2002 - 2e kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Fischer – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. Castiaux, Brussel.

Nr. 50
2e kamer - 23 januari 2002

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — BEVEL TOT AANHOUDING - BESCHIKKING
WAARBIJ DE ONDERZOEKSRECHTER VAN VERDER ONDERZOEK WORDT ONTLAST - BEVEL TOT
AANHOUDING VERLEEND DOOR EEN ONDERZOEKSRECHTER VAN EEN ANDER ARRONDISSEMENT –
AARD.
2º VOORLOPIGE HECHTENIS — BEVEL TOT AANHOUDING - BESCHIKKING
WAARBIJ DE ONDERZOEKSRECHTER VAN VERDER ONDERZOEK WORDT ONTLAST - BEVEL TOT
AANHOUDING VERLEEND DOOR EEN ONDERZOEKSRECHTER VAN EEN ANDER ARRONDISSEMENT VERMELDE TELASTLEGGINGEN.
1º Het aanhoudingsbevel dat door de onderzoeksrechter wordt uitgevaardigd na het
ontlasten van een onderzoeksrechter van een ander arrondissement, is een autonome
titel die niet kan worden gelijkgesteld met het aanhoudingsbevel dat tegen een in vrijheid
gelaten of gestelde verdachte wordt uitgevaardigd 1. (Artt. 16 en 28, Wet Voorlopige
Hechtenis 1990)
2º Wanneer de onderzoeksrechter een aanhoudingsbevel uitvaardigt na het ontlasten van
een onderzoeksrechter van een ander arrondissement, verbiedt geen enkele wettelijke
bepaling hem om in dat aanhoudingsbevel zowel melding te maken van de
telastleggingen waarop de vorige voorlopige hechtenis steunde als van de telastlegging
die betrekking heeft op een ander feit, ook al is dat feit gepleegd vóór bepaalde feiten
waarop de eerste telastleggingen gegrond waren. (Art. 16, Wet Voorlopige Hechtenis
1990)
(V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.0085.F)

I. Bestreden uitspraak
De voorziening is gericht tegen een arrest van 10 januari 2002 van het Hof van
1 Cass., 29 april 1997, A.R. P.97.0524.N, nr. 207.
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Assisen te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Geding in cassatie.
Raadsheer Francis Fischer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
III. De cassatiemiddelen
Eiser stelt drie cassatiemiddelen voor, als volgt gesteld:
"Eerste middel:
- Onvoldoende gegevens ten laste (van eiser).
(...) Er is geen nieuw gegeven ten laste (van eiser).
Het enige gegeven dat tegen (eiser) is ingebracht zijn de getuigenverklaringen die de
heer P. heeft afgelegd begin 2001.
Dat argument is overigens reeds aangevoerd voor de raadkamer en vervolgens voor de
kamer van inbeschuldigingstelling, maar de raadkamer en de kamer van inbeschuldigingstelling hebben die argumentatie niet beantwoord.
Waarom, immers, vaardigt de onderzoeksrechter een nieuw aanhoudingsbevel d.d. 28
december 2001 uit voor feiten die betrekking hebben op de telastlegging 1, terwijl hij dat
reeds meerdere maanden daarvoor had kunnen doen en er zich sinds ten minste zeven
maanden geen enkel nieuw feit heeft voorgedaan dat de uitvaardiging van dat aanhoudingsbevel wettigde.
Het moet worden beklemtoond dat noch de motivering van de raadkamer, noch de motivering van het arrest van het hof van beroep voldoende gegevens tegen (eiser) bevat om
zijn hechtenis in het kader van de telastlegging 1 te wettigen.
Het arrest moet op dat punt worden vernietigd.
Tweede middel:
- Volstrekte noodzakelijkheid voor de openbare veiligheid.
Wat de telastleggingen 2 tot 7 betreft, heeft (eiser) bekentenissen afgelegd voor de telastleggingen 3, 5 en 7.
Wat de telastlegging 2 betreft, heeft hij een alibi dat hem door verklaringen van kennissen is verstrekt.
Bijgevolg blijven alleen nog de telastleggingen 4 en 6 over, te weten het bezit van een
verweerwapen en deelneming aan een criminele organisatie.
Die telastleggingen bevatten niet voldoende gegevens om (eiser) te vervolgen.
Er dient rekening gehouden te worden met het feit dat hij zich voor die feiten sinds 30
oktober in voorlopige hechtenis bevindt.
Het onderzoek van die feiten is beëindigd en een langere voorlopige hechtenis is bijgevolg niet meer gewettigd.
Op de terechtzitting van 30 november van de raadkamer te Luik is (eiser) immers reeds
gemeld dat het onderzoek beëindigd was en dat zijn dossier in de loop van de volgende
maand naar de correctionele rechtbank zou worden verwezen.
Dat was helaas niet het geval, voor zover (eisers) dossier is verwezen naar Verviers,
waar de heer onderzoeksrechter van Verviers, het weze gezegd, veel moeilijkheden zal
hebben om, indien nodig, bijkomende onderzoeksopdrachten te verrichten met betrekking
tot de telastleggingen 2 tot 7.
Men kan zich tevens vragen stellen over de wettigheid van de rechtspleging, aangezien
tegen (eiser) een nieuw aanhoudingsbevel uitgevaardigd wordt op grond van dezelfde fei-
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ten als die welke te Luik zijn gepleegd (telastleggingen 2 tot 7).
Derde middel:
- Onregelmatigheid van de rechtspleging.
Daarenboven verantwoordt niets de onttrekking van de zaak aan het gerecht van Verviers.
Het parket van Verviers had voor de telastlegging 1 (tegen eiser) een nieuw aanhoudingsbevel kunnen uitvaardigen. Als het parket van Verviers aldus had gehandeld, was eiser echter door de raadkamer vrijgelaten, omdat er hem onvoldoende gegevens ten laste
konden worden gelegd.
De voeging van de telastlegging 1 bij de "Luikse" telastleggingen liet het parket toe de
hechtenis te handhaven.
Die werkwijze is noch regelmatig noch gewettigd.
Het arrest moet op dit punt eveneens worden vernietigd".

IV. De beslissing van het Hof
Over de middelen in hun geheel:
Overwegende dat de middelen, in zoverre zij kritiek uitoefenen tegen de beoordeling, in feite, door de kamer van inbeschuldigingstelling, of voor het onderzoek ervan een onderzoek van feiten veronderstellen, waarvoor het Hof niet bevoegd is, niet op het bestreden arrest maar op de beroepen beschikking betrekking hebben en op een hypothese gegrond zijn, niet ontvankelijk zijn;
Overwegende dat het aanhoudingsbevel dat op 28 december 2001 door de onderzoeksrechter te Verviers is uitgevaardigd, niet zoals een bevel bedoeld in artikel 28 van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, melding
hoefde te maken van de nieuwe en ernstige omstandigheden die de aanhouding
noodzakelijk maakten; dat het voormelde aanhoudingsbevel een autonome titel
van voorlopige hechtenis was die dus onderworpen was aan de voorschriften van
artikel 16 van die wet, met toepassing waarvan het was uitgevaardigd binnen de
vierentwintig uur te rekenen van de beschikking die dezelfde dag door de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik was gewezen, waarbij het
onderzoek dat in het gerechtelijk arrondissement Luik tegen eiser was geopend,
aan de onderzoeksrechter van die rechtbank was onttrokken; dat de toepassingsvoorwaarden van dat artikel 28 niet waren vervuld, aangezien eiser niet in vrijheid was gesteld na de voorlopige hechtenis die hij in dat gerechtelijk arrondissement had ondergaan en waarbij de in dat arrondissement uitgevaardigde titel
door die onttrekking was vervallen;
Overwegende dat geen enkele wetsbepaling de onderzoeksmagistraat te Verviers verbood om in het door hem uitgevaardigde aanhoudingsbevel zowel melding te maken van de telastleggingen waarop de vorige, door de Luikse gerechtelijke overheden bevolen voorlopige hechtenis steunde als van de telastlegging
die betrekking had op een ander feit, ook al is dat feit gepleegd vóór bepaalde
feiten waarop de eerste telastleggingen gegrond waren;
Overwegende dat het arrest, in antwoord op, onder andere, eisers argumentatie
waarnaar het eerste middel verwijst, de redenen van de vordering van het openbaar ministerie overneemt en aldus, door een beoordeling in feite die betrekking
heeft op het geheel van de aan eiser verweten feiten, met inbegrip van de in de
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telastlegging 1 bedoelde feiten, erop wijst dat er nog steeds "ernstige aanwijzingen van schuld bestaan die, met name, voortvloeien uit de verkregen materiële
gegevens, uit de resultaten van de huiszoekingen, uit de verklaringen van de gehoorde personen en uit de op zijn minst gedeeltelijke bekentenissen (van eiser)";
dat het daarenboven, zowel op eigen gronden als met aanneming van de redenen
van de vordering, melding maakt van de feitelijke omstandigheden van de zaak
en van die welke eigen zijn aan eisers persoonlijkheid, die de handhaving van de
voorlopige hechtenis wettigen, gelet op de volstrekte noodzakelijkheid ervan
voor de openbare veiligheid;
Dat de appèlrechters hun beslissing derhalve regelmatig met redenen omkleden en naar recht verantwoorden;
Dat de middelen, wat dat betreft, niet kunnen worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet
is gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiser in de kosten.
23 januari 2002 - 2e kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Fischer – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal –
Advocaat: mr Dumoulin, Verviers.

Nr. 51
1e kamer - 24 januari 2002

1º BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - INBREUKEN OP DE B.T.W.WETGEVING - ADMINISTRATIEVE SANCTIES MET REPRESSIEF KARAKTER - WETTELIJKHEID VAN DE
SANCTIE - EERDER UITGESPROKEN STRAFSANCTIE - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER.
2º BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - ADMINISTRATIEVE SANCTIES
MET REPRESSIEF KARAKTER - EVENREDIGHEID MET DE INBREUK - TOETSINGSRECHT VAN RECHTER –
DRAAGWIJDTE.
1º De rechter mag bij de toetsing van een administratieve sanctie, die een repressief
karakter heeft in de zin van art. 6 E.V.R.M., de wettelijkheid van die sanctie onderzoeken
en in het bijzonder nagaan of die sanctie verzoenbaar is met de dwingende eisen van
internationale verdragen of van het interne recht, met inbegrip van de algemene
rechtsbeginselen; hij mag hierbij krachtens het Belgisch strafrechtstelsel eerder
uitgesproken strafsancties die in verband met dezelfde inbreuk zouden zijn opgelegd, in
zijn beoordeling betrekken1.
2º De rechter aan wie gevraagd wordt een administratieve sanctie te toetsen die een
repressief karakter heeft in de zin van art. 6 E.V.R.M., mag de wettelijkheid van die
1 Cass. 5 febr. 1999, A.R. C.97.0441.N, A.C., nr 67 met concl. O.M.
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sanctie onderzoeken en in het bijzonder nagaan of die sanctie verzoenbaar is met de
dwingende eisen van internationale verdragen en van het interne recht, met inbegrip van
de algemene rechtsbeginselen: dit toetsingsrecht moet in het bijzonder aan de rechter
toelaten na te gaan of de straf niet onevenredig is met de inbreuk, zodat het aan de
rechter staat te onderzoeken of het bestuur naar redelijkheid kon overgaan tot het
opleggen van administratieve geldboete van zodanige omvang: hij mag hierbij
inzonderheid acht slaan op de zwaarte van de inbreuk, de hoogte van reeds opgelegde
sancties en de wijze waarop in gelijkaardige gevallen werd geoordeeld2.
(BELGISCHE STAAT-Min. van Financiën e.a. T. SETIME NV)

ARREST

(A.R. C.00.0234.N-C.00.0442.N)

I. Bestreden uitspraak
De voorzieningen nrs. C.00.0442.N en C.00.0234.N zijn gericht tegen een arrest van 10 januari 2000 van het Hof van Beroep te Antwerpen.
Er bestaat grond tot voeging.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Philippe Goeminne heeft geconcludeerd.
III. Middelen
A. In de voorziening nr. C.00.0442.N
Eiseres voert een middel aan. Dit middel is gesteld als volgt:
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 14.1 en 14.7 van het Internationaal Verdrag van 19 december 1966 inzake
burgerrechten en politieke rechten, goedgekeurd bij wet van 15 mei 1981,
2 Op anderluidende conclusie van het O.M. dat verwees naar Cass. 5 febr. 1999, A.R. nr
C.97.0441.N, A.C. nr 67 waarin uitdrukkelijk gesteld werd dat de uitoefening van dit toetsingrecht
evenwel niet inhoudt dat de rechter om loutere redenen van opportuniteit of billijkheid de
belastingplichtige zou kunnen bevrijden van de verplichtingen, die hem wettelijk zijn opgelegd
door de overheid. Het O.M. verwees tevens naar het arrest van het Arbitragehof van 24 febr. 1999
(R.W. 1998-1999, nr 37, 1346), waaruit kan worden afgeleid dat "controle met volle rechtsmacht"
betekent dat de beoordelingsbevoegdheid van de rechter even ver moet reiken als deze van de
administratie, d.w.z. dat voor zover de administratie de mogelijkheid zou hebben de omvang van
de sanctie te moduleren, de rechter over diezelfde mogelijkheid zou moeten beschikken. Dit komt
er te deze op neer dat, nu de bij art. 70, § 1bis W.B.T.W. voorziene boete het dubbele beloopt van
de ontdoken belasting, het B.T.W.-wetboek geen vermindering voorziet van bedoelde boete
ingevolge bvb een verzachtende omstandigheid, en art. 1, laatste lid, KB nr 41 integendeel de
vermindering van boeten uitsluit ingeval van overtredingen met het oogmerk de belasting te
ontduiken of de ontduiking ervan mogelijk te maken, er moet worden aangenomen dat de
administratie de omvang van de sanctie om loutere redenen van opportuniteit niet kan
verminderen. Hierbij moet het recht om over verzoeken om kwijtschelding van administratieve
geldboeten te beslissen (art. 84, tweede lid, W.B.T.W.) als een eigen recht van de Minister van
Financiën worden aanzien dat gelijk te stellen is met een genaderecht (DEMOULIN, A.: Note à propos
du controle judiciaire des amendes fiscales", nr 6, p. 731, onder Cass. 22 jan. 1998, Actualités du
Droit, 1998) en maakt geenszins een recht uit dat aan de ontvanger, die de boete oplegt, wordt
verleend om de op te leggen boete om opportuniteits- of billijkheidsredenen te moduleren. De
rechter is derhalve, aldus het O.M., evenmin bevoegd om dergelijke boete op grond van
opportuniteits- of billijkheidsredenen te verminderen.
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- artikel 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.
Aangevochten beslissing
Het Hof van Beroep te Antwerpen, rechtdoende op eiseres' hoger beroep verklaart dit
gegrond, doet het bestreden vonnis teniet en, opnieuw rechtdoende, verklaart het ingestelde verzet ten dele gegrond in die zin dat de in het dwangbevel van 4 maart 1994 opgelegde administratieve geldboete in hoofdsom tot 4.602.040 BEF wordt herleid, na evenwel
het door eiseres aangevoerde middel verband houdende met het non bis in idem-beginsel,
geput uit artikel 14.7 van het Internationaal Verdrag van 19 december 1966 inzake burgerrechten en politieke rechten, op volgende gronden te hebben verworpen:
"(Eiseres) stelt vervolgens dat bij toepassing van artikel 14.7 van het BUPO-Verdrag
(het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten, ondertekend te
New York op 19 december 1966 en toepasselijk in België krachtens de wet van 15 mei
1981) - artikel dat in vertaling luidt: 'Niemand mag voor een tweede keer worden berecht
of bestraft voor een strafbaar feit waarvoor hij reeds overeenkomstig de wet en het procesrecht van elk land bij einduitspraak is veroordeeld of waarvan hij is vrijgesproken' - de litigieuze geldboete, die een repressief karakter zou hebben, niet mag opgelegd worden na
een definitief geworden strafrechtelijke sanctie over hetzelfde misdrijf (in casu uitgesproken door het hoger vermeld vonnis van 14 oktober 1994 van de Correctionele Rechtbank
te Antwerpen).
(...)
Bij afweging van voormelde elementen dient alleszins besloten dat in casu de strafrechtelijke aspecten de doorslag geven, zodat de litigieuze administratieve geldboete als een
strafsanctie in de zin van artikel 14 BUPO-Verdrag moet beschouwd worden.
De strafrechtelijk verantwoordelijke van (eiseres) is in casu door het vonnis van 14 oktober 1994 van de correctionele rechtbank te Antwerpen in naam van een rechtspersoon,
(eiseres) - die de misdrijven beging - gestraft en dit omdat deze rechtspersoon op het
ogenblik van de feiten (en de uitspraak van het eindvonnis) naar Belgisch recht niet kon
gestraft worden. De feiten die aan deze strafrechtelijke veroordeling ten grondslag lagen
zijn dezelfde als deze die ten grondslag liggen aan de litigieuze administratieve sanctie die
een strafsanctie is in de zin van artikel 14 BUPO-Verdrag.
Voormeld artikel 14 belet weliswaar niet dat de Belgische wetgever voor eenzelfde inbreuk op de fiscale wetgeving administratieve sancties (ook al zou die administratieve
sanctie een strafrechtelijke aard hebben in de zin van artikel 14 BUPO-Verdrag) en strafrechtelijke sancties bepaalt, doch belet wel dat men zulke administratieve bestraffing (die
dan een strafvervolging in de zin van het BUPO-Verdrag is) nog kan toepassen nadat eerder de strafrechter al een straf heeft opgelegd.
In casu dient echter vastgesteld te worden dat de administratieve bestraffing op 4 maart
1994, d.i. vóór enige strafrechtelijke uitspraak, werd toegepast en nagevorderd, zodat (eiseres) vergeefs beroep doet op artikel 14.7 BUPO-Verdrag of het 'non bis in idem' beginsel om de rechtsgeldigheid van de gevorderde administratieve boete na te vorderen.
Deze rechtsmiddelen konden wel ingeroepen worden voor de strafrechter die op 14 oktober 1994 oordeelde over de strafvordering, doch in casu werd een in kracht van gewijsde getreden vonnis uitgesproken dat niet meer ter beoordeling aan dit hof staat".
Grieven
Enerzijds, blijkens artikel 14.7 van het Internationaal Verdrag van 19 december 1966
inzake burgerrechten en politieke rechten, mag niemand voor een tweede keer worden berecht of gestraft voor een strafbaar feit waarvoor hij reeds overeenkomstig de wet en het
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procesrecht van elk land bij einduitspraak is veroordeeld of waarvan hij is vrijgesproken.
Bij toepassing van deze regel kan derhalve voor dezelfde feiten, waarvoor reeds een
eerste strafrechtelijke geldboete of gevangenisstraf werd uitgesproken, geen tweede straf
meer worden opgelegd.
Deze regel geldt evenzeer ten aanzien van fiscale administratieve geldboetes, waarvan
aangenomen wordt dat zij, gelet op hun bijzondere aard, een strafrechtelijk karakter in de
zin van het verdrag vertonen.
Anderzijds, ingevolge de artikelen 14.1 van het Internationaal Verdrag van 19 december 1966 inzake burgerrechten en politieke rechten en 6.1 van het Europees Verdrag tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, heeft eenieder die
strafrechtelijk wordt vervolgd recht op een onderzoek van zijn zaak door een onafhankelijk rechterlijke instantie met volle rechtsmacht.
Er bijgevolg slechts sprake zal zijn van een eindbeslissing in de zin van artikel 14.7 van
het Internationaal Verdrag van 19 december 1966 inzake burgerrechten en politieke rechten op het ogenblik waarop dergelijke rechterlijke instantie uitspraak heeft gedaan bij een
eindbeslissing over de aan de betrokkene op te leggen sancties van strafrechtelijke aard.
Bij toepassing van deze bepaling zal derhalve de fiscale administratieve geldboete, die
een strafrechtelijk karakter in de zin van voornoemde bepalingen vertoont, slechts geacht
worden te zijn opgelegd bij een eindbeslissing in de zin van artikel 14.7 van het Internationaal Verdrag van 19 december 1966 inzake burgerrechten en politieke rechten op het
ogenblik waarop een rechterlijke instantie met volle rechtsmacht uitspraak heeft gedaan
bij een eindbeslissing over de wettelijkheid en het aangepast karakter van dergelijke sanctie, zelfs zo deze eerder het voorwerp van een dwangbevel vanwege de fiscale administratie uitmaakte.
Te dezen weliswaar uit de vaststellingen van het bestreden arrest blijkt dat nog vooraleer zowel de eerste rechter als het hof van beroep uitspraak deden over de wettelijkheid en
het adequaat karakter van de fiscale boete die het voorwerp uitmaakte van een dwangbevel van 4 maart 1994, reeds bij vonnis van 14 oktober 1994 door de Correctionele Rechtbank van Antwerpen, definitief uitspraak gedaan werd aangaande dezelfde feiten en een
strafrechtelijke sanctie opgelegd.
Bij toepassing van artikel 14.7 van het Internationaal Verdrag van 19 december 1966
inzake burgerrechten en politieke rechten de fiscale rechter derhalve bij het bestreden arrest niet meer vermocht te beslissen dat er reden was tot het opleggen van dergelijke fiscale boete, zij het herleid tot de helft,
zodat het bestreden arrest dat oordeelt, dat, gelet op de administratieve bestraffing van
4 maart 1994, eiseres zich vergeefs beriep op artikel 14.7 van het Internationaal Verdrag
van 16 december 1966 inzake burgerrechten en politieke rechten, nu het dwangbevel aan
de correctionele bestraffing voorafging, zonder dat uit de gedane vaststellingen evenwel
blijkt dat er een eindbeslissing van vroegere datum van een rechterlijke instantie in de zin
van artikelen 14.1 van het Internationaal Verdrag van 19 december 1966 inzake burgerrechten en politieke rechten en 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden voorlag, niet naar recht is verantwoord (schending
van de artikelen 14.1 en 14.7 van het Internationaal Verdrag van 19 december 1966 inzake burgerrechten en politieke rechten, goedgekeurd bij wet van 15 mei 1981, en 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).

B. In de voorziening C.00.0234.N
Eiser voert een middel aan. Dit middel is gesteld als volgt:
Geschonden wetsbepalingen
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- de artikelen 70, 72 en 84 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde
waarde (BTW-Wetboek), inzonderheid het artikel 70, §1bis, zoals ingevoegd bij de wet
van 27 december 1977 en het artikel 84, derde lid, zoals ingevoegd bij de wet van 4 augustus 1986,
- artikel 1, inzonderheid het laatste lid, zoals gewijzigd bij koninklijk besluit van 21 oktober 1993, van het koninklijk besluit nr. 41 van 30 januari 1987 tot vaststelling van het
bedrag van de proportionele fiscale geldboeten op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde,
- Tabel B in de bij dit koninklijk besluit nr. 41 aangehechte bijlage.
Aangevochten beslissing
Het arrest, na beoordeling van de verschillende grieven van verweerster betreffende de
vaststelling en de invordering van de bestreden fiscale schuld, zijnde de vordering tot terugbetaling van ten onrechte afgetrokken BTW, wijst deze grieven af, waarbij onder meer
vastgesteld wordt:
- dat geen betwisting bestaat over het feit dat de gedelegeerd bestuurder van verweerster, als strafrechtelijk verantwoordelijk voor verweerster, bij vonnis van 14 oktober 1994
van de Correctionele Rechtbank te Antwerpen veroordeeld werd uit hoofde van ten onrechte verrichte aftrek van BTW op basis van valse (fictieve) facturen, met BTW daarop
van 4.602.040 BEF in de periode tussen februari 1989 en december 1992,
- dat deze frauduleuse aftrek de feitelijke grondslag vormt van de bij dwangbevel van 4
maart 1994 gevorderde administratieve geldboete van 200 pct.,
- dat het dwangbevel rechtsgeldig gemotiveerd is, en de redelijke termijn voor het behandelen van de procedure niet overschreden werd,
- dat de opgelegde sanctie niet onevenredig is met enige doelstelling van EG-recht, en
verweerster vergeefs beroep doet op artikel 14.7, van het BUPO-Verdrag of van het "non
bis in idem" beginsel,
doch overweegt nadien, wat de toepasselijke fiscale boete betreft:
"De artikelen 70, 72 en 84, tweede en derde, lid BTW-Wetboek staan er niet aan in de
weg dat de persoon die door een administratieve geldboete inzake BTW getroffen wordt
de mogelijkheid heeft een rechtsmiddel in te stellen dat hem er toe in staat stelt door een
rechter te laten toetsen of een administratieve beslissing met repressief karakter verantwoord is en of zij de wettelijke bepalingen en algemene beginselen, waaronder het evenredigheidsbeginsel, die de administratie in acht moet nemen, eerbiedigt (cfr. arrest nr.
22/29 dd. 24 februari 1999 van het Arbitragehof).
In casu is (het hof van beroep), gelet op de belangrijke omvang van de fiscale fraude
enerzijds en de door (verweerster) doorgevoerde regularisatie van de ten onrechte afgetrokken BTW en de reeds door de strafrechter opgelegde straffen anderzijds, van oordeel
dat een administratieve geldboete van 100 pct. of 4.602.040 BEF (vermeerderd met de
wettelijke moratoire rente) een aangepaste en adequate sanctionering van de door (verweerster) gepleegde feiten is, zodat het hoger beroep in die mate gegrond verklaard
wordt", en verklaart op die motivering het ingesteld verzet tegen het dwangbevel ten dele
gegrond, en herleidt de administratieve geldboete in hoofdsom tot 4.602.040 BEF.
Grieven
a. Artikel 70,§1bis, BTW-Wetboek, schrijft voor dat ieder die onrechtmatig aftrek van
belasting heeft genoten, een geldboete verbeurt gelijk aan het dubbel van die belasting in
zover die overtreding niet wordt bestraft bij toepassing van §1, eerste lid, welke beperking
niet relevant is in de onderhavige zaak.
In toepassing van artikel 84 van hetzelfde wetboek, worden de moeilijkheden inzake de
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heffing van de belasting die voor het inleiden van een rechtsgeding ontstaan door de minister van Financiën opgelost; verder wordt bij dit artikel gesteld dat de in hetzelfde wetboek vastgestelde proportionele fiscale boetes bepaald worden volgens een schaal waarvan de trappen door de Koning worden vastgesteld.
In uitvoering van deze wetsbepaling wordt een schaal van verminderde geldboetes vastgesteld bij het koninklijk besluit nr. 41 van 30 juni 1987, met dien verstande dat, overeenkomstig het laatste lid van artikel 1 van dit besluit, de in de tabellen A tot J van de vermelde schaal niet van toepassing is ten aanzien van overtredingen begaan met het oogmerk de
belasting te ontduiken of de ontduiking ervan mogelijk te maken.
Uit deze voorschriften is derhalve af te leiden: (a) dat de verminderde boete van rechtswege toepasselijk is in gevallen zoals bedoeld in artikel 1, laatste lid, van het koninklijk
besluit nr. 41; (b) dat de wettelijke boete, ten bedrage van het dubbel van de onrechtmatig
verrichte aftrek, eveneens van rechtswege toepasselijk is in de andere gevallen.
Deze regeling laat bijgevolg geen enkele plaats voor andere verminderingen van de opgelegde boete, zij het in toepassing van een door de rechter te beoordelen evenredigheidsbeginsel, of om redenen van verzachtende omstandigheden of van een subjectieve beoordeling van de plichtigheid van de belastingplichtige.
b. De in het arrest aangehaalde uitspraak van het Arbitragehof levert geen grond op om
van de toepassing van dit wettelijk stelsel af te wijken.
In dit arrest wordt met name gesteld dat de toepassing van artikel 70, BTW-wetboek, de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet schendt in zoverre het in die zin wordt geïnterpreteerd dat het de rechter bij wie een verzet tegen dwangbevel aanhangig is, toestaat op
de beslissing een fiscale boete op te leggen, een controle met volle rechtsmacht uit te oefenen.
Een "controle met volle rechtsmacht" betekent dat indien de administratie de mogelijkheid moet hebben om de omvang van de sanctie te moduleren, niets van wat onder de beoordeling van de administratie valt aan de controle van de rechter mag ontsnappen.
De toepassing van het grondwettelijk gelijkheidsvoorschrift betekent aldus dat de beoordelingsbevoegdheid van de rechter even ver moet gaan als die van de administratie;
niet, dat ze verder moeten reiken.
c. Enerzijds blijkt uit de hierboven voorgestelde ontleding van de toepasselijke voorschriften dat de wettelijke boete, zonder mogelijke vermindering, terzake van rechtswege
toepasselijk is indien de overtreding begaan werd met het oogmerk de belasting te ontduiken of de ontduiking ervan mogelijk te maken.
Het BTW-Wetboek voorziet niet in enige rechtvaardigings- of verschoningsgrond of
verzachtende omstandigheid buiten de afwezigheid van frauduleus inzicht welke aanleiding geeft tot toepassing van het K.B. nr. 41.
Anderzijds wordt het bestaan van opzettelijke frauduleuze praktijken uitdrukkelijk in
het arrest vastgesteld.
Het arrest stelt bovendien ook uitdrukkelijk vast dat de krachtens de wet opgelegde
sanctie, zijnde een boete van 200 pct. van de ten onrechte afgetrokken BTW, niet onevenredig is met enige doelstelling van EG-recht,
waaruit blijkt dat de beschikking van het arrest, die de aan verweerster opgelegde fiscale boete herleidt tot 100 pct. of 4.602.040 BEF met de daaraan verbonden interest, onverenigbaar is met de wettelijke bepalingen waarbij de fiscale boete wordt opgelegd (schending van al de in de aanhef van het middel aangeduide wetsbepalingen).

IV. Beslissing van het Hof
A. In de zaak C.00.0442.N
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Overwegende dat het middel, dat schending aanvoert van de artikelen 14.1 en
14.7 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten,
hierna IVBPR, en van artikel 6 EVRM, het arrest bekritiseert in zoverre dit oordeelt dat het beginsel "non bis in idem" vervat in artikel 14.7 IVBPR geen toepassing vindt om reden dat het dwangbevel aan de correctionele bestraffing van
de afgevaardigd bestuurder van eiseres voorafging zonder dat uit de vaststellingen van de appèlrechters blijkt dat er een eindbeslissing van vroegere datum van
een gerechtelijke instantie voorlag;
Overwegende dat het bestreden arrest vaststelt dat:
1. de afgevaardigd-bestuurder van eiseres wegens het opmaken van valse facturen bij vonnis van de correctionele rechtbank te Antwerpen van 14 oktober
1994 strafrechtelijk veroordeeld werd;
2. de vastgestelde fiscale schuld van eiseres werd opgenomen in een dwangbevel, opgemaakt op 4 maart 1994 en uitvoerbaar verklaard op 9 maart 1994, en
dat het gevorderde bedrag dat bestaat uit de verschuldigde belasting over de toegevoegde waarde ten belope van 4.602.040 BEF en een boete van 9.204.000
BEF, verschuldigd is op grond van artikel 70 BTW-Wetboek;
Overwegende dat, krachtens het algemeen rechtsbeginsel non bis in idem en
krachtens artikel 14.7 IVBPR niemand voor een tweede keer mag worden berecht of gestraft voor een strafbaar feit waarvoor hij reeds overeenkomstig de
wet en het procesrecht van elk land bij einduitspraak is veroordeeld of waarvan
hij is vrijgesproken;
Dat zulks niet belet dat de Belgische overheid sancties van uiteenlopende aard
mag bepalen voor eenzelfde inbreuk, de ene onderworpen aan het nationale strafrechtsstelsel, de andere onderworpen aan het stelsel van de administratieve sanctie, ook al zouden die administratieve sancties een strafrechtelijke aard hebben in
de zin van artikel 6 EVRM;
Dat dit evenmin belet dat de rechter, aan wie gevraagd wordt een administratieve sanctie te toetsen die een repressief karakter heeft in de zin van artikel 6
EVRM, de wettelijkheid van die sanctie mag onderzoeken en in het bijzonder
mag nagaan of die sanctie verzoenbaar is met de dwingende eisen van internationale verdragen of van het interne recht, met inbegrip van de algemene rechtsbeginselen;
Dat die rechter hierbij, krachtens het Belgische strafrechtsstelsel, eerder uitgesproken strafsancties die in verband met dezelfde inbreuk zouden zijn opgelegd,
in zijn beoordeling mag betrekken;
Overwegende dat het middel steunt op de veronderstelling dat het algemeen
rechtsbeginsel non bis in idem en artikel 14.7 IVBPR, zich verzetten tegen een
cumulatie tussen een strafsanctie en een fiscale administratieve sanctie die een
strafrechtelijk karakter heeft in de zin van het verdrag;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
B. In de zaak C.00.0234.N
Overwegende dat, krachtens artikel 70,§1bis, BTW-Wetboek, ieder die onrechtmatig aftrek van belasting heeft genoten, een geldboete verbeurt gelijk aan
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het dubbel van de belasting in zover die overtreding niet wordt bestraft bij toepassing van §1,lid 1, van hetzelfde artikel;
Dat, krachtens artikel 84 van dat wetboek, binnen de door de wet gestelde
grenzen, het bedrag van de proportionele fiscale boeten bepaald wordt volgens
een schaal waarvan de trappen door de Koning worden vastgesteld;
Dat, krachtens artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 41 van 30 januari 1987
tot vaststelling van het bedrag van de proportionele fiscale geldboeten, de schalen voor vermindering van de proportionele fiscale niet van toepassing zijn ten
aanzien van overtredingen begaan met het oogmerk de belasting te ontduiken of
de ontduiking ervan mogelijk te maken;
Overwegende dat belastingschuldigen tegen een dwangbevel van de invorderingsambtenaar verzet kunnen doen;
Dat de rechter aan wie gevraagd wordt een administratieve sanctie te toetsen
die een repressief karakter heeft in de zin van artikel 6 EVRM, de wettelijkheid
van die sanctie mag onderzoeken; dat hij in het bijzonder mag nagaan of die
sanctie verzoenbaar is met de dwingende eisen van internationale verdragen en
van het interne recht, met inbegrip van de algemene rechtsbeginselen;
Dat dit toetsingsrecht in het bijzonder aan de rechter moet toelaten na te gaan
of de straf niet onevenredig is met de inbreuk, zodat het aan de rechter staat te
onderzoeken of het bestuur naar redelijkheid kon overgaan tot het opleggen van
een administratieve geldboete van zodanige omvang; dat hij hierbij inzonderheid
acht mag slaan op de zwaarte van de inbreuk, de hoogte van reeds opgelegde
sancties en de wijze waarop in gelijkaardige gevallen werd geoordeeld;
Overwegende dat het arrest dat op dat punt niet wordt bekritiseerd, aanneemt
dat de litigieuze sanctie als een strafsanctie moet beschouwd worden onder meer
in de zin van artikel 14 IVBPR;
Overwegende dat de appèlrechters vaststellen dat de afgevaardigd- bestuurder
van eiseres als strafrechtelijk verantwoordelijke correctioneel veroordeeld werd
voor de ten onrechte verrichte aftrek van BTW op basis van valse facturen, en
dus aannemen dat de overtredingen begaan werden met het oog op het ontduiken
van de BTW;
Overwegende dat de appèlrechters oordelen dat de artikelen 70, 72 en 84,
tweede en derde lid, van het BTW-Wetboek er niet aan de in de weg staan dat de
persoon die door een administratieve geldboete inzake BTW getroffen wordt, de
mogelijkheid heeft een rechtsmiddel in te stellen dat hem er toe in staat stelt door
een rechter te laten toetsen of een administratieve beslissing met repressief karakter verantwoord is en of zij de wettelijke bepalingen en de algemene beginselen, waaronder het evenredigheidsbeginsel, die de administratie in acht moet nemen, eerbiedigt;
Dat de appèlrechters ook oordelen "dat gelet op de belangrijke omvang van de
fiscale fraude enerzijds en de door (verweerster) doorgevoerde regularisatie van
de ten onrechte afgetrokken BTW en de reeds door de strafrechter aan de gedelegeerd-bestuurder van verweerster opgelegde straffen anderzijds, (...) de administratieve geldboete van 100 procent of 4.602.040 BEF (vermeerderd met de wet-

246

HOF VAN CASSATIE

24.1.02 - Nr. 51

telijke moratoire rente) een aangepaste en adequate sanctionering van de door
(verweerster) gepleegde feiten is, zodat het hoger beroep in die mate gegrond
wordt verklaard";
Dat de appèlrechters uit die gegevens alleen niet konden afleiden dat de door
het bestuur opgelegde boete onevenredig was;
Dat het middel gegrond is;
HET HOF,
OM DIE REDENEN,
Voegt de zaken C.00.0234.N en C.00.0442.N;
Verwerpt de voorziening inzake C.00.0442;
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre dit het bedrag van de administratieve
boete bepaalt;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Veroordeelt de NV Setime in de kosten van haar voorziening;
Houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
24 januari 2002 - 1e kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter, Verslaggever:
de h. Londers – Gedeeltelijk andersluidende(2) conclusie van de h. Goeminne, advocaatgeneraal – Advocaten: mrs. Geinger en Claeys Boúúaert.

Nr. 52
1e kamer - 24 januari 2002

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - INBREUKEN OP DE B.T.W.WETGEVING - ADMINISTRATIEVE SANCTIES MET REPRESSIEF KARAKTER - EVENREDIGHEID MET DE
INBREUK - TOETSINGSRECHT VAN RECHTER - DRAAGWIJDTE.
De rechter aan wie gevraagd wordt een administratieve sanctie te toetsen die een
repressief karakter heeft in de zin van art. 6 E.V.R.M., mag de wettelijkheid van die
sanctie onderzoeken en in het bijzonder nagaan of die sanctie verzoenbaar is met de
dwingende eisen van internationale verdragen en van het interne recht, met inbegrip van
de algemene rechtsbeginselen: dit toetsingsrecht moet in het bijzonder aan de rechter
toelaten na te gaan of de straf niet onevenredig is met de inbreuk, zodat het aan de
rechter staat te onderzoeken of het bestuur naar redelijkheid kon overgaan tot het
opleggen van administratieve geldboete van zodanige omvang: hij mag hierbij
inzonderheid acht slaan op de zwaarte van de inbreuk, de hoogte van reeds opgelegde
sancties en de wijze waarop in gelijkaardige gevallen werd geoordeeld1.
1 Op anderluidende conclusie van het O.M. dat verwees naar Cass. 5 febr. 1999, A.R. nr
C.97.0441.N, A.C. nr 67 waarin uitdrukkelijk gesteld werd dat de uitoefening van dit toetsingrecht
evenwel niet inhoudt dat de rechter om loutere redenen van opportuniteit of billijkheid de
belastingplichtige zou kunnen bevrijden van de verplichtingen, die hem wettelijk zijn opgelegd
door de overheid. Het O.M. verwees tevens naar het arrest van het Arbitragehof van 24 febr. 1999
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(BELGISCHE STAAT MINISTER VAN FINANCIEN e.a. T. RIGANATIE BVBA e.a.)

ARREST

(A.R. C.00.0307.N-C.00.0599.N)

I. Bestreden uitspraak
De twee voorzieningen C.00.0599.N en C.00.0307.N zijn gericht tegen het arrest, op 10 januari 2000 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen. Er bestaat grond tot voeging.
II. Rechtspleging voor het Hof
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Philippe Goeminne heeft geconcludeerd.
III. Feiten
Uit het arrest blijkt dat:
1. de zaakvoerders van de BVBA Riganatie als strafrechtelijk verantwoordelijken van die vennootschap bij vonnis van 14 oktober 1994 uit hoofde van de ten
onrechte verrichte aftrek van valse facturen veroordeeld werden tot een gevangenisstraf en een geldboete;
2. dezelfde frauduleuze aftrek van voorbelasting (die middels B.T.W.-aangiften in maart 1993 en in december 1993, geregulariseerd werd althans in hoofdsom), de feitelijke grondslag vormt van de bij dwangbevel van 3 juni 1996 gevorderde geldboete van 200 pct. wegens ten onrechte afgetrokken B.T.W.
IV. Middelen
(...)

B. Voorziening C.00.0307.N.
Eiser voert een middel aan. Het is gesteld als volgt:
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 70, 72 en 84 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde
waarde (B.T.W.-Wetboek), inzonderheid het artikel 70,§1bis, zoals ingevoegd bij de wet
(R.W. 1998-1999, nr 37, 1346), waaruit kan worden afgeleid dat "controle met volle rechtsmacht"
betekent dat de beoordelingsbevoegdheid van de rechter even ver moet reiken als deze van de
administratie, d.w.z. dat voor zover de administratie de mogelijkheid zou hebben de omvang van
de sanctie te moduleren, de rechter over diezelfde mogelijkheid zou moeten beschikken. Dit komt
er te deze op neer dat, nu de bij art. 70, § 1bis W.B.T.W. voorziene boete het dubbele beloopt van
de ontdoken belasting, het B.T.W.-wetboek geen vermindering voorziet van bedoelde boete
ingevolge bvb een verzachtende omstandigheid, en art. 1, laatste lid, KB nr 41 integendeel de
vermindering van boeten uitsluit in geval van overtredingen met het oogmerk de belasting te
ontduiken of de ontduiking ervan mogelijk te maken, er moet worden aangenomen dat de
administratie de omvang van de sanctie om loutere redenen van opportuniteit niet kan
verminderen. Hierbij moet het recht om over verzoeken om kwijtschelding van administratieve
geldboeten te beslissen (art. 84, tweede lid, W.B.T.W.) als een eigen recht van de Minister van
Financiën worden aanzien dat gelijk te stellen is met een genaderecht (DEMOULIN, A.,: Note à
propos du controle judiciaire des amendes fiscales", nr 6, p. 731, onder Cass. 22 jan. 1998,
Actualités du Droit, 1998) en maakt geenszins een recht uit dat aan de ontvanger, die de boete
oplegt, wordt verleend om de op te leggen boete om opportuniteits- of billijkheidsredenen te
moduleren. De rechter is derhalve, aldus het O.M., evenmin bevoegd om dergelijke boete op grond
van opportuniteits- of billijkheidsredenen te verminderen.
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van 27 december 1977 en het artikel 84,derde lid, zoals ingevoegd bij de wet van 4 augustus 1986,
- artikel 1, inzonderheid het laatste lid, zoals gewijzigd bij koninklijk besluit van 21 oktober 1993, van het koninklijk besluit nr. 41 van 30 januari 1987 tot vaststelling van het
bedrag van de proportionele fiscale geldboeten op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde,
- Tabel B in de bij dit koninklijk besluit nr. 41 aangehechte bijlage.
Aangevochten beslissing
Het arrest, wijst na beoordeling van de verschillende grieven van verweerster betreffende de vaststelling en de invordering van de bestreden fiscale schuld, zijnde de vordering
tot terugbetaling van ten onrechte afgetrokken B.T.W., deze grieven af, waarbij onder
meer vastgesteld wordt:
- dat geen betwisting bestaat over het feit dat de zaakvoerders van verweerster, als
strafrechtelijk verantwoordelijk voor verweerster, bij vonnis van 14 oktober 1994 van de
correctionele rechtbank te Antwerpen veroordeeld werden uit hoofde van ten onrechte
verrichte aftrek van B.T.W. op basis van valse (fictieve) facturen, met B.T.W. daarop van
5.868.245 BEF in de periode tussen februari 1989 en december 1992,
- dat deze frauduleuze aftrek de feitelijke grondslag vormt van de bij dwangbevel van 3
juni 1996 gevorderde administratieve geldboete van 200 pct.,
- dat het dwangbevel rechtsgeldig gemotiveerd is, en de redelijke termijn voor het behandelen van de procedure niet overschreden werd,
- dat de opgelegde sanctie niet onevenredig is met enige doelstelling van EG-recht, en
verweerster vergeefs beroep doet op artikel 14,7°, van het BUPO-Verdrag of van het "non
bis in idem" beginsel,
doch overweegt nadien, wat de toepasselijke fiscale boete betreft:
"Artikel 70, 72 en 84 BTW-Wetboek dienen in die zin geïnterpreteerd te worden dat het
de rechter bij wie een verzet tegen een bij dwangbevel gevorderde administratieve geldboete aanhangig is, toegestaan is een controle met volle rechtsmacht uit te oefenen op de
door de fiscus genomen beslissing een bepaalde fiscale geldboete met repressief karakter
op te leggen (cfr. het door (verweerster) aangehaald arrest nr. 22/29 van 24 februari 1999
van het Arbitragehof).
In casu oordeelt dit hof dat rekening houdend met de vastgestelde belastingfraude enerzijds en met de door (verweerster) reeds uitgevoerde regularisatie van de ten onrechte afgetrokken B.T.W. anderzijds, een administratieve geldboete ad 100 pct. van de onrechtmatig afgetrokken B.T.W. of 5.868.000 BEF verantwoord was",
en op die motivering het ingesteld verzet tegen het dwangbevel ten dele gegrond verklaart, en de administratieve geldboete in hoofdsom herleidt tot 5.868.000 BEF.
Grieven
a. Artikel 70,§1bis, B.T.W.-Wetboek, schrijft voor dat ieder die onrechtmatig aftrek
van belasting heeft genoten, een geldboete verbeurt gelijk aan het dubbel van die belasting
in zover die overtreding niet wordt bestraft bij toepassing van §1,eerste lid, welke beperking niet relevant is in de onderhavige zaak.
In toepassing van artikel 84 van hetzelfde wetboek worden de moeilijkheden inzake de
heffing van de belasting die voor het inleiden van een rechtsgeding ontstaan door de minister van Financiën opgelost; verder wordt bij dit artikel gesteld dat de in hetzelfde wetboek vastgestelde proportionele fiscale boetes bepaald worden volgens een schaal waarvan de trappen door de Koning worden vastgesteld.
In uitvoering van deze wetsbepaling wordt een schaal van verminderde geldboetes vast-
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gesteld bij het koninklijk besluit nr. 41 van 30 juni 1987, met dien verstande dat, overeenkomstig het laatste lid van artikel 1 van dit besluit, de in de tabellen A tot J van de vermelde schaal niet van toepassing is ten aanzien van overtredingen begaan met het oogmerk de
belasting te ontduiken of de ontduiking ervan mogelijk te maken.
Uit deze voorschriften is derhalve af te leiden: (a) dat de verminderde boete van rechtswege toepasselijk is in gevallen zoals bedoeld in artikel 1,laatste lid, van het K.B. nr. 41;
(b) dat de wettelijke boete, ten bedrage van het dubbel van de onrechtmatig verrichte aftrek, eveneens van rechtswege toepasselijk is in de andere gevallen.
Deze regeling laat bijgevolg geen enkele plaats voor andere verminderingen van de opgelegde boete, zij het in toepassing van een door de rechter te beoordelen evenredigheidsbeginsel, of om redenen van verzachtende omstandigheden of van een subjectieve beoordeling van de plichtigheid van de belastingplichtige.
b. De in het arrest aangehaalde uitspraak van het Arbitragehof levert geen grond op om
van de toepassing van dit wettelijk stelsel af te wijken.
In dit arrest wordt met name gesteld dat de toepassing van artikel 70, BTW-Wetboek,
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet schendt in zoverre het in die zin wordt geïnterpreteerd dat het de rechter bij wie een verzet tegen dwangbevel aanhangig is, toestaat
op de beslissing een fiscale boete op te leggen, een controle met volle rechtsmacht uit te
oefenen.
Een "controle met volle rechtsmacht" betekent dat indien de administratie de mogelijkheid moet hebben om de omvang van de sanctie te moduleren, niets van wat onder de beoordeling van de administratie valt aan de controle van de rechter mag ontsnappen.
De toepassing van het grondwettelijk gelijkheidsvoorschrift betekent aldus dat de beoordelingsbevoegdheid van de rechter even ver met gaan als die van de administratie;
niet, dat ze verder moeten reiken.
c. Uit de hierboven voorgestelde ontleding van de toepasselijke voorschriften blijkt
enerzijds dat de wettelijke boete, zonder mogelijke vermindering terzake van rechtswege
toepasselijk is indien de overtreding begaan werd met het oogmerk de belasting te ontduiken of de ontduiking ervan mogelijk te maken.
Het BTW-Wetboek voorziet niet in enige rechtvaardigings- of verschoningsgrond of
verzachtende omstandigheid buiten de afwezigheid van frauduleus inzicht welke aanleiding geeft tot toepassing van K.B. nr. 41.
Het bestaan van opzettelijke frauduleuze praktijken wordt uitdrukkelijk in het arrest
vastgesteld,
Het arrest stelt bovendien ook uitdrukkelijk vast dat de krachtens de wet opgelegde
sanctie, zijnde een boete van 200 pct. van de ten onrechte afgetrokken BTW, niet onevenredig is met enige doelstelling van EG-recht,
waaruit blijkt dat de beschikking van het arrest, die de aan verweerster opgelegde fiscale boete herleidt tot 100 pct. of 5.868.000 BEF met de daaraan verbonden interest, onverenigbaar is met de wettelijke bepalingen waarbij de fiscale boete wordt opgelegd (schending van al de in de aanhef van het middel aangeduide wetsbepalingen).

V. Beslissing van het Hof
(...)
B. In de zaak C.00.0307.N.
Overwegende dat, krachtens artikel 70,§1bis, van het B.T.W.-Wetboek, ieder
die onregelmatig aftrek van belasting heeft genoten, een geldboete verbeurt ge-
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lijk aan het dubbel van de belasting in zover die overtreding niet wordt bestraft
bij toepassing van §1, lid 1, van hetzelfde artikel;
Dat, krachtens artikel 84 van dat wetboek, binnen de door de wet gestelde
grenzen, het bedrag van de proportionele fiscale boeten bepaald wordt volgens
een schaal waarvan de trappen door de Koning worden vastgesteld;
Dat, krachtens artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 41 van 30 januari 1987
tot vaststelling van het bedrag van de proportionele fiscale geldboete, de schalen
voor vermindering van de proportionele fiscale geldboete niet van toepassing
zijn ten aanzien van overtredingen begaan met het oogmerk de belasting te ontduiken of de ontduiking ervan mogelijk te maken;
Overwegende dat belastingschuldigen tegen een dwangbevel van de invorderingsambtenaar verzet kunnen doen;
Overwegende dat de rechter aan wie gevraagd wordt een administratieve sanctie te toetsen die een repressief karakter heeft in de zin van artikel 6 EVRM, de
wettelijkheid van die sanctie mag onderzoeken, en in het bijzonder mag nagaan
of die sanctie verzoenbaar is met de dwingende eisen van internationale verdragen en van het interne recht, met inbegrip van de algemene rechtsbeginselen;
Dat dit toetsingsrecht in het bijzonder aan de rechter moet toelaten na te gaan
of de straf niet onevenredig is met de inbreuk, zodat het aan de rechter staat te
onderzoeken of het bestuur naar redelijkheid kon overgaan tot het opleggen van
een administratieve geldboete van zodanige omvang;
Dat dit toetsingsrecht niet inhoudt dat de rechter om loutere redenen van opportuniteit en tegen wettelijke regels in, boeten kan kwijtschelden of verminderen;
Overwegende dat het arrest dat op dat punt niet wordt bekritiseerd, aanneemt
dat de litigieuze sanctie als een strafsanctie moet beschouwd worden onder meer
in de zin van artikel 14 IVBPR;
Dat de appèlrechters vaststellen dat de zaakvoerders van eiseres als bestuurders van eiseres correctioneel veroordeeld werden voor ten onrechte verrichte aftrek van B.T.W. op basis van valse facturen, en dus aannemen dat de overtredingen begaan werden met het oog op het ontduiken van de B.T.W.;
Dat zij evenwel beslissen, dat het hen toegestaan is "controle met volle rechtsmacht" uit te oefenen op de door de fiscus genomen beslissing een bepaalde fiscale geldboete op te leggen en oordelen "rekening houdend met de vastgestelde
belastingfraude enerzijds en met de door verweerster reeds uitgevoerde regularisatie van de ten onrechte afgetrokken B.T.W. anderzijds, dat een geldboete ad
100 pct. van de onrechtmatig afgetrokken B.T.W. verantwoord was";
Dat de appèlrechters uit die gegevens alleen niet konden afleiden dat de door
het bestuur opgelegde boete onevenredig was;
Dat het middel gegrond is;
HET HOF,
OM DIE REDENEN,
Voegt de zaken nrs. C.00.0599.N en C.00.0307.N;
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Verwerpt de voorziening C.00.0599.N;
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de in het dwangbevel gevorderde
boete vermindert en oordeelt over de kosten;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Veroordeelt de BVBA Riganatie in de kosten van haar voorziening;
Houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
24 januari 2002 - 1e kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter– Andersluidende 1 conclusie van de h. Goeminne, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. Geinger en Claeys Boúúaert.

Nr. 53
1e kamer - 24 januari 2002

BELASTINGEN (MET DE INKOMSTENBELASTINGEN GELIJKGESTELDE) HEFFING VAN RECHTEN VOOR GEBRUIK VAN BEPAALDE WEGEN DOOR ZWARE VRACHTWAGENS EUROVIGNET - ADMINISTRATIEVE GELDBOETE - TOETSINGSRECHT VAN RECHTER - VERMINDERING
OF OPLEGGING VAN DE OPGELEGDE STRAF.
De rechter die moet oordelen over de administratieve geldboete opgelegd op grond van art.
13 Wet 27 dec. 1994 tot goedkeuring van het verdrag inzake de heffing van de rechten
voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens en tot invoering van het
Eurovignet overeenkomstig de richtlijn 93/89 EEG van de Raad van de Europese
Gemeenschappen van 25 okt. 1993, mag de wettelijkheid van die sanctie onderzoeken,
en mag in het bijzonder nagaan of de feitelijke en wettelijke voorwaarden vervuld zijn
voor die sanctie en of die sanctie verzoenbaar is met de dwingende eisen van
internationale verdragen en van het interne recht, met inbegrip van de algemene
rechtsbeginselen: op grond van de genoemde normen kan de rechter in voorkomend
geval de opgelegde straf opheffen of verminderen1. (Art. 13, Wet 27 dec. 1994 tot
goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van de rechten voor het gebruik van
bepaalde wegen door zware vrachtwagens).
(BELGISCHE STAAT-Min. van Financiën T. THUYSBAERT BVBA)

ARREST

(A.R. F.00.0099.N)

I. Bestreden uitspraak
1 Op andersluidende conclusie van het O.M. dat tot de niet-ontvankelijkheid van het middel besloot
daar het middel louter schending aanvoerde van art. 13 der Wet van 27 dec. 1994 tot goedkeuring
van het verdrag inzake de heffing van de rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware
vrachtwagens en tot invoering van het Eurovignet, terwijl het arrest gesteund was op een
schending van art. 6 E.V.R.M. en van het eruit afgeleide evenredigheidsbeginsel.
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Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 22 juni 2000 gewezen door
het Hof van Beroep te Gent.
II. Geding in cassatie
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Philippe Goeminne heeft geconcludeerd.
III. Middel
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 13 van de wet van 27 december 1994 zoals van toepassing op 6 oktober 1997.
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest oordeelt, na te hebben beslist dat de bij artikel 13 van de voornoemde wet van 27 december 1994 voorgeschreven administratieve geldboete een straf is
in de zin van artikel 6 van het E.V.R.M., dat op grond van dat artikel 6 naar luid waarvan
eenieder recht heeft op een eerlijk proces, deze niet alleen de wettelijkheid maar ook de
opportuniteit van de opgelegde sanctie door een onafhankelijk rechter moet kunnen laten
beoordelen en dat het hof als onafhankelijke rechterlijke instantie de mogelijkheid moet
hebben na te gaan of de opgelegde sanctie niet indruist tegen de algemene rechtsbeginselen, en namelijk of deze sanctie niet in strijd is met het evenredigheidsbeginsel en dus of
de toegepaste administratieve boete in verhouding staat met de gepleegde inbreuk en met
de ernst van de feiten, en beslist dat rekening houdend met de aangehaalde feitelijke gegevens, redenen voorhanden zijn om de administratieve geldboete te verminderen tot 11.000
BEF.
Grieven
De volle rechtsmacht waarover de appèlrechters beschikken reikt niet verder dan het
wettigheidstoezicht in die zin dat de appèlrechters enkel de bevoegdheid hebben om de
feiten die aanleiding geven tot het toepassen van de administratieve boete voorgeschreven
in artikel 13 van de wet van 27 december 1994 te controleren en om te oordelen of de
sanctie met de wettelijke voorschriften overeenstemt, met uitsluiting van de bevoegdheid
om de straf te verminderen beneden het wettelijk tarief, zodat het bestreden arrest dat de
voorgeschreven geldboete vermindert omdat zij in de gegeven omstandigheden onevenredig is en in de aangehaalde context niet in verhouding staat met de begane overtreding, artikel 13 van de voornoemde wet van 27 december 1994 schendt.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat de rechter die moet oordelen over de administratieve geldboete opgelegd op grond van artikel 13 van de wet van 27 december 1994 tot
goedkeuring van het verdrag inzake de heffing van de rechten voor het gebruik
van bepaalde wegen door zware vrachtwagens en tot invoering van het Eurovignet overeenkomstig de richtlijn 93/89 EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993, de wettelijkheid van die sanctie mag onderzoeken, en in het bijzonder mag nagaan of de feitelijke en wettelijke voorwaarden vervuld zijn voor die sanctie en of die sanctie verzoenbaar is met de dwingende eisen van internationale verdragen en van het interne recht, met inbegrip
van de algemene rechtsbeginselen;
Dat de rechter in voorkomend geval op grond van de genoemde normen de opgelegde straf zal opheffen of verminderen;
Overwegende dat het middel ervan uitgaat dat de rechtsmacht van het hof van
beroep dat oordeelt over een dergelijke administratieve geldboete niet verder
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reikt dan het wettigheidstoezicht in die zin dat de appèlrechters enkel de bevoegdheid hebben om de feiten die aanleiding geven tot het toepassen van de administratieve boete te controleren en om te oordelen of de sanctie met de wettelijke voorschriften overeenstemt, met volstrekte uitsluiting van de bevoegdheid
om de straf te verminderen beneden het wettelijk tarief;
Dat het middel faalt naar recht;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiser in de kosten.
24 januari 2002 - 1e kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter, Verslaggever:
de h. Stassijns – Andersluidende 1 conclusie van de h. Goeminne, advocaat-generaal –Advocaat: mr. De Vleeschauwer, Gent

Nr. 54
1e kamer - 25 januari 2002

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT —
MEDEAANSPRAKELIJKHEID VAN GETROFFENE.
Wanneer schade is veroorzaakt door de samenloop van de fout of onrechtmatige daad van
een derde en van de fout van de getroffene, mag die derde of de burgerrechtelijk
aansprakelijke persoon niet worden veroordeeld tot volledige vergoeding van de schade
1 2
. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
(B. T. L.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.00.0068.F)

I. Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 5 mei 1999 gewezen door het
Hof van Beroep te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Xavier De Riemaecker heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
1 Zie Cass., 29 juni 1995, A.R. C.94.0393.F, nr 340.
2 Andersluidende conclusie: het O.M. las het bestreden arrest anders. Het was van oordeel dat het
bestreden arrest, in strijd met hetgeen het middel aanvoert, geen uitspraak heeft gedaan over het
bestaan van een fout aan de zijde van de getroffene en evenmin over het oorzakelijk verband
tussen die fout en de schade die de getroffene zelf zou hebben geleden en de repercussieschade van
zijn ouders.
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Eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
Die middelen zijn als volgt gesteld:
1. Eerste middel
schending van de artikelen 1382, 1383, 1384, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek
en 149 van de Grondwet,
doordat
het arrest de beroepen beslissing bevestigt in zoverre zij eiser heeft veroordeeld om aan
de verweerders het provisioneel bedrag van 100.000 BEF te betalen, zowel in hun eigen
naam als in hun hoedanigheid van vertegenwoordiger van hun zoon, op grond dat "uit de
gegevens van de zaak en met name uit het strafdossier nr. 00.46.08.100150.93 van de notities van het parket van de procureur des Konings te Marche-en-Famenne blijkt dat het
ongeval dat voor schadevergoeding in aanmerking komt het gevolg is van een botsing van
de quad die werd bestuurd door de zoon (van eiser), S. B., en de zoon van de (verweerders), terwijl die kinderen aan het spelen waren in een weide naast (eisers) huis; dat de
versie van Sophie, de zus van de getroffene en die van S. B. weliswaar niet precies overeenstemmen, maar wel bewezen blijft dat S. B. het voertuig dat hij bestuurde niet voldoende onder controle had toen de getroffene kwam "opgedoken" en dat hij niet meer kon
voorkomen dat hij het kind met de rechtervoorkant van zijn voertuig zou raken; dat niet
aangetoond is dat het ongeval uitsluitend te wijten is aan een fout van G. L. die een
vreemde oorzaak uitmaakt waardoor de aansprakelijkheid van de vader die overeenkomstig artikel 1384, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, burgerrechtelijk aansprakelijk
is, vervalt; dat het gedrag van S. B. tenminste een onrechtmatige daad is die in oorzakelijk
verband staat met de schade en voldoende is om, op grond van artikel 1384, tweede lid,
van het Burgerlijk Wetboek, de vermeende aansprakelijkheid van de vader in het gedrang
te brengen",
terwijl,
eiser in zijn appèlconclusie aanvoerde dat het jonge slachtoffer een fout had begaan
door op onbezonnen wijze naar de "quad" toe te snellen die door (eisers) zoon werd bestuurd; de n.v. Delphi, die tot vrijwaring is opgeroepen, en dienaangaande met eiser gemeenschappelijke belangen heeft, aanvoerde dat de verklaringen van de getuigen en van
eisers zoon niet tegenstrijdig waren en ze "bevestig(d)en dat het ongeval uitsluitend te
wijten (was) aan het feit dat G. L. plots voor de door S. B. bestuurde quad (was) gaan
staan; de achtjarige G. L. van zijn daden bewust moest zijn en voldoende onderscheidingsvermogen moest hebben om te beseffen dat hij gevaar liep door voor de rijdende
quad te gaan staan"; ingevolge de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek,
wanneer schade veroorzaakt is door de samenlopende fouten van een derde en van de getroffene, 1°) die derde jegens de getroffene niet veroordeeld mag worden tot volledige
vergoeding van de schade maar enkel in verhouding tot zijn aandeel in de aansprakelijkheid voor het ongeval en 2°) de repercussieschade van de verwanten van de getroffene, en
met name zijn ouders, in diezelfde verhouding beperkt wordt; krachtens die wetsbepalingen en tevens krachtens artikel 1384, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, de vader
die burgerrechtelijk aansprakelijk is voor de schade veroorzaakt door zijn zoon, daarvoor
jegens de getroffene en zijn ouders slechts aansprakelijk is in verhouding tot het aandeel
van de aansprakelijkheid van genoemde zoon; de verweerders, zowel in hun eigen naam
als in hun hoedanigheid van vertegenwoordigers van hun minderjarige zoon, vorderden
dat eiser veroordeeld zou worden tot betaling van een provisioneel bedrag van 100.000
BEF; het arrest, dat vaststelt dat de getroffene "opgedoken" is voor het door eisers zoon
bestuurde voertuig, overweegt dat "niet aangetoond is dat het ongeval uitsluitend te wijten
is aan een fout van G. L." en aldus aanneemt of althans niet uitsluit dat genoemd gedrag
een fout oplevert; het niet vaststelt dat de getroffene en zijn ouders, zonder dat foutief ge-
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drag, schade zouden hebben geleden die al voor een bedrag van 100.000 BEF verantwoord is of dat de getroffene niet de leeftijd waarop hij tot onderscheidingsvermogen in
staat is, zou hebben bereikt; het derhalve, niet zonder de artikelen 1382, 1383 en 1384,
tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek te schenden, eiser kon veroordelen tot betaling
van dat provisioneel bedrag; het arrest althans, omdat het niet antwoordt op het omstandig
verweer volgens hetwelk de getroffene, die de leeftijd waarop hij tot onderscheidingsvermogen in staat is, had bereikt, een fout in oorzakelijk verband met de schade had begaan
door op onbezonnen wijze naar de "quad" toe te snellen die door eisers zoon werd bestuurd, het Hof niet in staat stelt de wettigheid na te gaan van de beslissing dat eiser de bewezen geachte provisionele schade volledig moet vergoeden; dat het bijgevolg niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet);
(...)

IV. Beslissing van het Hof
Eerste middel:
Overwegende dat het arrest oordeelt, enerzijds, "dat het gedrag van (eisers
zoon) tenminste een onrechtmatige daad is die in oorzakelijk verband staat met
de schade en voldoende is om, op grond van artikel 1384, tweede lid, van het
Burgerlijk Wetboek, de vermeende aansprakelijkheid van de vader in het gedrang te brengen" en "dat (eiser) niet aantoont en overigens geen enkel gegeven
aanvoert tot staving van het omkeren van het vermoeden van gebrek aan toezicht
en opvoeding dat wettig op hem rust", anderzijds, "dat niet aangetoond is dat het
ongeval uitsluitend te wijten is aan een fout (van de getroffene) die een vreemde
oorzaak uitmaakt waardoor (eisers) op artikel 1384, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek gegronde aansprakelijkheid vervalt";
Overwegende dat, wanneer schade is veroorzaakt door de samenloop van de
fout of onrechtmatige daad van een derde, en van de fout van de getroffene, die
derde of de burgerrechtelijk aansprakelijke persoon niet mag worden veroordeeld
tot volledige vergoeding van de schade;
Dat het arrest dat aanneemt dat een fout van de getroffene bijgedragen heeft tot
het ongeval maar dat eiser veroordeelt om de schade volledig te vergoeden, zijn
beslissing niet naar recht verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;
Over de overige grieven:
Overwegende dat er geen grond bestaat tot onderzoek van het tweede middel
dat niet tot ruimere cassatie kan leiden;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het eiser veroordeelt om de schade
van de verweerders volledig te vergoeden, het een provisioneel bedrag van
100.000 BEF toekent en uitspraak doet over de kosten van de vordering ten principale;
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
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over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.
25 januari 2002 - 1e kamer – Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter – Verslaggever: de h. Mathieu – Andersluidende 2 conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Draps.

Nr. 55
1e kamer - 25 januari 2002

1º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — BESLISSINGEN EN PARTIJEN UITVOEREND BESLAG OP ONROEREND GOED - ZWARIGHEID BIJ DE TENUITVOERLEGGING -BEGRIP.
2º BESLAG — GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING - UITVOEREND BESLAG OP
ONROEREND GOED - BESLISSING VAN DE BESLAGRECHTER - HOGER BEROEP - ZWARIGHEID BIJ DE
TENUITVOERLEGGING - BEGRIP.
1º en 2° De beslissing van de beslagrechter die, na de aanwijzing van de met de verkoop
belaste notaris, uitspraak doet over de vordering van de notaris die ertoe strekt degene
die de betaling van een provisie vordert te laten veroordelen, is geen vonnis dat uitspraak
doet over een zwarigheid omtrent de tenuitvoerlegging inzake uitvoerend beslag op
onroerend goed, en is bijgevolg vatbaar voor hoger beroep1. (Art. 1624, 2°, Ger.W.)
(D. T. CENTRAAL BUREAU VOOR HYPOTHECAIR KREDIET N.V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.01.0025.F)

I. Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 22 juni 2000 gewezen door
de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel.
II. Geding in cassatie
De eerste voorzitter Pierre Marchal heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Xavier De Riemaecker heeft geconcludeerd.
III. Beslissing van het Hof
Over het door verweerster tegen het cassatieberoep opgeworpen middel van
niet-ontvankelijkheid: het bestreden vonnis dat geen uitspraak doet over zwarigheden omtrent de tenuitvoerlegging in de zin van artikel 1624, tweede lid, 2°,
van het Gerechtelijk Wetboek, is niet in laatste aanleg gewezen:
Overwegende dat naar luid van artikel 616 van het Gerechtelijk Wetboek tegen
ieder vonnis hoger beroep kan worden ingesteld, tenzij de wet anders bepaalt;
Dat artikel 1624, tweede lid, 2°, bepaalt dat hoger beroep niet kan worden ingesteld tegen vonnissen of beschikkingen die uitspraak doen over zwarigheden
1 Zie cass., 8 okt. 1992, A.R. 9415, nr 657 en concl. adv.-gen. Piret.
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omtrent de tenuitvoerlegging;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat
eiser, overeenkomstig artikel 1580 van het Gerechtelijk Wetboek, op verzoekschrift van verweerder door de beslagrechter is benoemd en belast met de veiling
van een in beslag genomen pand en met de verrichtingen tot rangregeling;
Overwegende dat het bestreden vonnis uitspraak doet over eisers vordering tot
veroordeling van de vervolgende schuldeiser in het betalen van een provisie;
Dat het voorwerp van die eis, dat geen verband houdt met de vordering van de
vervolgende partij, geen zwarigheid omtrent de tenuitvoerlegging is in de zin van
voornoemd artikel 1624, tweede lid, 2°;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid dient te worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiser in de kosten.
25 januari 2002 - 1e kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Marchal, eerste voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal - Advocaten:
mrs. Mahieu en Simont.

Nr. 56
1e kamer - 25 januari 2002

HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE
ZAKEN INBEGREPEN) — ALLERLEI - TERGEND OF ROEKELOOS HOGER BEROEP SCHADEVERGOEDING – TOEKENNING – VOORWAARDEN.
De appèlrechter mag alleen maar uitspraak doen over de wegens tergend of roekeloos
hoger beroep gevorderde schadevergoeding, wanneer hij, in dezelfde beslissing, het
hoofdberoep afwijst. (Art. 1072bis, eerste lid, Ger.W.)
(N.V. GENERALI BELGIUM T. B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.01.0386.F)

I. Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 5 december 2000 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik.
II. Geding in cassatie
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Xavier De Riemaecker heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
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Eiser voert één middel aan.
Dit middel is gesteld als volgt:
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1072bis van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het arrest heeft vastgesteld dat verweerder een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen en een verzekering voor rechtsbijstand bij eiseres heeft
afgesloten; dat verweerder betrokken is geraakt bij een verkeersongeval waarbij zijn voertuig werd beschadigd; dat de deskundige Legrand die voor eiseres optrad, hem een bedrag
van 20.000 BEF als forfaitaire vergoeding heeft voorgesteld; dat de deskundige Legrand,
na een tegenexpertise door de deskundige Roman, akkoord ging met een bedrag van
54.000 BEF; dat de politierechtbank aan verweerder, die zich tegen de derde aansprakelijke burgerlijke partij had gesteld, een provisioneel bedrag van 54.000 BEF had toegekend
en een gerechtelijk deskundigenonderzoek heeft bevolen om de overige schade te bepalen; dat de gerechtelijke deskundige een provisie van 30.000 BEF heeft gevraagd; dat verweerder volgende kosten heeft gedragen: 23.900 BEF (kosten van de tegenexpertise),
50.000 BEF (honorarium advocaat), 30.000 BEF (provisie van de gerechtelijke deskundige), dus in totaal 103.900 BEF; dat de eerste rechter eiseres heeft veroordeeld "in de kosten en het honorarium van de tegenexpert Roman en van de advocaat (van verweerder) die
hem tijdens het strafgeding (eerste aanleg en hoger beroep) moest vertegenwoordigen en
tot het voorschot van de gerechtelijke deskundige Doucy"; dat het hoofdberoep van eiseres ertoe strekte alle aanspraken van verweerder te doen afwijzen; dat verweerder de bevestiging van het vonnis van de eerste rechter vroeg en de veroordeling van eiseres om
hem het bedrag van 103.900 BEF te betalen; dat verweerder een tussenvordering instelde
"om (eiseres) tot schadevergoeding te veroordelen wegens roekeloos, onverantwoord en
tergend geding en het bedrag daarvoor op 50.000 BEF bepaalt". Vervolgens veroordeelt
het arrest eiseres om aan verweerder het bedrag van 25.000 BEF te betalen wegens "tergend en roekeloos hoger beroep", op grond dat "alleen het feit dat hoger beroep wordt ingesteld en dat het beroepen vonnis wordt bevestigd niet impliceert dat het hoger beroep
tergend en roekeloos is en dat schadevergoeding hoort te worden toegekend; dat in dit geval evenwel blijkt dat (eiseres) de overeenkomst helemaal niet in het belang van (verweerder) uitvoert terwijl het voorwerp van de verzekeringspolis de algemene verdediging en
bijstand in rechte is en dat (verweerder) voor het instellen van deze procedure, aan zijn
medecontractant heeft kunnen aantonen dat hij terecht de raming van de verzekeringsmaatschappij had afgewezen; dat de verzekeringsmaatschappij zelfs niet het honorarium
van de tegenexpert heeft betaald; dat zulks een onverantwoorde weigering tot tussenkomst
uitmaakt waardoor (verweerder) schade lijdt, aangezien hij genoopt wordt een hele reeks
procedures te voeren, onder meer de huidige procedure in hoger beroep, om te pogen zijn
recht te doen gelden; dat een bedrag van 25.000 BEF naar billijkheid wordt toegekend
omdat er geen concreet element beschikbaar is om de schade beter te beoordelen".
Grieven
Artikel 1072bis van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt: "wanneer de rechter in hoger beroep het hoofdberoep afwijst, doet hij in dezelfde beslissing uitspraak over de eventueel
gevorderde schadevergoeding wegens tergend of roekeloos hoger beroep"; de appèlrechter kan dus alleen schadevergoeding wegens tergend en roekeloos hoger beroep toekennen
als hij het hoger beroep afwijst; het hof van beroep heeft ten deze, hoewel het in zijn dictum verklaart dat het het beroepen vonnis bevestigt, dat vonnis gewijzigd in zoverre het
eiseres had veroordeeld "tot het voorschieten van de provisie die door de gerechtelijk deskundige Doucy werd gevraagd" (30.000 BEF) en dat op grond "dat het te betreuren valt
dat (verweerder) geen verdere uitleg geeft over het vervolg van het door het strafgerecht
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bevolen deskundigenonderzoek; (...) in de huidige stand van het geding, en terwijl het gerechtelijk deskundigen-onderzoek dat door het strafgerecht is bevolen blijkbaar is afgerond, hoort (aan verweerder) het bedrag niet te worden toegekend van de provisie die
wordt gevraagd door de gerechtsdeskundige, wiens onkosten in beginsel en definitief zullen worden betaald door de beklaagde die tot vergoeding van (verweerder) wordt veroordeeld". Het hof van beroep heeft dus het hoger beroep van eiseres gedeeltelijk aangenomen door de veroordeling die de eerste rechter tegen haar had uitgesproken te verlichten.
Het kon bijgevolg eiseres niet wettig tot schadevergoeding wegens tergend en roekeloos
beroep veroordelen.

IV. Beslissing van het Hof
Middel
Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweerder een vordering tot schadevergoeding instelt "als bedoeld in artikel 1072bis van het Gerechtelijk Wetboek";
Overwegende dat het eerste lid van dat artikel bepaalt dat wanneer de rechter
in hoger beroep het hoofdberoep afwijst, hij in dezelfde beslissing uitspraak doet
over de eventueel gevorderde schadevergoeding wegens tergend of roekeloos hoger beroep;
Overwegende dat het arrest, hoewel het zegt dat het het beroepen vonnis bevestigt, aan verweerder slechts een provisioneel bedrag van 73.900 BEF toekent
en de uitspraak voor het overige aanhoudt, terwijl de eerste rechter hem een dergelijk bedrag had toegekend en daarenboven een provisie ten belope van 30.000
BEF die door een gerechtelijke deskundige was gevraagd; dat het arrest dienaangaande beslist "dat [aan verweerder] het bedrag niet hoort te worden toegekend
van de provisie die wordt gevraagd door de gerechtsdeskundige, wiens onkosten
in beginsel en definitief zullen worden betaald door de beklaagde die tot vergoeding van [verweerder] wordt veroordeeld";
Overwegende dat bijgevolg de beslissing om eiseres te veroordelen tot betaling van een vergoeding van 25.000 BEF wegens tergend en roekeloos hoger beroep niet naar recht is verantwoord;
Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het eiseres veroordeelt tot betaling
van een vergoeding wegens tergend en roekeloos hoger beroep;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.
25 januari 2002 - 1e kamer – Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter – Verslaggever: mevr. Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Kirkpatrick.
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3e kamer - 28 januari 2002

1º ARBEIDSOVEREENKOMST — BEGRIP. BESTAANSVEREISTEN. VORM —
BEGRIP EN BESTAANSVEREISTEN - VERVANGINGSOVEREENKOMST - BEGRIP VERVANGENDE WERKNEMER - WERK - TAKEN – AARD.
2º ARBEIDSOVEREENKOMST — BEGRIP. BESTAANSVEREISTEN. VORM —
BEGRIP EN BESTAANSVEREISTEN - VERVANGINGSOVEREENKOMST - BEGRIP OVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD.
1º In een vervangingsovereenkomst hoeft de vervangende werknemer niet het werk te
doen van de werknemer die hij vervangt en evenmin dezelfde taken te vervullen. (Art.
11ter, § 1, Arbeidsovereenkomstenwet)
2º De vervangingsovereenkomst kan voor bepaalde tijd worden gesloten. (Art. 11ter, § 1,
Arbeidsovereenkomstenwet)
(T. T. ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET SUPERIEUR PEDAGOGIQUE DE LA PROVIDENCE v.z.w.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.00.0009.F)

I. Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest op 25 februari 1999 gewezen
door het Arbeidshof te Luik, afdeling Namen.
II. Geding in cassatie
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eiser voert één middel aan.
Dit middel is gesteld als volgt:
Geschonden wetsbepalingen:
artikelen 1134 van het Burgerlijk Wetboek, 7, 11ter, §1, en 40 van de wet van 3 juli
1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.
Aangevochten beslissing
Het arrest stelt vast dat "eiser door (verweerster) met ingang van 3 september 1990 en
uiterlijk tot 30 juni 1991 tijdelijk in dienst genomen is ter vervanging van F. C. en C. H.
wier arbeidsovereenkomst ten dele was geschorst wegens de gedeeltelijke onderbreking
van hun loopbaan als surveillant-opvoeder", dat "die overeenkomst afliep op de einddatum" en dat eiser "geen nieuwe overeenkomst kreeg, ofschoon mevrouw C. en mevrouw
H. hun loopbaanonderbreking hadden verlengd". Op de vordering die ertoe strekte verweerster te doen veroordelen tot de betaling van een "opzeggingsvergoeding" aan eiser
die betoogde "hoofdzakelijk te hebben gewerkt in de boekhouding en niet als surveillantopvoeder, zodat, nu hij niet het werk heeft gedaan van de personen die hij geacht werd te
vervangen, de vervangingsovereenkomst nietig is en moet worden beschouwd als een
overeenkomst voor onbepaalde tijd, die alleen door opzegging kon worden beëindigd,
wijst het arrest, dat de tussen de partijen bestaande overeenkomst omschreef als een "vervangingsovereenkomst", de vordering van eiser af op grond dat "(eiser) terecht de tijdelijke overeenkomst gelijkstelt met een vervangingsovereenkomst. Bovendien betreft het te
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dezen een vervangingsovereenkomst voor bepaalde tijd, die niet had kunnen worden beëindigd in geval van voortijdige terugkeer van de vervangen werkneemster, tenzij de in
artikel 40, §1, van de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten van 3 juli 1978 vervatte
regels in acht genomen waren. Daarentegen liep die overeenkomst af op de einddatum ervan, zelfs als de werkneemsters om een verlenging van de loopbaanonderbreking verzochten, tenzij eventueel een nieuwe overeenkomst voor bepaalde tijd werd gesloten (...). De
vervangingsovereenkomst bevat geen enkele wettelijke bepaling waarin staat dat de vervanger hetzelfde werk zou moeten doen als de vervangen persoon. Het is immers mogelijk dat de vervangen persoon een heel specifieke taak vervult die alleen kan worden vervuld door een collega die nagenoeg hetzelfde werk verricht in de onderneming en die op
zijn beurt vervangen is ofwel door de in het raam van de vervangingsovereenkomst in
dienst genomen werknemer, ofwel door een andere werknemer, daar over de interne organisatie van de onderneming en over de door de omstandigheden geboden tijdelijke aanpassingen beslist wordt door de werkgever, behoudens het akkoord van de reeds tewerkgestelde werknemers met die tijdelijke wijziging van betrekking. Meer bepaald dient in
weerwil van artikel 11ter, §1, tweede lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten volgens hetwelk de vervangingsovereenkomst opgave moet doen
van de reden, de identiteit van de vervangen werknemer(s) en de voorwaarden van die indienstneming, welke wettelijke vereisten te dezen zijn vervuld, geen opgave te worden gedaan van de ingenomen arbeidsplaats, zodat het hier geen vereiste betreft voor het bestaan
van de vervangingsovereenkomst en de vervanger, niet op straffe van nietigheid van die
vervangingsovereenkomst, verplicht is de arbeidsplaats van de vervangen werknemer in te
nemen".
Grieven
1. Eerste onderdeel
Ofschoon de partijen bij de in die tekst bedoelde arbeidsovereenkomst krachtens artikel
11ter, §1, van de wet van 3 juli 1978 het recht hebben om in de mate en onder de voorwaarden die het aangeeft, af te wijken van de in die wet bepaalde regels "wat de duur van
de overeenkomst en de opzeggingstermijn betreft", is die bepaling, blijkens de bewoordingen zelf, van toepassing op "degene die een werknemer vervangt wiens arbeids-overeenkomst is geschorst om een andere reden dan gebrek aan werk wegens economische oorzaken, slecht weer, staking of lock-out", en niet op degene die een werknemer vervangt die
tewerkgesteld blijft in de onderneming en wiens arbeidsovereenkomst dus niet is geschorst, maar die zelf een werknemer vervangt wiens arbeidsovereenkomst is geschorst.
De bedoelde tekst is alleen van toepassing als de vervangende werknemer de openstaande
arbeidsplaats van de vervangen werknemer inneemt en hetzelfde werk doet. Door op de
weergegeven gronden het tegendeel te beslissen verantwoordt het arrest bijgevolg de beslissing niet wettig naar recht (schending van artikel 11ter, §1, van de wet van 3 juli
1978).
2. Tweede onderdeel
De voor een bepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomst, bedoeld in de artikelen 7 en
40 van de wet van 3 juli 1978, is die waarbij de partijen overeenkomen dat zij zal aflopen
op de bij de indienstneming van de werknemer bepaalde datum. Een dergelijke overeenkomst impliceert noodzakelijkerwijze dat er een welbepaalde dag wordt overeengekomen
of een zekere gebeurtenis die zich op een vaste dag moet voordoen en die de partijen van
hun wederkerige verbintenissen ontslaat, tenzij ze stilzwijgend worden verlengd. Dat is
niet het geval met de in artikel 11ter, §1, van die wet bedoelde vervangingsovereenkomst,
aangezien de duur ervan, wegens de aard zelf van de overeenkomst en behoudens een beding dat de duur op dwingende wijze vaststelt, gebonden is aan de onzekere duur van de
schorsing van de arbeidsovereenkomst van de vervangen werknemer(s), en zulks ook al is
tussen de partijen overeengekomen dat de vervangingsovereenkomst in geen geval langer
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kan duren dan de overeengekomen einddatum. Nu het arrest vaststelt, enerzijds, dat eiser
"tijdelijk" in dienst genomen is "ter vervanging" van twee werknemers wier overeenkomst
wegens loopbaanonderbreking was geschorst, anderzijds, dat die overeenkomst was gesloten "met ingang van 3 september 1990 en uiterlijk tot 30 juni 1991", heeft het bijgevolg
niet zonder miskenning van het begrip arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (schending
van de artikelen 7 en 40 van de wet van 3 juli 1978), van het begrip vervangingsovereenkomst (schending van artikel 11ter, §1, van genoemde wet) en van de verbindende kracht
van de op 3 september 1990 tussen de partijen gesloten arbeidsovereenkomst (schending
van artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek), de tussen eiser en verweerster gesloten arbeids-overeenkomst kunnen omschrijven als een "vervangingsovereenkomst voor bepaalde tijd" en kunnen beslissen dat die overeenkomst "niet had kunnen beëindigd worden in
geval van voortijdige terugkeer van de vervangen werkneemsters, tenzij de in artikel 40,
§1, van de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten vervatte regels in acht waren genomen, maar "daarentegen afliep op de einddatum".

IV. Beslissing van het Hof
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat artikel 11ter, §1, eerste lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten bepaalt dat hij die een werknemer vervangt
wiens arbeidsovereenkomst is geschorst om een andere reden dan gebrek aan
werk wegens economische oorzaken, slecht weer, staking of lock-out, in dienst
kan worden genomen onder voorwaarden die afwijken van deze wet, wat de duur
van de overeenkomst en de opzeggingstermijn betreft;
Overwegende dat noch uit die noch uit enige andere bepaling van artikel 11ter,
§1, volgt dat het artikel alleen van toepassing is als de werknemer die in dienst
genomen is onder de in dat artikel bepaalde omstandigheden de arbeidsplaats inneemt van de werknemer die hij vervangt en hetzelfde werk moet doen;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiser "door [verweerster] met ingang
van 3 september 1990 en uiterlijk tot 30 juni 1991 tijdelijk in dienst genomen is
ter vervanging van [twee werkneemsters] wier arbeidsovereenkomst ten dele was
geschorst wegens gedeeltelijke loopbaanonderbreking" en beslist dat de aldus
tussen de partijen gesloten overeenkomst die het omschrijft als een vervangingsovereenkomst in de zin van artikel 11ter, §1, van de wet van 3 juli 1978 "niet had
kunnen worden beëindigd in geval van voortijdige terugkeer van de vervangen
werkneemsters, tenzij de in artikel 40, §1, van die wet vervatte regels in acht genomen werden";
Dat het arbeidshof door die vermeldingen de beslissing dat de litigieuze vervangingsovereenkomst voor een bepaalde tijd was gesloten en dat ze afliep op de
einddatum naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiser in de kosten.
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28 januari 2002 - 3e kamer – Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter – Verslaggever: de h. Storck – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal
– Advocaten: mrs. T'Kint en Wouters.

Nr. 58
3e kamer - 28 januari 2002

ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — ONTSLAG OM DRINGENDE REDEN
- ONTSLAG - INTREKKING - ONDERLING AKKOORD
De omstandigheid dat de beëindiging van de arbeidsovereenkomst door een der partijen
om dringende reden terstond een einde maakt aan die overeenkomst neemt niet weg dat
de werknemer en de werkgever in onderling akkoord het ontslag om dringende reden als
niet-bestaande kunnen beschouwen1. (Art. 1134, B.W.)
(C. T. S.A. GB-UNIC)

Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq (vertaling):

1. Ik ben van mening dat het derde onderdeel van het enige middel faalt naar recht.
2. Dat onderdeel voert tegen het bestreden arrest aan dat het aan de kennisgeving van
het ontslag om dringende reden niet het gevolg verbindt dat ze volgens de wet heeft,
namelijk de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, en dat het aan het door eiseres
achteraf aangeboden en door verweerster aanvaarde ontslag een gevolg hecht, namelijk de
beëindiging van de arbeidsovereenkomst, dat voornoemde akten bij gebrek aan voorwerp
niet konden hebben. Bijgevolg voert het middel bovendien tegen het bestreden arrest aan
dat het eiseres de door haar gevorderde opzeggingsvergoeding ontzegt zonder daarbij na
te gaan of de door verweerster aangevoerde reden van beëindiging dringend was.
3. Het bestreden arrest stelt vast (bladzijde 4) dat de partijen in onderling akkoord het
om dringende reden gegeven ontslag hebben herroepen en dat hebben vervangen door een
andere wijze van beëindiging van de contractuele verhouding, namelijk de ontslagneming.
In het derde onderdeel wordt dus, gelet op de vaststellingen van het bestreden arrest,
aan het Hof de vraag voorgelegd of de werkgever en de werknemer in onderling akkoord
afstand kunnen doen van de gevolgen van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst om
een door de werkgever ter kennis gebrachte dringende reden, door in plaats daarvan de
arbeidsovereenkomst te beëindigen door de ontslagneming van de werknemer en de
aanvaarding daarvan door de werkgever.
Kunnen, nog anders uitgedrukt, de werknemer en de werkgever in onderling akkoord
afstand doen van de gevolgen van de eenzijdige rechtshandeling die het ontslag om
dringende reden is en, derhalve, dat ontslag als niet-bestaande beschouwen?
4. Krachtens de artikelen 32, 3°, en 35, eerste lid, Arbeidsovereenkomstenwet kan elke
partij de overeenkomst zonder opzegging beëindigen om een dringende reden.
Het ontslag is een eenzijdige rechtshandeling die een onherroepelijk en definitief einde
maakt aan de overeenkomst. In het arrest van 7 juni 1993 heeft het Hof aldus beslist dat,
"wanneer de werknemer ter kennis van de werkgever brengt dat hij de
1 Zie concl. O.M. Evenwel dient te worden opgemerkt dat het geannoteerde arrest van het Hof de in
de samenvatting vervatte regel grondt op artikel 1134 B.W., terwijl de conclusie van het O.M. haar
grondde op art. 1780 B.W.
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arbeidsovereenkomst als beëindigd beschouwt, omdat de werkgever eenzijdig een
belangrijke wijziging in een essentieel bestanddeel van de overeenkomst heeft
aangebracht, is de arbeidsovereenkomst op het tijdstip van die kennisgeving in elk geval
onherroepelijk en definitief beëindigd"2.
In het arrest van 12 september 1988 heeft het Hof beslist "dat de partij die de
arbeidsovereenkomst beëindigt, het gegeven ontslag niet eenzijdig kan herroepen, zelfs
niet wanneer zij de herroeping afhankelijk maakt van een voorwaarde waarvan de
vervulling niet van haar wil afhangt"3.
De rechtvaardiging van die oplossing is m.i. de volgende: de rechtszekerheid van de
partijen vereist dat het ontslag onherroepelijk en definitief is. Degene die door de
beëindiging getroffen wordt, te dezen de werknemer, heeft een verkregen recht op de
gevolgen van het ontslag, hij kan namelijk een opzeggingsvergoeding vorderen als niet is
voldaan aan de in artikel 35 van de Arbeidsovereenkomstenwet vastgelegde regels.
5. Aangezien de rechtszekerheid de rechtvaardiging vormt voor de voornoemde
oplossing, is er geen reden waarom de partijen die rechtszekerheid niet in onderling
akkoord op een andere wijze zouden waarborgen, te meer daar krachtens artikel 1780 van
het Burgerlijk Wetboek een ieder te allen tijde vrij is zijn diensten te verbinden en aan te
nemen. De omstandigheid dat het ontslag om dringende reden door een partij terstond een
einde maakt aan de arbeidsovereenkomst neemt niet weg dat de werknemer,
overeenkomstig artikel 1780 van het Burgerlijk Wetboek, te allen tijde zijn diensten kan
verbinden en de werkgever die kan aannemen en dat ze derhalve als een noodzakelijk
gevolg hiervan in onderling akkoord kunnen beslissen om het ontslag om dringende reden
als niet-bestaande te beschouwen, zodat de arbeidsovereenkomst op dat ogenblik nog op
een andere wijze kan worden beëindigd.
De grondslag van voornoemde regel, namelijk de vrijheid om te allen tijde zijn diensten
te verbinden en die aan te nemen, met het aan die vrijheid verbonden gevolg, is m.i. te
vinden in artikel 1780 van het Burgerlijk Wetboek.
Overeenkomstig artikel1780 van het Burgerlijk Wetboek heeft de werknemer dus het
recht zijn diensten te verbinden. Bijgevolg heeft hij ook het recht afstand te doen van zijn
rechten die uit het ontslag voortvloeien. Ofschoon de werkgever die de
arbeidsovereenkomst heeft beëindigd het ontslag niet eenzijdig kan herroepen, kan de
werknemer hem dus daartoe het recht verlenen door afstand te doen van het verkregen
recht op de gevolgen van het ontslag. Het ontslag kan met het akkoord van de
loontrekkende worden ingetrokken4.
6. Terwijl het derde onderdeel faalt naar recht, is de door verweerster tegen het eerste
en tweede onderdeel aangevoerde middel van niet-ontvankelijkheid volgens welke die
onderdelen geen belang hebben m.i. gegrond.
De beslissing van het arbeidshof om geen acht te slaan op de eenzijdige beëindiging
van de overeenkomst door verweerster is immers naar recht verantwoord door de in het
derde onderdeel vergeefs bekritiseerde overwegingen.
Besluit: verwerping.
ARREST (vertaling)

(A.R. S.00.0014.F)

2 Cass., 7 juni 1993, AR. 8351, nr. 272.
3 Cass., 12 sept. 1988, AR. 6230, nr. 23.
4 Vgl. Fr. Cass., (soc.) 17 jan. 1990, Bull. civ. 1990, V, nr. 14.
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I. Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest op 24 juni 1999 gewezen door
het Arbeidshof te Bergen.
II. Geding in cassatie
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eiser voert één middel aan.
Dit middel is gesteld als volgt:
Geschonden wetsbepalingen:
artikelen 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 8 van het Gerechtelijk Wetboek, 32, inzonderheid 3°, 35 en 39, § 1, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten,
Aangevochten beslissing
Het arrest stelt de volgende feiten vast: "(eiseres) die door (verweerster) met ingang van
8 oktober 1976 in de hoedanigheid van bediende tewerkgesteld was als caissière en op
donderdag 22 augustus 1996 werkte in de winkel 'Monsieur Prix de Gilly', werd door de
zaakvoerster ondervraagd in verband met het scannen van door een vrouwelijke klant aangekochte goederen; toen zij ondervraagd werd op zaterdag 24 augustus door het hoofd
van de bijzondere dienst van (verweerster), bijgestaan door zijn assistent en in het bijzijn
van een vakbondsafgevaardigde van de Landelijke Bediendencentrale, gaf zij, na eerst
verschillende versies te hebben opgehangen van haar verhaal, uiteindelijk toe dat zij bewust tot tweemaal toe de voormelde goederen, te dezen een pak van twaalf doeken, had
gescand tegen een lagere dan de gevraagde prijs, namelijk 100 of 150 BEF in plaats van
1.668 BEF. Zij werd op staande voet ontslagen om dringende reden en hiervan werd haar
kennis gegeven bij aangetekende brief van 26 augustus 1996. Op diezelfde dag richtte de
vaste secretaris van de Landelijke Bediendencentrale aan (verweerster) een door (eiseres)
ondertekende en op 21 augustus 1996 gedagtekende ontslagbrief waarin zij vroeg haar
werkzaamheden in het bedrijf definitief te mogen stopzetten met ingang van 22 augustus,
omdat zij een voltijdse betrekking had gevonden. Dezelfde dag aanvaardde (verweerster)
die ontslagneming en nam zij akte van het feit dat de contractuele verhouding was beëindigd op de avond van 24 augustus 1996, zoals tevens vermeld stond op het C4-formulier,
dat gewag maakte van een ontslagneming om persoonlijke redenen. Drie maanden en een
half later, namelijk op 19 december 1996, betwistte (eiseres) bij monde van haar raadsman de aard van de feiten die het ontslag op staande voet hadden gerechtvaardigd, beschouwde zij de ontslagneming als niet-bestaande waarbij zij haar vakvereniging verweet
haar verkeerde raad te hebben gegeven en haar bevoegdheden te hebben overschreden,
vroeg zij haar ex-werkgever om een 'gebaar' en zette die eis kracht bij met allerlei dreigementen, zoals het aanspannen van een rechtsgeding". Met bevestiging van het beroepen
vonnis, wijst het arrest de rechtsvordering van eiseres tot betaling van een compensatoire
opzeggingsvergoeding en van een vergoeding wegens onrechtmatig ontslag af op de volgende gronden: "bij gebrek aan een regeling in der minne, dagvaardde (eiseres) (verweerster), bij gedinginleidend exploot van 12 maart 1997, tot betaling van een compensatoire
opzeggingsvergoeding, gelijk aan twaalf maand loon, en van een ex aequo et bono op
300.000 BEF geraamde vergoeding wegens onrechtmatig ontslag; zij voerde aan dat haar
ontslag ongeldig was omdat haar toestemming door een gebrek was aangetast ten gevolge
van de morele dwang waaraan zij blootstond ten gevolge van het dreigement met ontslag
op staande voet; (...) vooraf dient te worden opgemerkt dat, in strijd met de wens van (ei-
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seres), het onderzoek naar het 'gewettigd karakter' van de op 26 augustus 1996 ter kennis
gebrachte dringende reden tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst, als zodanig niet
valt binnen de grenzen van het voor het [arbeids]hof bindende gerechtelijk contract, zoals
die zijn omschreven in de oorspronkelijke vordering en de rechtshandelingen waarop zij is
gegrond; uit de artikelen 8 van het Gerechtelijk Wetboek en 35 van de wet van 3 juli 1978
betreffende de arbeidsovereenkomsten volgt immers dat een rechtscollege een dringende
reden tot beëindiging van een arbeidsovereenkomst alleen kan beoordelen wanneer hij
daadwerkelijk door een der partijen bij de overeenkomst is aangevoerd tot staving van een
ontslag op staande voet en de contractant aan wie hij wordt verweten, voor dat gerecht ofwel het bestaan ofwel het voldoende dringend karakter van de reden betwist; dat is te dezen niet het geval, aangezien (eiseres) precies de rechtbank die mogelijkheid ontnomen
heeft door te eisen en te verkrijgen dat het op die grond gegeven ontslag in onderling akkoord 'zou worden herroepen' en de arbeidsovereenkomst op een andere wijze zou worden
beëindigd, namelijk door ontslagneming; het [arbeids]hof, dat verplicht is rekening te
houden met de chronologie van de gebeurtenissen, kan het ontslag op staande voet dat
dagtekende van voor de ontslagneming enkel in aanmerking nemen als een eventuele bron
van moreel geweld dat de toestemming van de persoon die achteraf zijn ontslag indient,
ongeldig heeft gemaakt; ook al kan het dreigement met ontslag op staande voet onder bepaalde omstandigheden de instemming met het ontslag dat het mede heeft uitgelokt ongeldig maken, zijn de omstandigheden te dezen aanzienlijk verschillend, aangezien de werkgever zich niet ertoe beperkt heeft een dreigement te uiten om zijn verantwoordelijkheid
af te wentelen, maar die ten volle op zich genomen heeft door eiseres op staande voet te
ontslaan en eiseres pas achteraf haar ontslag heeft ingediend, buiten haar tegenwoordigheid en op initiatief of althans door bemiddeling van derden, namelijk de vakvereniging
van de bediende; (eiseres) die aanvankelijk beweerde verkeerde raad te hebben gekregen
van haar vakvereniging (zie haar aanmaningsbrief) beroept zich thans op het bestaan van
een werkelijke bedrieglijke verstandhouding tussen die vereniging en haar werkgever zonder dat evenwel ook maar in het minst te bewijzen; het is niet aangetoond dat haar toestemming tot de eenzijdige rechtshandeling, namelijk haar ontslagneming, gebrekkig
was".
Grieven
1. Eerste onderdeel
In de gedinginleidende dagvaarding vorderde eiseres dat verweerster zou worden veroordeeld tot betaling van een compensatoire opzeggingsvergoeding en van een vergoeding wegens onrechtmatig ontslag, en voerde daartoe de volgende gronden aan: "het ontslag om dringende reden werd aan eiseres ter kennis gebracht bij aangetekende brief van
27 (lees: 26) augustus 1996"; "achteraf en zich bewust van de ondeugdelijkheid van haar
betoog legde (verweerster) het zo aan boord dat (eiseres) haar ontslag nam"; "er is geen
reden waarom (verweerster) een ontslag om dringende reden ter kennis zou hebben gebracht na het voorstel van (eiseres) om de arbeidsovereenkomst in onderling akkoord te
beëindigen te hebben ontvangen en aanvaard; aldus staat het vast dat (eiseres) na het aan
haar ter kennis gebrachte ontslag om dringende reden de 'suggestie' kreeg om de eenzijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst om dringende reden te vervangen door de beëindiging ervan in onderling akkoord zonder opzegging of vergoeding; de eenzijdige beëindiging om dringende reden dagtekent hoe dan ook van voor de beëindiging in onderling akkoord (...); de ernstige tekortkoming moet in concreto worden beoordeeld met inachtneming van de omstandigheden en de persoonlijkheid van de betrokkene"; "de dringende reden die wordt aangevoerd tot staving van de reden tot ontslag van (eiseres) is
puur denkbeeldig"; eiseres betwistte aldus, blijkens de bovenstaande dagvaarding, het
dringend karakter van de reden die verweerster had aangevoerd tot staving van het door
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haar op staande voet gegeven ontslag, en oordeelde dat te kunnen doen, omdat dat ontslag
om dringende reden was gegeven vooraleer eiseres zelf had aangeboden de arbeidsovereenkomst te beëindigen, zodat de oorspronkelijke vordering gegrond was op het haar ter
kennis gebrachte ontslag om dringende reden; nu het arrest beslist dat het arbeidshof niet
bevoegd was te oordelen over het dringend karakter van de reden, die verweerster had
aangevoerd tot staving van het door haar aan eiseres op staande voet gegeven ontslag, omdat voormeld onderzoek "als zodanig niet valt binnen de grenzen van het voor het [arbeids]hof bindende gerechtelijk contract, zoals die zijn omschreven in de oorspronkelijke
vordering en de rechtshandelingen waarop zij is gegrond", geeft het aan de gedinginleidende dagvaarding, door het bestaan van de vordering, zoals die daarin was uiteengezet,
te ontkennen, een uitlegging die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan, en miskent
het de bewijskracht van die dagvaarding (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322
van het Burgerlijk Wetboek).
2. Tweede onderdeel
De vraag of de reden van het op staande voet gegeven ontslag dringend is, wordt overgelaten aan het oordeel van de rechter die kennis neemt van een vordering tot opzeggingsvergoeding (wet van 3 juli 1978, artikelen 35 en 39, §1, wet van 3 juli 1978). Het arbeidshof stelt te dezen vast dat de dringende reden wel degelijk door verweerster is aangevoerd
tot staving van het ontslag op staande voet van eiseres. Het hof doet evenwel geen uitspraak over de vordering van eiseres, die strekte tot het verkrijgen van een opzeggingsvergoeding, op grond dat, krachtens de artikelen 8 van het Gerechtelijk Wetboek en 35 van
de wet van 3 juli 1978, het [arbeids]hof niet bevoegd was om van die vordering kennis te
nemen. Het arrest schendt aldus de twee bovenvermelde wetsbepalingen alsook artikel 39,
§1, van de wet van 3 juli 1978.
3. Derde onderdeel
De uit de arbeidsovereenkomst voortvloeiende verbintenissen nemen, wanneer de overeenkomst voor onbepaalde tijd werd gesloten, onder meer een einde door de wil van een
der partijen, of ingeval een dringende reden tot beëindiging voorhanden is (wet van 3 juli
1978, artikel 32, 3°). Krachtens artikel 35 van voormelde wet beëindigt het ontslag om
dringende reden de arbeidsovereenkomst op het ogenblik dat de partij die het geeft aan de
andere partij haar wil te kennen geeft de overeenkomst te beëindigen. De partij aan wie
het ontslag wordt gegeven kan zich op de gevolgen ervan beroepen op de dag waarop de
andere partij haar wil te kennen geeft. Wanneer de werkgever de arbeidsovereenkomst
heeft beëindigd om een dringende reden en zijn wil daartoe ter kennis heeft gebracht, ontneemt de omstandigheid dat de bediende hem achteraf zijn ontslag heeft aangeboden en
dat het is aanvaard, de bediende niet het recht om zich te beroepen op de voorafgaande
beëindiging van de overeenkomst door de werkgever en om een opzeggingsvergoeding te
vorderen ingeval de reden tot beëindiging niet het door de wet vereiste dringend karakter
bezit (wet van 3 juli 1978, artikelen 35 en 39, §1). De ontslagneming en de aanvaarding
ervan na het ontslag om dringende reden hebben immers geen voorwerp, aangezien de
overeenkomst reeds beëindigd is door de kennisgeving van het ontslag. Te dezen stelt het
arrest vast dat eiseres, nadat zij op 24 augustus 1996 door het hoofd van de bijzondere
dienst van verweerster was ondervraagd, "op staande voet werd ontslagen om een dringende reden die ter kennis werd gebracht bij aangetekende brief van 26 augustus", "dat
het op staande voet gegeven ontslag dagtekent van voor de ontslagneming", dat "de werkgever" zich niet ertoe beperkt heeft een dreigement te uiten om zijn verantwoordelijkheid
af te wentelen maar die ten volle op zich genomen heeft door eiseres te ontslaan en dat eiseres pas achteraf haar ontslag heeft ingediend". Uit die motivering blijkt dat de overeenkomst reeds beëindigd was op het ogenblik dat eiseres haar ontslag aanbod en dat verweerster het aanvaardde. Die ontslagneming achteraf ontneemt eiseres niet het recht om
een opzeggingsvergoeding te vorderen en daartoe aan te voeren dat de reden voor het

268

HOF VAN CASSATIE

28.1.02 - Nr. 58

voordien aan haar gegeven ontslag niet het vereiste dringend karakter vertoont. Het arbeidshof wees de rechtsvordering van eiseres af op grond dat het niet bevoegd was te oordelen of de reden voor het ontslag op staande voet dringend was, omdat eiseres, na de
kennisgeving van dat ontslag "geëist en verkregen heeft dat het op die grond gegeven ontslag in onderling akkoord zou worden herroepen en de arbeidsovereenkomst op een andere wijze zou worden beëindigd, namelijk door ontslagneming" en "dat het niet is aangetoond dat (de) toestemming (van eiseres) tot de eenzijdige rechtshandeling, namelijk haar
ontslagneming, gebrekkig was". Het arbeidshof weigerde aldus aan de kennisgeving van
het ontslag om dringende reden het gevolg te verbinden dat de wet eraan toekent, namelijk de beëindiging van de arbeidsovereenkomst (schending van artikel 32, inzonderheid
3°, en 35 van de wet van 3 juli 1978) en aan het achteraf door eiseres aangeboden en door
verweerster aanvaarde ontslag een gevolg verbindt (de beëindiging van de arbeidsovereenkomst) die voornoemde akten niet konden hebben, bij gebrek aan voorwerp (schending van artikel 32, 3°, van die wet). Nu het arbeidshof de in artikel 39, §1, van de wet
van 3 juli 1978 bedoelde opzeggingsvergoeding niet toekent aan eiseres zonder na te gaan
of de door eiseres aangevoerde reden om de arbeidsovereenkomst te beëindigen dringend
was, schendt het bovendien de artikelen 35 en 39, §1, van die wet.

IV. Beslissing van het Hof
Wat het derde onderdeel betreft:
Overwegende dat het arrest op de gronden die het onderdeel bekritiseert beslist
dat de partijen zijn overeengekomen het door verweerster aan eiseres om dringende reden gegeven ontslag te herroepen en dat zij vervolgens in onderling akkoord de tussen hen bestaande arbeidsovereenkomst hebben beëindigd;
Overwegende dat de omstandigheid dat de beëindiging van de arbeidsovereenkomst door een der partijen krachtens de artikelen 32, 3°, en 35, eerste lid, van
de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten terstond een einde
maakt aan die overeenkomst niet verhindert dat de partijen, overeenkomstig het
in artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek vastgelegde beginsel van de wilsautonomie, in onderling akkoord het ontslag als niet-bestaande kunnen beschouwen, zodat de overeenkomst alsnog op een andere wijze kan worden beëindigd;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
Wat het eerste en het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat, nu de beslissing van het arbeidshof om geen acht te slaan op
de eenzijdige beëindiging van de overeenkomst door verweerster naar recht verantwoord is door de in het derde onderdeel vergeefs bekritiseerde redenen, die
onderdelen, nu ze alleen kritiek oefenen op ten overvloede gegeven overwegingen van het arrest, niet tot cassatie kunnen leiden en bijgevolg, bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk zijn zoals verweerster betoogt;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
28 januari 2002 - 3e kamer – Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter – Verslaggever: de h. Storck – Grotendeels gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Kirkpatrick en Geinger.
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Nr. 59
3e kamer - 28 januari 2002

1º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — BURGERLIJKE ZAKEN PARTIJEN - TOESTAND - RECHTER NAAR WIE DE ZAAK IS VERWEZEN
2º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — BURGERLIJKE ZAKEN ARBEIDSOVEREENKOMST - EINDE - OPZEGGINGSVERGOEDING - ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR
BEPAALDE TIJD - WERKGEVER - BEDIENDE - TOESTAND - ARBEIDSHOF WAARNAAR DE ZAAK IS
VERWEZEN

1º Wanneer de vernietiging is uitgesproken en in zoverre zij is uitgesproken, worden de
partijen voor de rechter naar wie de zaak wordt verwezen teruggeplaatst in de toestand
waarin zij zich bevonden bij de rechter wiens beslissing is vernietigd 1. (Artt. 19 en 1110,
Ger.W.)
2º Wanneer in geval van beëindiging van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd door
de werkgever de beoordeling van de passende duur van de opzeggingstermijn die in acht
had moeten worden genomen indien de overeenkomst voor onbepaalde tijd was gesloten
niet los staat van het middel dat geleid heeft tot de vernietiging van een vorig arrest dat in
dezelfde zaak is gewezen, kan de bediende zich voor het arbeidshof waarnaar de zaak is
verwezen niet beroepen op de grond van dat vorig arrest waarin de beoordeling van die
duur door de werkgever wordt vastgesteld. (Artt. 19 en 1110, Ger.W.; Art. 40, § 1,
Arbeidsovereenkomstenwet)
(M. T. N.V. ANTALIS INTERSERVICES)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.01.0030.F)

I. Bestreden uitspraak.
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 15 juni 2000 gewezen door
het Arbeidshof te Bergen, rechtdoende als rechtscollege waarnaar de zaak is verwezen.
II. Geding in cassatie.
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Voorafgaande rechtspleging.
In het arrest van 15 september 1997 heeft het Hof het arrest van 20 september
19952 van het Arbeidshof te Brussel vernietigd.
IV Cassatiemiddel.
Eiseres voert één middel aan.
Dit middel is gesteld als volgt:
Geschonden wetsbepalingen:
1 Cass. 14 dec. 1989, AR 8571, nr 245.
2 A.R. S.96.0181.F, niet gepubliceerd in Bull en Pas.
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artikel 19 van het Gerechtelijk Wetboek, het in artikel 6 van het Burgerlijk Wetboek
vastgelegde beginsel van de wilsautonomie en, voor zoveel als nodig, de artikelen 40, § 1,
en 82, § 3, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten,
Aangevochten beslissing
het bestreden arrest stelt vast dat de rechtsvordering van eiseres tegen verweerster strekt
tot betaling van een forfaitaire vergoeding wegens onregelmatige beëindiging van haar arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd; dat het Arbeidshof te Brussel, bij arrest van 20
september 1995, de duur van de passende opzeggingstermijn die in acht had moeten worden genomen, indien de overeenkomst voor onbepaalde tijd was gesloten, op zestien
maand heeft geraamd en het bedrag van de aan eiseres verschuldigde vergoeding heeft
vastgesteld op 2.970.072 BEF; dat het Hof van Cassatie, bij arrest van 15 september 1997,
de voorziening van eiseres tegen dat arrest gegrond heeft bevonden, het heeft vernietigd,
in zoverre dat arrest het bedrag van de aan eiseres verschuldigde vergoeding vaststelde en
de aldus beperkte zaak heeft verwezen naar het Arbeidshof te Bergen; het bestreden arrest
verklaart vervolgens de oorspronkelijke vordering van eiseres tot betaling van een aanvullende vergoeding wegens beëindiging van haar arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
niet gegrond, op grond dat, "krachtens (artikel 40 van de wet van 3 juli 1978), de partij die
de voor bepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomst zonder dringende reden beëindigt
voor het verstrijken van de termijn, gehouden is de andere partij een vergoeding te betalen, die gelijk is aan het bedrag van het loon dat verschuldigd is tot het bereiken van die
termijn, zonder echter het dubbel te mogen overtreffen van het loon dat overeenstemt met
de duur van de opzeggingstermijn, die in acht had moeten worden genomen, indien de
overeenkomst zonder tijdsbepaling was gesloten; artikel 82, § 3, van de wet betreffende
de arbeidsovereenkomsten (dat van toepassing is op de overeenkomsten voor onbepaalde
tijd) bepaalt dat de in acht te nemen opzeggingstermijn moet worden vastgesteld hetzij bij
overeenkomst, gesloten ten vroegste op het ogenblik waarop de opzegging wordt gegeven, hetzij door de rechter; het is te dezen uitgesloten dat er tussen de partijen een overeenkomst is gesloten, aangezien de beëindiging per definitie betrekking heeft op een andere categorie van overeenkomsten, namelijk de overeenkomsten voor bepaalde tijd,
waarvan de beëindiging wettelijk aanleiding geeft tot een andere wijze van vergoeding,
namelijk de forfaitaire vergoeding, en aangezien de verwijzing naar de wetsbepalingen
betreffende de wijzen van vergoeding, die eigen zijn aan de beëindiging van de overeenkomsten voor onbepaalde tijd, enkel dient als middel tot vergelijking en berekening teneinde te kunnen nagaan of de bij de wet opgelegde maximumgrens in acht genomen is;
het staat dus aan het [arbeids]hof de passende opzeggingstermijn vast te stellen die in acht
had moeten worden genomen indien de beëindigde overeenkomst zonder tijdsbepaling
was gesloten; gelet op de parameters die gewoonlijk in de rechtspraak worden gehanteerd,
namelijk de leeftijd (zevenentwintig jaar), de anciënniteit (vier jaar en drie maanden), de
functie (hoofd voor de ontwikkeling van nieuwe markten) en het loon (2.227.554 BEF),
en gelet op de specifieke aard ervan, zoals het bedrag van het loon, het belang van de
functie en allerlei feitelijke omstandigheden, zoals tijdelijk verblijf in het buitenland, is
het [arbeids]hof van oordeel dat een termijn van acht maanden passend zou zijn geweest;
de door (verweerster) aan (eiseres) toegekende forfaitaire vergoeding mocht aldus, gelet
op het bepaalde in voormeld artikel 40, niet hoger zijn dan een bedrag, gelijk aan zestien
maand loon; dat is precies het bedrag dat te dezen werd gestort; het ligt in elk geval lager
dan het bedrag van het nog verschuldigde loon (zevenentwintig maanden), zodat de oorspronkelijke vordering dienaangaande ongegrond was,"
Grieven
1. eerste onderdeel
het Arbeidshof te Brussel heeft in zijn arrest van 20 september 1995 vastgesteld dat
"volgens (verweerster), de redelijke opzeggingstermijn zestien maanden had moeten be-
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dragen"; het Hof van Cassatie heeft in zijn arrest van 15 november 1997 het middel gegrond bevonden waarin eiseres betoogde dat die beslissing niet naar recht was verantwoord, in zoverre zij de vergoeding vaststelde op een bedrag, gelijk aan zestien maand
loon, ofschoon het tevens vaststelde dat de overeenkomst voor bepaalde tijd was gesloten
en dat er op het ogenblik van de beëindiging nog zevenentwintig maanden en drie weken
dienden te verstrijken vooraleer de overeenkomst ten einde liep; de beslissing van het arrest van 20 september 1995 volgens dewelke de redelijke opzeggingstermijn zestien
maanden had moeten bedragen indien de overeenkomst zonder tijdsbepaling was aangegaan, staat los van het middel dat tot vernietiging heeft geleid, zodat voormeld arrest op
dat punt een eindarrest is geworden en het arbeidshof zijn rechtsmacht volledig heeft uitgeoefend; door te beslissen dat een opzeggingstermijn van acht maanden passend zou zijn
geweest indien de beëindigde overeenkomst zonder tijdsbepaling was aangegaan, schendt
het Arbeidshof te Bergen derhalve de verbindende kracht van het arrest van het Arbeidshof te Brussel van 20 september 1995 (schending van artikel 19 van het Gerechtelijk Wetboek ).
(...)

V. Beslissing van het Hof.
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat uit het op 14 december 1994 door het Arbeidshof te Brussel
gewezen arrest waarnaar het bestreden arrest verwijst, blijkt dat de tussen de partijen bestaande arbeidsovereenkomst was gesloten voor bepaalde tijd en dat er op
het ogenblik van de beëindiging ervan door verweerster nog zevenentwintig
maanden en drie weken dienden te verstrijken vooraleer de overeenkomst afliep;
Overwegende dat het Arbeidshof te Brussel, na te hebben vastgesteld dat de
duur van de passende opzeggingstermijn die in acht had moeten worden genomen, indien de overeenkomst zonder tijdsbepaling was gesloten, volgens verweerster zestien maanden bedroeg, de vergoeding die krachtens artikel 40, § 1,
van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten aan eiseres
verschuldigd is, vaststelt op een bedrag, gelijk aan zestien maanden loon, op
grond dat die raming "veel verder ging dan wat de rechtspraak toekent wanneer
er gelijkaardige criteria voor de raming van de duur van de opzeggingstermijn
voorhanden zijn";
Overwegende dat het Hof, in het arrest van 15 september 1997, op het derde
onderdeel van het middel, waarin die overweging van het arrest van 20 september 1995 werd bekritiseerd, het arrest heeft vernietigd op grond dat het de beslissing waarbij aan eiseres geen vergoeding werd toegekend, gelijk aan het bedrag
van het loon dat nog verschuldigd was tot het verstrijken van de overeenkomst,
met die overweging niet naar recht verantwoordt;
Overwegende dat, wanneer de vernietiging wordt uitgesproken en in zoverre
zij dat is, de partijen voor de rechter naar wie de zaak wordt verwezen worden
teruggebracht in de toestand waarin zij zich bevonden voor de rechter wiens beslissing is vernietigd;
Dat, bijgevolg, het bedrag van de aan eiseres wegens de beëindiging van de litigieuze overeenkomst verschuldigde vergoeding, ten gevolge van het arrest van
15 september 1997, diende te worden vastgesteld door het Arbeidshof te Bergen,
waarnaar de zaak is verwezen;
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Overwegende dat de vaststelling van de passende duur van de opzeggingstermijn die in acht had moeten worden genomen, indien de overeenkomst voor onbepaalde tijd was gesloten, in strijd met wat het onderdeel betoogt, niet los staat
van het middel dat geleid heeft tot de vernietiging van het arrest van 20 september 1995, zodat eiseres zich voor de rechter naar wie de zaak was verwezen, niet
had kunnen beroepen op de grond van dat arrest waarin de raming van die duur
door verweerster wordt vastgesteld;
Dat het bestreden arrest, nu het, om het bedrag van de aan eiseres verschuldigde vergoeding vast te stellen, beslist dat een opzeggingstermijn van acht maanden passend zou zijn geweest indien de overeenkomst zonder tijdsbepaling was
gesloten, artikel 19 van het Gerechtelijk Wetboek niet schendt;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
8 januari 2002 - 3e kamer – Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter – Verslaggever:
de h. Storck – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Kirkpatrick en van Ommeslaghe.

Nr. 60
2e kamer - 29 januari 2002

CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE
CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD —
STRAFVORDERING — ANDERE PARTIJEN - VERDOVENDE MIDDELEN - BESLISSING
TOT SLUITING VAN DE EXPLOITATIE EN OPENBAARMAKING VAN DE BESLISSING - DERDEN DIE
AANVOEREN DAT ZE IN HUN RECHTEN BENADEELD ZIJN - HOEDANIGHEID VAN EIGENAAR VAN DE
GEBOUWEN EN GRONDEN, RESPECTIEVELIJK EIGENAAR VAN DE HANDELSZAAK – ONTVANKELIJKHEID.
De hoedanigheid van de persoon door wie cassatieberoep wordt ingesteld moet uit de
bestreden beslissing blijken; het Hof is niet bevoegd om dit feitelijk element te
onderzoeken1. (Art. 216, Sv.)
1 In zijn conclusie voor het arrest van het Hof van 24 maart 1947 (Bull. et Pas., p. 123) stelde
procureur-generaal Hayoit de Termicourt dat het in strijd zou zijn met het principe zelf van het
recht van verdediging, waarvan het Wetboek van Strafvordering verscheidene toepassingen
inhoudt, dat een derde niet in het geding zou mogen verschijnen om zich tegen een veroordeling,
straf of maatregel te verdedigen. Als voorbeeld haalde hij de bijzondere verbeurdverklaring aan
van de zaken die uit het misdrijf voorkomen. Er zijn talrijke wetsbepalingen die de rechter toestaan
een straf met een reëel karakter zoals b.v. de verbeurdverklaring en de sluiting van een inrichting,
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(DEMA N.V. e.a. T. O.M. e.a.)

ARREST

(A.R. P.00.0843.N)

HET HOF, Gelet op het bestreden arrest, op 25 januari 2000 door het Hof van
Beroep te Gent gewezen;
Overwegende dat de cassatieberoepen geheel zijn gesteund op de aanvoering
dat de eisers, in hun hoedanigheid van eigenaar van de gebouwen en gronden,
respectievelijk eigenaar van het handelsfonds, door de bestreden beslissing van
sluiting van de uitbating met aanplakking en openbaarmaking van de beslissing,
in hun rechten worden benadeeld;
Overwegende dat vermelde hoedanigheden van de eisers geenszins blijken uit
het bestreden arrest; dat het onderzoek van deze beweringen het Hof verplicht tot
een onderzoek van feiten waarvoor het niet bevoegd is;
Dat de cassatieberoepen niet ontvankelijk zijn;
Overwegende dat het Hof geen acht slaat op de memorie in zoverre ze niet de
ontvankelijkheid van de casastieberoepen betreft;
OM DIE REDENEN,
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt de eisers in de kosten.
29 januari 2002 - 2e kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Frère – Andersluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Boxstaele, Gent,

Nr. 61
2e kamer - 29 januari 2002

uit te spreken ten laste van een derde die geen partij in het strafgeding is (DE NAUW, A.,
Tussenkomst van derden voor de strafrechter, A.P.R., 1985, p. 24). In het arrest van 13 oktober
1947 (A.C., 1947, p. 317), heeft het Hof geoordeeld dat wanneer een arrest ten laste van een derde
een veroordeling, een sanctie of een andere maatregel uitspreekt, deze derde bevoegd is om zich
tegen het arrest in cassatie te voorzien, zelfs indien hij geen partij is geweest in de aanleg die dit
arrest afsluit, wat de eisers in de huidige zaak aanvoerden in hun memorie m.b.t. de
ontvankelijkheid van hun cassatieberoep en afleidden uit hun hoedanigheid van eigenaar van de
gebouwen en gronden, respectievelijk eigenaar van de handelszaak. Overigens, heeft het Hof in
voornoemd arrest overwogen dat noch uit het bestreden arrest, noch uit enig stuk van de
rechtspleging waarop het Hof acht kon slaan, bleek dat de verbeurdverklaarde zaken eigendom
waren van de eiser, of dat die verbeurdverklaring geheel of ten dele te zijnen laste uitgesproken
zou zijn geweest. Het openbaar ministerie was van mening dat het Hof acht kon slaan op de
stukken gevoegd ter ondersteuning van de memorie van de eisers en waaruit, volgens hen, kon
worden afgeleid dat ze over de aangevoerde hoedanigheid beschikten en waaruit bleek dat het
college van burgemeester en schepenen op 18 april 2000 de organisatie van een muziek- en
dansactiviteit in de lokalen geweigerd had, o.a. wegens de sluiting van de inrichting uitgesproken
door het bestreden arrest.

274

HOF VAN CASSATIE

29.1.02 - Nr. 61

1º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE —
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) - STRAF - UITSTEL OF PROBATIE-UITSTEL - MOTIVERINGSPLICHT –
DRAAGWIJDTE.
2º STRAF — ALLERLEI - GEEN CONCLUSIE - UITSTEL OF PROBATIE-UITSTEL MOTIVERINGSPLICHT – DRAAGWIJDTE.
3º VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE
VEROORDELING — ALLERLEI - GEEN CONCLUSIE - UITSTEL OF PROBATIE-UITSTEL MOTIVERINGSPLICHT – DRAAGWIJDTE.
1º, 2° en 3° Bij ontstentenis van daartoe strekkende vraag, vereist artikel 8, § 1, in fine,
Probatiewet niet dat de rechter uitdrukkelijk de redenen vermeldt waarom hij geen uitstel
of probatie-uitstel verleent; die redenen kunnen ook blijken uit het opleggen van een
effectieve straf en de daarvoor gegeven bijzondere redenen1. (Art. 8, § 1, in fine,
Probatiewet)
(M. T. V.)

ARREST

(A.R. P.01.1600.N)

I. Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Gent,
correctionele kamer, van 29 juni 2001;
II. Geding in cassatie
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht;
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd;
III. Cassatiemiddelen
Eiser S. M. stelt in een memorie twee middelen voor.
Die memorie is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit;
Eiser P. M. voert geen middel aan.
IV. Beslissing van het Hof
A. Cassatieberoep van S. M.
1. Tegen de beslissing op de strafvordering
(1) Eerste middel
Overwegende dat, krachtens artikel 195, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, het vonnis nauwkeurig, maar op een wijze die beknopt mag zijn, de redenen
vermeldt waarom de rechter, als de wet hem daartoe vrije beoordeling overlaat,
een bepaalde straf of maatregel uitspreekt;
Overwegende dat, krachtens artikel 8, §1, in fine, Probatiewet de beslissing
waarbij het uitstel en, in voorkomend geval, de probatie wordt toegestaan of geweigerd, met redenen moet omkleed zijn overeenkomstig de bepalingen van
voornoemd artikel 195 Wetboek van Strafvordering;
1 Zie cass., 21 sept. 1999, P.98.1346.N, nr 474; 1 maart 2000, P.99.1604.F, n° 149.
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Overwegende dat, bij ontstentenis van daartoe strekkende vraag, die bepaling
niet vereist dat de rechter uitdrukkelijk de redenen vermeldt waarom hij geen uitstel of probatie-uitstel verleent;
Dat die redenen ook kunnen blijken uit het opleggen van een effectieve straf
en de daarvoor gegeven bijzondere redenen;
Overwegende dat de appèlrechters met de in het bestreden arrest vermelde redenen over de straftoemeting, de beslissing over de aan eiser opgelegde effectieve bestraffing met redenen omkleden;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet
blijkt dat eiser uitstel of probatie-uitstel heeft gevraagd;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de voorzieningen;
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun respectieve voorziening;
29 januari 2002 - 2e kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Verstraeten, Dendermonde.

Nr. 62
2e kamer - 30 januari 2002

1º UITLEVERING - SPECIALITEIT VAN DE UITLEVERING – DRAAGWIJDTE.
2º UITLEVERING - UITLEVERING VAN DE BETROKKENE - FEITEN GEPLEEGD VÓÓR DE
UITLEVERING - SPECIALITEIT VAN DE UITLEVERING – GEVOLG.
3º UITLEVERING - VEROORDELEND VERSTEKVONNIS - VERZET VAN DE UITGELEVERDE
BEKLAAGDE - VONNIS DAT HET VERZET NIET ONTVANKELIJK VERKLAART - OP TEGENSPRAAK
GEWEZEN VONNIS DAT DE SPECIALITEIT VAN DE UITLEVERING MISKENT - VORDERING TOT
VERNIETIGING - VERNIETIGING – VERWIJZING.
4º CASSATIE — VORDERINGEN TOT VERNIETIGING. CASSATIEBEROEP IN
HET BELANG VAN DE WET - VORDERINGEN TOT VERNIETIGING - VEROORDELEND
VERSTEKVONNIS - VERZET VAN DE UITGELEVERDE BEKLAAGDE - VONNIS DAT HET VERZET NIET
ONTVANKELIJK VERKLAART - OP TEGENSPRAAK GEWEZEN VONNIS DAT DE SPECIALITEIT VAN DE
UITLEVERING MISKENT - VERNIETIGING – VERWIJZING.
1º De specialiteit van de uitlevering kan alleen worden toegepast op de handelingen die na
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de uitlevering van de verdachte worden gesteld 1. (Art. 14.1, Europees Verdrag
betreffende uitlevering van 13 dec. 1957)
2º Tenzij de uitgeleverde, vóór zijn uitlevering, uitdrukkelijk afstand heeft gedaan van de
specialiteit van de uitlevering, wordt die regel miskend wanneer een rechtscollege, na de
uitlevering van de betrokkene, op tegenspraak uitspraak doet over andere feiten dan die
waarop de uitlevering is gegrond en die daarvóór zijn gepleegd 2. (Art. 14.1, Europees
Verdrag betreffende uitlevering van 13 dec. 1957)
3º en 4° Wanneer het Hof, op een vordering tot vernietiging van een op tegenspraak
gewezen vonnis dat het verzet van de uitgeleverde beklaagde tegen een veroordelend
verstekvonnis niet ontvankelijk verklaart, dat op tegenspraak gewezen vonnis, dat het
specialiteitsbeginsel van de uitlevering miskent, vernietigt, beslist het Hof dat er geen
grond bestaat tot verwijzing3. (Art. 441, Sv.)

Conclusie van de heer advocaat-generaal R. Loop (vertaling):
Twee vorderingen zijn bij het Hof aanhangig gemaakt, die volgens mij in eenzelfde
arrest moeten worden samengevoegd.
De eerste vordert de vernietiging van het vonnis dat de Correctionele Rechtbank te
Charleroi op 15 juni 1995 bij verstek heeft gewezen, in zoverre dat vonnis uitspraak doet
over de tegen H. ingestelde strafvordering, terwijl de tweede de vernietiging vordert van
het vonnis dat diezelfde rechtbank op 6 maart 1997 op tegenspraak heeft gewezen, in
zoverre het het verzet tegen het voorafgaand vonnis niet ontvankelijk verklaart.
Ik verwijs in hoofdzaak naar de bewoordingen van de tweede vordering, maar wil
desalniettemin twee vragen behandelen die m.i. beantwoord moeten worden in de door het
Hof te nemen beslissing.
De tweede vordering is enigszins een 'verbetering' van de eerste. Daarin wordt immers
geschreven dat "de vervolgingen, de veroordeling bij verstek en de betekening van het
veroordelend vonnis van 15 juni 1995, in tegenstelling tot wat de eerste aangifte aan het
Hof vermeldt, het specialiteitsbeginsel (Fr. 'principe') (en ook het beginsel! - Fr. 'règle')
van de uitlevering niet lijken te miskennen".
De redenen van de eerste vordering waarbij aangevoerd wordt dat "de
tenuitvoerlegging van het verstekvonnis van 15 juni 1995", in de huidige stand van de
rechtspleging, de specialiteit van de uitlevering miskent, blijven evenwel overeind!
In zijn rede, uitgesproken op de plechtige openingszitting van het Hof van Beroep te
Bergen op 1 september 1992 en gewijd aan de door België gevorderde uitlevering, zegt
procureur-generaal Georges Demanet het volgende: "l'extradé ne peut être détenu en
exécution d'une condamnation ... antérieure à la remise et pour laquelle l'extradition n'a
pas été demandée et obtenue". (DEMANET G., Quelques problèmes relatifs à
l'extradition demandée par la Belgique, blz. 67, nr. 115).
Hoewel de heer Demanet vaststelt dat de specialiteit van de uitlevering het bij verstek
instellen van vervolgingen niet belet, voegt hij hieraan toe: "Si la personne extradée avait
antérieurement à l'extradition été condamnée pour d'autres faits (wat te dezen het geval
is!), il appartient au ministère public de veiller à ce qu'en aucune façon cette
condamnation ne soit mise à exécution en violation du traité. Si le traité applicable prévoit
cette possibilité, le ministère public fera interpellé l'intéressé sur le point de savoir s'il
consent à subir sa peine" (DEMANET G., op. cit., blz. 75, nr. 128). En hij verduidelijkt
1 Zie de tweede vordering en de conclusie O.M.
2 Idem.
3 Idem.
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wat dat betreft: "Si le ministère public a pris, à tort, l'initiative de faire signifier le
jugement, l'opposition à laquelle le condamné peut se croire contraint ne pourra pas être
considérée comme impliquant une quelconque consentement" (DEMANET G., op. cit.,
blz. 76, nr. 130).
Het laatste lid van de redenen van de eerste vordering blijft dus volkomen juist m.b.t.
het feit dat de tenuitvoerlegging van een verstekveroordeling voor daarvóór gepleegde
feiten, die geen verband houden met de uitlevering, de specialiteit van de uitlevering
miskent.
Zou het Hof dit misschien kunnen herhalen als bevestiging van die redenen van de
eerste aangifte?
De tweede vraag die ik wens te behandelen, heeft betrekking op de gevolgen van de
vernietiging van het op 6 maart 1997 op tegenspraak gewezen vonnis, dat het verzet tegen
het bij verstek gewezen vonnis niet ontvankelijk verklaart.
De tweede vordering verzoekt het Hof het voormelde vonnis 'zonder verwijzing' te
vernietigen. Het verwijst daarvoor naar arresten van het Franse Hof van Cassatie, hoewel
die wat dat betreft amper met redenen zijn omkleed.
Die oplossing is m.i. logisch, aangezien de uitgeleverde beklaagde die, zoals in de
vordering geschreven is, vóór zijn uitlevering is veroordeeld wegens andere feiten dan die
waarop die uitlevering is gegrond, en die na zijn uitlevering verzet heeft gedaan, niet bij
een op tegenspraak gewezen beslissing kan worden berecht zonder dat daarbij de
specialiteit van de uitlevering en haar beperkende gevolgen miskend worden.
Te dezen gaat het er niet alleen om dat de specialiteit van de uitlevering miskend wordt
omdat het aangeklaagde vonnis het verzet niet ontvankelijk verklaart, maar vooral dat de
uitgeleverde op tegenspraak is berecht terwijl dat niet kon, zelfs op zijn eigen verzet.
De regel is duidelijk: de uitgeleverde persoon moet als afwezig worden beschouwd wat
de feiten betreft die geen verband houden met die waarvoor hij is uitgeleverd.
Zoals de heer Demanet schrijft, is het om die reden dat, enerzijds, de
verstekveroordeling geenszins ten uitvoer mag worden gelegd, en, anderzijds, zo het O.M.
ten onrechte het initiatief heeft genomen om de verstekveroordeling te doen betekenen,
het verzet van de veroordeelde niet kan worden aangemerkt als een instemming
zijnerzijds.
Het Franse Hof van Cassatie heeft zonder twijfel, in de arresten waarnaar de vordering
verwijst, om die redenen dergelijke gevallen zonder verwijzing vernietigd.
De specialiteit van de uitlevering staat immers eraan in de weg dat de uitgeleverde op
tegenspraak wordt berecht, niet alleen over de grond van zijn verzet maar ook over de
ontvankelijkheid ervan, aangezien hij als afwezig moet worden beschouwd.
ARREST(vertaling)

(A.R. P.01.1289.F – P.02.0106.F)

HET HOF,
Gehoord het verslag van raadsheer Close en op de conclusie van advocaat-generaal Loop;
Gelet op de vorderingen van procureur–generaal bij het Hof van Cassatie, die
gesteld zijn als volgt:
I. Aan de tweede kamer van het Hof van Cassatie:
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“Ondergetekende procureur–generaal heeft de eer hierbij uiteen te zetten dat
de Minister van Justitie, bij brief van 11 juli 2001 van het directoraat-generaal
strafwetgeving en rechten van de mens, dienst algemeen en internationaal strafrecht, nr. 6/CAN/00/728, hem overeenkomstig artikel 441 van het Wetboek van
Strafvordering verzocht heeft bij het Hof aangifte te doen van het op 15 juni
1995 door de Correctionele Rechtbank te Charleroi bij verstek gewezen en in
kracht van gewijsde gegane vonnis, in zoverre dat vonnis de genaamde G.H.,
(…) thans gedetineerd, veroordeelt wegens feiten op grond waarvan zijn uitlevering aan de Franse overheid is gevraagd en door laatstgenoemde impliciet is geweigerd met miskenning van het specialiteitsbeginsel van de uitlevering.
Bij beschikking van 19 januari 1995 heeft de raadkamer van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Charleroi G.H. verwezen naar de correctionele rechtbank, wegens het plegen, als dader of mededader, van diefstal door middel van geweld of
bedreiging om in het bezit van de weggenomen voorwerpen te kunnen blijven,
alsook van valsheid in geschriften en het gebruik van valse stukken, oplichting,
zware diefstal en gewone diefstal.
G.H. is op 19 december 1994 door de Franse politie aangehouden. Bij twee decreten van respectievelijk 5 oktober 1995 en 19 juni 1996 werd zijn uitlevering
door de Franse regering aan de Belgische overheid toegestaan, maar uitsluitend
voor de feiten die vermeld worden in de zeven, tegen hem uitgevaardigde aanhoudingsbevelen, en heeft ze zijn uitlevering bijgevolg impliciet maar zeker geweigerd voor de feiten die vermeld zijn in de verwijzingsbeschikking van 19 januari 1995.
Alhoewel de verzoeken tot uitlevering die de procureur des Konings te Charleroi tegen G.H. had ingediend, geleid hebben tot de voorlopige aanhouding van de
betrokkene in Frankrijk, heeft die procureur hem gedagvaard om voor de correctionele rechtbank te verschijnen om terecht te staan voor de feiten op grond
waarvan hij bij beschikking van 19 januari 1995 is verwezen.
Bij een ten aanzien van G.H. bij verstek gewezen vonnis van 15 juni 1995
heeft de Correctionele Rechtbank te Charleroi hem wegens die feiten veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf, en, op vordering van het openbaar ministerie,
zijn onmiddellijke aanhouding bevolen.
Dat vonnis is op 14 september 1995 in Frankrijk aan de betrokkene betekend
in de gevangenis van Fresnes.
Op 13 november 1996 is G.H. aan de Belgische overheid uitgeleverd in uitvoering van de decreten van uitlevering. Op 20 november 1996 heeft hij bij verklaring ter griffie van de gevangenis te Jamioulx, waar hij ter uitvoering van het
tegen hem uitgevaardigde onmiddellijke aanhoudingsbevel was opgesloten, verzet aangetekend tegen het jegens hem bij verstek gewezen vonnis van 15 juni
1995.
Bij vonnis van 6 maart 1997 heeft de Correctionele Rechtbank te Charleroi het
verzet niet ontvankelijk verklaard.
Voor zover de procureur des Konings te Charleroi op 20 december 1994 de
voorlopige aanhouding van G.H. in Frankrijk had bekomen en deze in dat land
uitsluitend met het oog op zijn uitlevering tot 13 november 1996 is opgesloten,
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zijn de vervolgingen die tijdens die periode tegen hem zijn ingesteld voor de
Correctionele Rechtbank te Charleroi wegens de feiten die vermeld worden in de
beschikking van de raadkamer van 19 januari 1995, kennelijk ten onrechte ingesteld.
Het verzet dat G.H., kort na zijn uitlevering aan de Belgische overheid, meende te moeten doen, kan te dezen niet worden beschouwd als een instemming zijnerzijds om wegens die telastleggingen te worden berecht.
Bijgevolg miskennen de vervolgingen, de veroordeling en de tenuitvoerlegging van het vonnis van 15 juni 1995 het specialiteitsbeginsel van de uitlevering.
OM DIE REDENEN,
Vordert ondergetekende procureur–generaal dat het het Hof behage,
– het aangegeven vonnis te vernietigen, in zoverre het uitspraak doet over de
tegen G.H. ingestelde strafvordering;
– te bevelen dat van zijn arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beschikking en te zeggen dat er geen grond bestaat tot
verwijzing.
Brussel, 14 september 2001.
voor de procureur–generaal,
advocaat–generaal
(o.) R. Loop”.
II. Aan de tweede kamer van het Hof van Cassatie.
“Ondergetekende procureur–generaal heeft de eer hierbij uiteen te zetten dat
de Minister van Justitie, bij brief van 16 januari 2001 van het directoraat–generaal strafwetgeving en rechten van de mens, dienst algemeen en internationaal
strafrecht, nr. 6/CAN/00/728, hem overeenkomstig artikel 441 van het Wetboek
van Strafvordering verzocht heeft bij het Hof aangifte te doen van het in kracht
van gewijsde gegane vonnis van 6 maart 1997 van de Correctionele Rechtbank te
Charleroi, in zoverre dat vonnis het verzet niet ontvankelijk verklaart dat H., (…)
thans gedetineerd, heeft gedaan tegen het jegens hem op 15 juni 1995 gewezen
vonnis, waarbij hij is veroordeeld wegens diefstal door middel van geweld of bedreiging om in het bezit van de weggenomen voorwerpen te kunnen blijven, alsook valsheid in geschriften en het gebruik van valse stukken, oplichting, zware
diefstal en gewone diefstal.
I. De feiten en de rechtspleging
G.H. is op 19 december 1994 door de Franse politie aangehouden in uitvoering
van de internationale aanhoudingsbevelen die de onderzoeksrechter te Charleroi
tegen hem had uitgevaardigd. Een verzoek tot uitlevering is op 28 december
1994 aan de Franse overheid gericht.
Bij beschikking van 19 januari 1995 heeft de raadkamer van de rechtbank van
eerste aanleg te Charleroi G.H. naar de correctionele rechtbank verwezen wegens
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het plegen, als dader of mededader, van diefstal door middel van geweld of bedreiging om in het bezit van de weggenomen voorwerpen te kunnen blijven, alsook van valsheid in geschriften en het gebruik van valse stukken, oplichting,
zware diefstal en gewone diefstal, feiten die tussen 6 augustus 1990 en 29 augustus 1990 zijn gepleegd.
Die feiten zijn niet opgenomen in het verzoek tot uitlevering van 28 december
1994, maar een uitbreiding ervan is op 10 februari 1995 aan de Franse overheid
gericht.
Zonder de beslissing van de Franse overheid af te wachten, heeft de procureur
des Konings G.H. opgeroepen om voor de correctionele rechtbank te verschijnen
om er terecht te staan wegens de feiten, bedoeld in de verwijzingsbeschikking
van 19 januari 1995.
Bij vonnis van 15 juni 1995 heeft de Correctionele Rechtbank te Charleroi
G.H. bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar wegens de hem
ten laste gelegde feiten en, op vordering van het openbaar ministerie, zijn onmiddellijke aanhouding bevolen.
Dat vonnis is aan de betrokkene op 14 september 1995 betekend in de gevangenis van Fresnes, in Frankrijk, waar hij nog steeds was opgesloten met het oog
op zijn uitlevering.
Tegen G.H. zijn twee uitleveringsdecreten uitgevaardigd. Het eerste dagtekent
van 15 oktober 1995 en het tweede van 19 juni 1996 (lees: 1995), hebben allebei
betrekking op andere feiten dan die welke bedoeld worden in de verwijzingsbeschikking van 19 januari 1995, en weigeren aldus impliciet de uitlevering voor
die feiten.
Op 13 november 1996 is G.H. uitgeleverd aan de Belgische overheid ter uitvoering van de uitleveringsdecreten. Op 20 november 1996 heeft hij verzet aangetekend tegen het op 15 juni 1996 (lees: 1995) jegens hem bij verstek gewezen
vonnis, bij een verklaring die hij heeft afgelegd ter griffie van de gevangenis van
Jamioulx, waar hij opgesloten was ter uitvoering van het onmiddellijke, tegen
hem uitgevaardigde aanhoudingsbevel.
Bij vonnis van 6 maart 1997 heeft de Correctionele Rechtbank te Charleroi het
verzet niet ontvankelijk verklaard.
II. Miskenning van het specialiteitsbeginsel van de uitlevering.
Krachtens het specialiteitsbeginsel van de uitlevering wordt de uitgeleverde
verondersteld afwezig te zijn met betrekking tot de misdrijven die vóór de uitlevering zijn gepleegd en waarop die uitlevering niet is gegrond4.
4 HAUS, J., Principes généraux du droit pénal belge, derde uitgave, dl. II, Gent, Librairie générale
Ad. Hoste, 1879, blz. 228, nr. 962; TROUSSE, P.E., en VANHALEWIJN, J., Uitlevering en internationale
rechtshulp in strafzaken, in APR, 1970, Brussel, Larcier, blz. 107, nr. 235; BOSLY, H.–D., en
VANDERMEERSCH, D., Droit de la procédure pénale, Brugge, La Charte, 1999, blz. 646; DEMANET, G.,
Quelques problèmes relatifs à l'extradition demandée par la Belgique (Rede uitgesproken op de
plechtige openingszitting van het Hof van Beroep te Bergen op 1 september 1992), RDPC, 1993,
blz. 36, nr. 113; Pandectes belges, V° “Extradition”, 866 en 867, nr. 212; zie Cass. fr. (crim.), 2 augustus 1883, Journal du Palais, 1885, Rédaction et administration, blz. 1197; en 15 oktober 1991,
Bull. crim., nr. 343.
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Dat beginsel staat vervolgingen en een veroordelend verstekvonnnis evenwel
niet in de weg5.
Daarenboven is dat beginsel alleen van toepassing na de uitlevering, dus na de
overhandiging van de betrokkene6.
In dit geval zijn het verstekvonnis van 15 juni 1995 en de betekening ervan
aan de veroordeelde op 14 september 1995 weliswaar tussengekomen vóór de
overhandiging van G.H. aan de Belgische overheid op 13 november 1996, in uitvoering van de uitleveringsdecreten, maar zijn zowel het tegen dat vonnis gedane
verzet van 20 november 1996 als het op tegenspraak gewezen vonnis van 6
maart 1997 tussengekomen na overhandiging van de uitgeleverde.
Bijgevolg miskennen de vervolgingen, de veroordeling bij verstek en de betekening van het veroordelend vonnis het specialiteitsbeginsel van de uitlevering
weliswaar niet7, in tegenstelling tot wat vermeld is in onze aangifte aan het Hof
van 14 september 2001 (A.R. P.01.1289.F), maar miskent het op 6 maart 1997
op tegenspraak gewezen vonnis, dat het verzet van G.H. van 20 november 1996
niet ontvankelijk verklaart, het voormelde beginsel8.
Er dient immers te worden opgemerkt dat, tenzij de uitgeleverde beklaagde
vóór zijn overhandiging uitdrukkelijk afstand heeft gedaan van het specialiteitsbeginsel van de uitlevering9, wat te dezen niet het geval is10, wordt dat beginsel
miskend wanneer een rechtscollege, na overhandiging van de uitgeleverde, uitspraak doet over andere feiten dan die waarop de uitlevering is gegrond en die
daarvóór zijn gepleegd.
De betekening van het verstekvonnis aan de beklaagde die in Frankrijk met het
oog op zijn uitlevering was opgesloten, of het nu wel of niet wettig was, kon in
elk geval de termijn van verzet of hoger beroep niet doen ingaan11, aangezien de
beklaagde na die betekening is uitgeleverd voor andere feiten dan die waarop
5 Art. 10, Uitleveringsovereenkomst tussen België en Frankrijk van 15 augustus 1874, B.S. van 2
april 1875, vervangen bij de verklaring van 18 juli 1900, B.S. van 6 november 1913, blz. 7537;
Cass. fr. (crim.), 8 december 1987, Bull. crim., nr. 449, en 10 maart 1987, Bull. crim., nr. 118;
Europees verdrag betreffende uitlevering van 13 december 1957, goedgekeurd bij art. 14.2, W. van
22 april 1997, B.S. van 22 november 1997; PRADEL, J., en CORSTENS, G., Droit pénal européen,
Parijs, Dalloz, 1999, blz. 153, nr. 133, VANDEPLAS, A., noot sub Cass., 15 juni 1982, R.W., 1982–
1983, nrs. 3 en 4; BOSLY, H.–D., en VANDERMEERSCH, D., op. cit., blz. 646; Haus, J, op. cit., blz. 231,
nr. 965; DEMANET, G., op. cit., blz. 38, nr. 123; THEYS, M., L'extradition, in Les Novelles, Procédure
pénale, dl. 1, vol. II, 1946, Brussel, Larcier, blz. 541, nr. 113; R.P.D.B., V° “Extradition”, dl. V,
1933, blz. 308, nrs. 191 en 192; zie evenwel DECLERCQ R., Beginselen van Strafrechtspleging,
tweede uitgave, Deurne, Kluwer, 1999, blz. 1113.
6 Art. 10, Uitleveringsovereenkomst tussen België en Frankrijk van 15 augustus 1874, B.S. van 2
april 1875; en art. 14.1, Europees Verdrag betreffende uitlevering van 13 december 1957, goedgekeurd bij de W. van 22 april 1997, B.S. van 22 november 1997.
7 Over de wettelijkheid van de betekening in een dergelijk geval, zie contra Cass. fr. (crim.), 27
februari 1908, Journal du Palais, 1912, Sirey, blz. 68, en Cass. fr. (crim.), 15 oktober 1991, Bull.
crim., nr. 343; THEYS, M., op. cit., blz. 542, nr. 113, PRADEL, J. et CORSTENS, G., op. cit., blz. 153, nr.
133 ; VANDEPLAS, A., op. cit., nr. 10; en DEMANET, G., op. cit., blz. 40, nr. 130.
8 Zie Cass. fr. (crim.), 15 oktober 1984, Bull. crim., nr. 300, en 23 februari 1988, Bull. crim., nr. 88.
9 DEMANET, G., op. cit., blz. 40, nr. 127; zie Corr. Charleroi, 8 november 1983, J.T., 1984, blz. 45.
10 DEMANET, G.,., op. cit., blz. 40, nrs. 129 en 130; R.P.D.B., op. cit., blz. 308, nr. 188.
11 LOMBOIS, CL., Droit pénal international, tweede uitgave, blz. 595, nr. 478.
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zijn veroordeling bij verstek was gegrond, zodat zij geen akte van tenuitvoerlegging van dat vonnis kan vormen of, te dezen, de verzettermijn kan doen ingaan12.
Daaruit volgt dat de uitgeleverde beklaagde, die vóór zijn uitlevering bij verstek is veroordeeld wegens andere feiten dan die waarop die uitlevering is gegrond en na zijn overhandiging verzet heeft aangetekend, niet bij een op tegenspraak gewezen beslissing kan worden berecht zonder het specialiteitsbeginsel
van de uitlevering en de beperkende gevolgen ervan te miskennen13.
Bijgevolg miskent het vonnis, dat op 6 maart 1997 door de Correctionele
Rechtbank te Charleroi op tegenspraak is gewezen op het verzet van G.H. tegen
het jegens hem bij verstek gewezen vonnis van 15 juni 1995, waarbij hij is veroordeeld wegens feiten die vóór zijn uitlevering zijn gepleegd en waarop die uitlevering niet is gegrond, het specialiteitsbeginsel van de uitlevering.
OM DIE REDENEN,
Vordert de ondergetekende procureur–generaal dat het het Hof behage
– het aangegeven vonnis te vernietigen, in zoverre het het verzet niet ontvankelijk verklaart ;
– te bevelen dat van zijn arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de
vernietigde beslissing;
– te zeggen dat er geen grond bestaat tot verwijzing14.
Brussel, 22 januari 2002
Voor de procureur–generaal
advocaat–generaal
(o) Raymond Loop”.
Beslissing van het Hof
Overwegende dat de vorderingen tot nietigverklaring betrekking hebben op
twee vonnissen van de Correctionele Rechtbank te Charleroi, te weten dat van 15
juni 1995, dat G.H. bij verstek veroordeelt, en dat van 6 maart 1997, dat zijn verzet niet ontvankelijk verklaart ;
Dat er grond tot voeging bestaat ;
A. Over de vordering tot nietigverklaring van het vonnis van 15 juni 1995 :
Overwegende dat, krachtens artikel 60 van het Verdrag van 19 juni 1990 ter
uitvoering van het Akkoord van Schengen van 14 juni 1985 betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, dat met
name is ondertekend door Frankrijk en België en in beide Staten op 26 maart
1995 in werking is getreden, de bepalingen van het Europees Verdrag betreffende uitlevering van 13 december 1957 vanaf die datum de verhoudingen tussen
12 Cass. fr. (crim.), 15 oktober 1984, Bull. crim., nr. 300.
13 Zie Cass. fr. (crim.), 12 juli 1938, Bull. crim., nr. 178, 15 oktober 1984, Bull. crim., nr. 300; en 23
februari 1988, Bull. Crim., nr. 88.
14 Idem.

Nr. 62 - 30.1.02

HOF VAN CASSATIE

283

Frankrijk en België regelen ;
Overwegende dat, krachtens artikel 14.1 van dat Europees Verdrag, de specialiteit van de uitlevering alleen kan worden toegepast op de handelingen die na de
uitlevering van de verdachte worden gesteld ;
Overwegende dat het vonnis is gewezen op 15 juni 1995, dus vóór de uitlevering van de inverdenkinggestelde op 13 november 1996, zodat de specialiteit van
de uitlevering niet kan worden aangevoerd ;
Zegt dat er geen grond bestaat om recht te doen op de vorderingen van de procureur–generaal ;
B. Over de vordering tot vernietiging van het vonnis van 6 maart 1997 :
Gelet op artikel 441 van het Wetboek van Strafvordering ;
Overwegende dat er grond bestaat om de redenen van de vordering aan te nemen ;
Overwegende dat er geen grond tot verwijzing bestaat, aangezien geen rechtscollege noch over de ontvankelijkheid noch over de gegrondheid van het verzet
uitspraak kan doen wegens de regel van de specialiteit van de uitlevering, bedoeld in artikel 14 van het Europees Verdrag betreffende uitlevering ;
Vernietigt het vonnis van 6 maart 1997 van de Correctionele Rechtbank te
Charleroi ;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de vernietigde beslissing ;
Zegt dat er geen grond bestaat tot verwijzing.
30 januari 2002 - 2e kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van advocaat-generaal Loop.

Nr. 63
2e kamer - 30 januari 2002

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — MATERIËLE
SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE - MATERIËLE SCHADE - WERKGEVER VAN DE
GETROFFENE - DERVING VAN DE ARBEIDSPRESTATIES VAN ZIJN AANGESTELDE - OORZAKELIJK
VERBAND TUSSEN DE FOUT EN DE SCHADE – GEVOLG.
Het feit dat de werkgever van de getroffene van een ongeval statutair verplicht is om het
loon van zijn aangestelde te betalen, houdt geen verband met de vraag of er al dan niet
een oorzakelijk verband bestaat tussen de fout van de veroorzaker van het ongeval en
de schade die de werkgever t.g.v. de derving van de prestaties van zijn aangestelde
geleden heeft; het vonnis is niet naar recht verantwoord, wanneer het de burgerlijke
rechtsvordering niet ontvankelijk verklaart die de werkgever van de getroffene tegen het
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds heeft ingesteld, zonder uit te sluiten dat de
eigen schade die de werkgever door het verlies van zijn gewonde aangestelde zegt
geleden te hebben, zonder de fout van de veroorzaker van het ongeval niet op dezelfde
wijze tot stand zou zijn gekomen, en zonder het bestaan te hebben vastgesteld van een
bepaling uit een wet, verordening of overeenkomst, krachtens welke de uitgaven
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waarvan de werkgever de terugbetaling vordert definitief te zijnen laste dienden te
blijven1. (Artt. 1382 en 1383 B.W.; art. 80, § 1 W. 9 juli 1975)
(BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën T. GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.01.1393.F)

I. Bestreden uitspraak
De voorziening is gericht tegen een op 14 september 2001 in hoger beroep gewezen vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hoei, in zoverre het de
door eiser tegen verweerder ingestelde burgerlijke rechtsvordering niet gegrond
verklaart.
II. Geding in cassatie
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser heeft een memorie en een noot tot verbetering neergelegd die een enkel
cassatiemiddel bevat, dat onderverdeeld is in vijf onderdelen en als volgt is gesteld:
Geschonden bepalingen en miskende beginselen
- Artikel 149 van de Grondwet,
- Artikelen 1249, 1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek,
- Artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek,
- Artikel 80, § 1, 2° van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen,
- Artikel 14 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,
- Artikel 1, laatste lid, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen,
- Artikel 160 van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen.
Aangevochten beslissingen en redenen
Op de rechtsvordering van de Belgische Staat, die een vergoeding vorderde tot beloop
van de wedde die zij aan haar aangestelde had betaald tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid die hij geleden had ten gevolge van een wegverkeersongeval, veroorzaakt door
de fout van een niet-verzekerde bestuurder, en waarbij die rechtsvordering enerzijds
steunde op een wettelijke indeplaatsstelling in de rechten van de getroffene en, anderzijds,
op de schade die de Staat persoonlijk had geleden, wijzigt het arrest het bestreden vonnis,
en zegt het voor recht dat eiser geen rechtsvordering kan instellen tegen het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, thans verweerder. Dat vonnis verklaart de burgerlijkepartijstelling van de Belgische Staat niet ontvankelijk, in zoverre zij gericht is tegen dat
1 Zie Cass., 13 juni 2001, A.R. P.01.0431.F, nr.357; DE TEMMERMAN, B., Rev. dr. comm. b., nr.
2001/4, blz. 289 en 290; BOONE, I., De arbeidsongeschikte ambtenaar en het regres van de
werkgever op de aansprakelijke, R.W., 2001-2002, blz. 231, nrs. 39-40, en blz. 232-233, nr. 43.
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fonds, op grond:
"Dat uit de voormelde wetsbepalingen (artikel 160 van de wet van 21 december 1994
houdende sociale en diverse bepalingen en artikel 80 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen) blijkt dat de rechtsvordering tot terugbetaling, die de Belgische Staat tegen de voor het ongeval aansprakelijke derde heeft ingesteld, kan worden uitgebreid tot het Gemeenschappelijk Waarborgfonds, als blijkt dat de
verzekeringsverplichting niet is nageleefd;
"(...)"
"Dat ... het bedrag dat (eiser) aan de heer A.B. heeft betaald ... niet is betaald wegens de
fout waardoor laatstgenoemde is getroffen, maar ter uitvoering van een uit een wettelijke
of overeengekomen verplichting die aan de werkgever wordt opgelegd, ook al is dat bedrag uitbetaald ten gevolge van de fout van een derde;
"Dat, aldus, het Hof van Cassatie in zijn arrest van 25 september 1996 beslist: 'de werkgever die aan zijn werknemer, die is getroffen door een verkeersongeval veroorzaakt door
de fout van een niet-verzekerde derde, bedragen en sociale voordelen heeft betaald, niet
om reden van die fout, maar ter uitvoering van wettelijke of overeengekomen verplichtingen, is geen benadeelde in de zin van artikel 50 van de wet van 9 juli 1975 en kan geen
aanspraak maken op terugbetaling door het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds'
(A.C., 1996, nr. 329)";
Grieven
(...);
4. Vierde onderdeel
De enige omstandigheid van een wettelijke of overeengekomen bepaling belet niet
noodzakelijkerwijs dat de krachtens een dergelijke verplichting verrichte betaling schade
kan opleveren. De werkgever die wegens de fout van een derde, krachtens een door hem
na te volgen wettelijke, verordenende of overeengekomen verplichting de daaraan verbonden bezoldigingen en bijdragen heeft betaald zonder arbeidsprestaties te verkrijgen, heeft
recht op schadevergoeding, voor zover hij hierdoor schade heeft geleden en uit de inhoud
of opzet van de overeenkomst, wet of verordening blijkt dat die toekomstige uitgave of
uitkering niet ten laste moet blijven van degene die zich hiertoe verbonden heeft of die
krachtens de wet of de verordening dient te betalen.
Te dezen vormt de wedde die de Staat tijdens de periode van volledige tijdelijke arbeidsongeschiktheid aan zijn aangestelde heeft uitgekeerd ten gevolge van de door een
derde veroorzaakte fout, een schade in de zin van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Uit de bij artikel 160 van de wet van 21 december 1994 voorgeschreven indeplaatsstelling van de Staat in de rechten van de getroffene, volgt dat de kosten die eiser aldus heeft
gemaakt niet definitief te zijnen laste moeten blijven.
Eiser heeft schade geleden dat door een motorrijtuig is veroorzaakt en is dus een getroffene in de zin van de artikelen 80 van de wet van 9 juli 1975 en 1, eerste lid, van de wet
van 21 november 1989.
De verplichting tot verzekering van die burgerlijke aansprakelijkheid, waartoe dat voertuig aanleiding kon geven, is niet nageleefd, zodat eiser, die zowel optreedt in de hoedanigheid van door de fout van de bestuurder getroffene als van indeplaatsgestelde in de
rechten van zijn aangestelde, heeft het recht om van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, krachtens dat artikel 80, § 1, 2°, en van artikel 14 van het koninklijk besluit
van 16 december 1981, de vergoeding te verkrijgen van de schade die zijn aangestelde
door dat voertuig heeft geleden ten gevolge van de verwondingen en tijdvakken van arbeidsongeschiktheid.

286

HOF VAN CASSATIE

30.1.02 - Nr. 63

Het bestreden vonnis beslist dat eiser geen rechtsvordering tegen het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds kan instellen, en miskent aldus de regels betreffende de burgerlijke aansprakelijkheid van degene die een fout ten aanzien van de derde benadeelde heeft
gemaakt (schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek) en, in samenhang daarmee, de regels betreffende de indeplaatsstelling en die welke betrekking
hebben op de verplichtingen van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds (schending
van de artikelen 1249 van het Burgerlijk Wetboek, 160 van de wet van 21 december 1994,
80, § 1, 2°, van de wet van 9 juli 1975 en 14 van het koninklijk besluit van 16 december
1981).
(...)

IV. De beslissing van het Hof
Wat het vierde onderdeel betreft:
Overwegende dat het vonnis de burgerlijke rechtsvordering die eiser tegen verweerder heeft ingesteld, zowel op grond van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek als in zijn hoedanigheid van indeplaatsgestelde in de rechten van zijn aangestelde, het slachtoffer van het ongeval, niet ontvankelijk verklaart;
Overwegende dat het vonnis die beslissing hierop grondt dat de bedragen die
door de Belgische Staat aan zijn aangestelde zijn betaald, niet zijn betaald wegens de fout waardoor laatstgenoemde is getroffen, "maar ter uitvoering van een
wettelijke of overeengekomen verplichting die aan de werkgever wordt opgelegd, ook al is dat bedrag uitbetaald ten gevolge van de fout van een derde";
Overwegende dat de appèlrechters aldus, enerzijds, niet uitsluiten dat de eigen
schade die eiser door het verlies van de arbeidsprestaties van zijn gewonde aangestelde zegt geleden te hebben, zonder de fout van de veroorzaker van het ongeval niet op dezelfde wijze tot stand zou zijn gekomen, en, anderzijds, niet het bestaan vaststellen van een wettelijke, verordenende of overeengekomen bepaling,
krachtens welke de uitgaven waarvan eiser de terugbetaling vordert definitief te
zijnen laste dienden te blijven; dat zij hun beslissing bijgevolg niet wettig verantwoorden, volgens welke eiser geen benadeelde is in de zin van artikel 80, § 1,
van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen;
Dat het onderdeel, wat dat betreft, gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het uitspraak doet over de door de
Belgische Staat tegen het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds ingestelde
burgerlijke rechtsvordering;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis;
Veroordeelt verweerder in de kosten;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Luik, uitspraak doende in hoger beroep.
30 januari 2002 - 2e kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Ad-
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vocaten: mrs.De Bruyn en Gérard

Nr. 64
2e kamer - 30 januari 2002

1º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - OPEENVOLGING VAN WETTEN - STRAFWET
- NIEUWE STRAFWET – STRAFBEPALINGEN – DRAAGWIJDTE.
2º STRAF — ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID - NIEUWE
STRAFWET – STRAFBEPALINGEN – DRAAGWIJDTE.
1º en 2° Wanneer de wet is opgeheven die de feiten van de telastlegging straft op het
ogenblik dat zij gepleegd zijn, maar de feiten op het ogenblik van de berechting minder
zwaar gestraft worden door een nieuwe wet, kan de rechter het misdrijf bewezen
verklaren na te hebben vastgesteld dat de nieuwe strafwet, op het ogenblik van de
uitspraak, de feiten van het misdrijf nog steeds straft; hij dient dan de nieuwe strafwet toe
te passen om de straf te bepalen1. (Art. 2, Sw.)
(D. e.a. T. B. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.01.1440.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 27 september 2001 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt twee cassatiemiddelen voor.
1. Eerste middel
Geschonden wetsbepalingen en miskende rechtsbeginselen
- Artikel 2, eerste lid, van het Strafwetboek.
Aangevochten beslissingen en redenen
"Het [bestreden] arrest veroordeelt eiser, naast betaling van de gerechtskosten, tot een
totale boete van 50.000 frank, met drie jaar uitstel voor de helft van die boete, meer 2000
frank als bijdrage tot het bijzonder Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden, en tot 1000 frank als deelname in de gerechtskosten.
Dat arrest, dat werd gewezen met toepassing van opgeheven bepalingen, is gestoeld op
de overweging, enerzijds, dat de voorwaarden voor de inbeschuldigingstelling, bedoeld in
artikel 15, § 2, van de oude ordonnantie van 16 mei 1991, strenger zouden zijn dan de in
artikel 20, 4°, van de nieuwe ordonnantie van 17 juli 1997 bepaalde voorwaarden, en, an1 Zie cass. 26 okt. 1982, A.R. 7196, nr. 138; 7 nov. 1995, A.R. P.94.0521.N, nr. 477.
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derzijds, dat artikel 71 van de oude ordonnantie van 30 juli 1992 soortgelijke voorwaarden voor de inbeschuldigingstelling zou bevatten als artikel 96, § 1, van de nieuwe ordonnantie van 5 juni 1997".
Grieven
"De ordonnanties [van] 16 mei 1991 en 30 juli 1992, waarop de vervolgingen zijn gestoeld, zijn opgeheven door, respectievelijk, de ordonnanties van 17 juli 1997 en 5 juni
1997. De aan eiser verweten feiten zijn dus vervolgd op een ogenblik waarop noch de artikelen 3, 4, 6, 15, §§ 1 en 2, van de ordonnantie van 16 mei 1991, noch artikel 71 van de
ordonnantie van 30 juli nog als grondslag voor vervolgingen konden dienen, aangezien ze
waren opgeheven. Met toepassing van artikel 2, eerste lid, van het Strafwetboek, luidens
hetwelk 'Geen misdrijf kan worden gestraft met straffen die bij de wet niet waren gesteld
voordat het misdrijf werd gepleegd', kon eiser niet meer worden vervolgd op grond van
latere ordonnanties die betrekking hebben op soortgelijke feiten".
2. Tweede middel
Geschonden bepalingen en miskende beginselen
- Artikel 15 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden arrest is "gewezen met toepassing van opgeheven bepalingen".
Grieven
De enige uitzondering op het [...] in artikel 2 van het Strafwetboek gestelde beginsel
van de niet-terugwerkende kracht van de strafwetten bestaat luidens artikel 15 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten erin dat de rechter de strafwet die op het ogenblik van de vervolgingen van kracht is, met terugwerkende kracht
moet toepassen, telkens als deze de beklaagde méér ten goede komt dan de vorige bepalingen.
Als dusdanig moeten allereerst de oude en de nieuwe normen met elkaar vergeleken
worden.
Artikel 15, § 2, van de opgeheven ordonnantie van 16 mei 1991 bepaalt: "Wordt gestraft met een boete van 100 tot 300.000 F, elke rechts- of natuurlijke persoon die als eigenaar, bezitter of gebruiker van een geluidsbron, rechtstreeks of onrechtstreeks, een toestand veroorzaakt of laat voortduren die een overtreding is van artikel 6 of 7 van deze ordonnantie".
Artikel 6 van diezelfde ordonnantie bepaalt: "De geluidsbronnen, binnenin een gebouw
of erbuiten, maar buiten het lokaal waarin de metingen worden verricht, mogen geen
overschrijdingen veroorzaken hoger dan:
- 3 dB (A) in de rustruimten, (slaapkamers in woningen, ziekenhuizen, hotels, enz.) en
in de ontspanningsruimten die een bijzondere geluidsdemping vergen (concertzalen, opnamestudio's, schouwburgen, conferentiezalen, bioscopen, enz.);
- 6 dB (A) in de woonruimten, dat wil zeggen in de ruimten van de woning die overdag
worden bezet (woonkamer, eetkamer, salon) in de bureaus en klaslokalen, enz.".
Artikel 20, § 4, van de nieuwe ordonnantie van 17 juli 1997 bepaalt, van zijn kant:
"Met een boete van 10 F tot 3000 F wordt gestraft al wie, als eigenaar, bezitter of gebruiker van een geluidsbron, rechtstreeks of onrechtstreeks geluidshinder veroorzaakt, of laat
voortduren, die de door de Regering gestelde normen overschrijdt".
Bij besluit van 2 juli 1998, genomen ter uitvoering van de ordonnantie van 17 juli 1997,
heeft de Regering tolerantiedrempels vastgesteld die, met name, variëren naargelang zij
tegelijkertijd betrekking hebben op de tijdstippen en de lokalen waarin men zich bevindt wat niet het geval was voor de eerdere wetgeving.

Nr. 64 - 30.1.02

HOF VAN CASSATIE

289

Uit het voorgaande blijkt dat de vergelijking van de nieuwe en oude normen een erg
moeilijke zaak is, aangezien het duidelijk is dat ze niet in dezelfde vorm werden gegoten.
Het is bijgevolg riskant om, zoals het bestreden arrest, beknopt en zonder de minste
verantwoording voor te houden dat de voorwaarden voor inbeschuldigingstelling, bedoeld
in artikel 15, § 2, van de oude ordonnantie van 16 mei 1991, strenger zouden zijn dan de
thans geldende voorwaarden.
Uit een nauwgezette vergelijking van de oude en nieuwe bepalingen blijkt daarentegen
dat niet kan worden uitgemaakt of de oude dan wel de nieuwe wetgeving gunstiger is voor
de beklaagde, in zoverre slechts in bepaalde gevallen de in de ene wetgeving vastgestelde
tolerantiedrempels hoger zijn dan die van de andere, en omgekeerd.
Na de tolerantiedrempels in de rustruimten, voor bepaalde tijdstippen overdag, op 6 dB
(A) te hebben gebracht, terwijl de oude opgeheven bepalingen, voor dat type ruimten, een
eenvormige drempel van 3 dB (A) voor elk tijdstip van de dag oplegden, bepaalt de nieuwe wetgeving bijvoorbeeld desalniettemin dat de overschrijdingen die het totaal niveau
van het lawaai op 27 dB (A) brengen, reeds in aanmerking moeten worden genomen, terwijl de opgeheven bepalingen voorschreven dat alleen rekening moest worden gehouden
met de overschrijdingen die het totaal niveau op 30 dB (A) brachten.
Uit het voorgaande blijkt dat het arrest ten onrechte met stelligheid gemeend heeft te
kunnen voorhouden dat de voorwaarden voor inbeschuldigingstelling, bedoeld in artikel
15, § 2, van de oude ordonnantie van 16 mei 1991, strenger waren dan die van de thans
geldende wetgeving.
Bijgevolg schendt de bestreden beslissing niet alleen de bewoordingen van artikel 15
van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, maar eveneens
de wetgeving betreffende de strijd tegen het buurtlawaai, zodat de bestreden beslissing, op
grond van die eerste onjuiste overweging, beslist heeft de opgeheven bepalingen te dezen
toe te passen, juist op grond dat deze, volgens die beslissing, strenger waren dan de nieuwe.
Zo ook kon de rechter, op grond van de enige omstandigheid dat artikel 71 van de oude
ordonnantie van 30 juli 1992 "soortgelijke" voorwaarden voor inbeschuldigingstelling bepaalde als die welke zijn vastgesteld in artikel 96, § 1, van de nieuwe ordonnantie van 5
juni 1997, in geen geval de nieuwe wet, en nog minder de oude, te dezen toepassen.
Een correcte uitlegging van de artikelen 2, eerste lid, van het Strafwetboek, en 15 van
het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, hadden de appèlrechter daarentegen ertoe kunnen aansporen om, net als de eerste rechter, te beslissen dat
de feiten die tijdens het in aanmerking genomen strafbare tijdperk zijn gepleegd, niet langer strafrechtelijk konden worden gesanctioneerd, noch krachtens de opgeheven bepalingen (en terecht), noch met toepassing van de nieuwe bepalingen (in zoverre niet bewezen
is dat die daadwerkelijk gunstiger zijn voor de beklaagde dan de oude bepalingen).
Een dergelijke conclusie drong zich des te meer op, daar er sinds de inwerkingtreding
van de nieuwe wetgeving geen enkel nieuw misdrijf was vastgesteld.

IV. Beslissing van het Hof
A. Op het cassatieberoep van eiser
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de strafvordering:
Over beide middelen samen:
Overwegende dat, wanneer de wet is opgeheven die de feiten van de telastlegging straft op het ogenblik dat zij gepleegd zijn, maar de feiten op het ogenblik
van de berechting minder zwaar gestraft worden door een nieuwe wet, de rechter
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het misdrijf bewezen kan verklaren na te hebben vastgesteld dat de nieuwe strafwet, op het ogenblik van de uitspraak, de feiten van het misdrijf nog steeds straft;
dat hij dan de nieuwe strafwet dient toe te passen om de straf te bepalen;
Overwegende dat, enerzijds, artikel 15, § 2, van de ordonnantie van 16 mei
1991 betreffende de strijd tegen geluidshinder in de rust- en woonruimten in
Brussel, een gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en/of een boete van
200 tot 600.000 frank oplegt aan degene die als bezitter, eigenaar of gebruiker
van een geluidsbron, bewust of uit winstbejag, rechtstreeks of onrechtstreeks een
toestand veroorzaakt of laat voortduren die een overtreding is van artikel 6 van
de ordonnantie, met name geluiden die voortkomen uit een geluidsbron buiten
het gebouw die overschrijdingen hoger dan 6 dB (A) in de woonruimten veroorzaken; dat die ordonnantie van 16 mei 1991 is opgeheven door artikel 21, 5°, van
de ordonnantie van 17 juli 1997 betreffende de strijd tegen geluidshinder in een
stedelijke omgeving, die in werking is getreden op 21 juli 1998, met toepassing
van artikel 13 van besluit III van 2 juli 1998 van de Regering van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest; dat artikel 20, 4°, van die ordonnantie van 17 juli 1997,
zonder te eisen dat de dader "bewust of uit winstbejag" gehandeld moet hebben,
slechts één enkele boete van 10 tot 3.000 frank oplegt aan degene die als eigenaar, bezitter of gebruiker van een geluidsbron, rechtstreeks of onrechtstreeks
"geluidshinder veroorzaakt, of laat voortduren, die de door de Regering gestelde
normen overschrijdt"; dat artikel 4 van besluit I van 2 juli 1998 van de Regering
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de maximaal toelaatbare overschrijding
van tonaal karakter, voor woonruimten, eveneens op 6 dB (A) vaststelt;
Overwegende dat de appèlrechters aldus hun beslissing naar recht verantwoorden "dat de wetgever, met de nieuwe ordonnantie van 17 juli 1997, niet heeft afgezien van de bestraffing van de in de telastlegging A bedoelde feiten; [...] dat de
voorwaarden voor inbeschuldigingstelling, bepaald in artikel 15, § 2, van de
oude ordonnantie van 16 mei 1991, strenger zijn dan die bedoeld in artikel 20-4°
van de nieuwe ordonnantie van 17 juli 1997; dat de voorwaarden van de oude ordonnantie te dezen zijn vervuld; [...] dat de feiten van de telastlegging A, waarvan de feitelijkheid niet betwist wordt, bewezen zijn; dat [eiser] ten onrechte betoogt dat hij niet bewust uit winstbejag zou hebben gehandeld [...]";
Overwegende dat, anderzijds, de artikelen 58, 2°, 71, § 1, 4°, en 73 van de ordonnantie van 30 juli 1992 van de Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
betreffende de milieuvergunning, een gevangenisstraf van acht dagen tot twaalf
maanden en/of een geldboete van 100 tot 100.000 frank alsook de mogelijke ontzetting van de rechten, opgesomd in zowel artikel 31 van het Strafwetboek als
artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934, oplegde aan degene die niet de nodige maatregelen had getroffen om de gevaren, hinder of ongemakken van de inrichting, zoals die door de exploitatie ervan kon worden veroorzaakt, te voorkomen, te verminderen of te verhelpen, terwijl de artikelen 71, §
1, 5°, en 73, dezelfde straffen oplegde aan degene die, met name, de ter uitvoering van artikel 60 bepaalde voorwaarden voor het bekomen van een exploitatievergunning niet had vervuld; dat die ordonnantie is opgeheven door artikel 102,
1°, van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen,
waarvan artikel 96, § 1, 1°, dezelfde straffen, met uitzondering van de mogelijke
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ontzetting, oplegt aan degene die de bij de Regering vastgestelde exploitatievoorwaarden niet naleeft;
Overwegende dat de ordonnantie van 5 juni 1997 geen straf meer oplegt aan
degene die niet alle noodzakelijke maatregelen heeft genomen om de gevaren,
hinder of ongemakken van de inrichting te voorkomen, te verminderen of te verhelpen; dat het arrest evenwel één enkele straf aan eiser oplegt voor het geheel
van de daarin bewezen verklaarde overtredingen van de ordonnantie van 30 juli
1992, zodat het middel, in zoverre het betrekking heeft op die in het voormelde
artikel 71, § 1, 4°, bedoelde overtreding, niet kan leiden tot cassatie en bijgevolg
niet ontvankelijk is;
Overwegende dat, voor het overige, de appèlrechters hun beslissing naar recht
verantwoorden "dat de wetgever, met de nieuwe ordonnantie van 5 juni 1997,
niet ervan heeft afgezien de in de telastlegging B bedoelde feiten strafbaar te
stellen; [...] dat artikel 71 van de oude ordonnantie van 30 juli 1992 soortgelijke
voorwaarden voor inbeschuldigingstelling bepaalt als die welke vastgesteld zijn
in artikel 96, § 1, van de nieuwe ordonnantie van 5 juni 1997; [...] dat, wat de telastlegging B betreft, alleen de bij de nieuwe ordonnantie vastgestelde straf, die
de bij de oude ordonnantie bepaalde ontzetting schrapt, van toepassing is";
Overwegende dat, aldus, de appèlrechters, door, met toepassing van artikel 65
van het Strafwetboek, voor beide telastleggingen één enkele straf op te leggen,
met name die welke de telastlegging B betreffende de milieuvergunning bestraft,
maar aan eiser de gunstigere, bij het nieuwe decreet van 5 juni 1997 vastgestelde
straf op te leggen, de in de middelen aangewezen bepalingen niet schenden;
Dat de middelen niet kunnen worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet
is gewezen;
2. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de door de
verweerders tegen eiser ingestelde burgerlijke rechtsvordering:
Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert;
B. Op het cassatieberoep van eiseres:
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet
blijkt dat eiseres, de burgerrechtelijk aansprakelijke partij, haar cassatieberoep
aan het openbaar ministerie en aan de verweerders heeft doen betekenen;
Dat het cassatieberoep niet ontvankelijk is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt elke eiser in de kosten van zijn cassatieberoep.
30 januari 2002 - 2e kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van advocaat-generaal Loop - Advocaat:
mr. Navarre, Namen.
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Nr. 65
2e kamer - 30 januari 2002

ONDERZOEKSGERECHTEN - BESCHIKKING TOT VERWIJZING - FORMELE GELDIGHEIDBEGRIP.
Wanneer de kennisgeving van de datum van de rechtsdag van de zaak, die de griffier, vóór
de inwerkingtreding van de W. 12 maart 1998 tot verbetering van de strafrechtspleging in
het stadium van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek, aan de
verdachte diende toe te sturen met het oog op de regeling van de rechtspleging, naar
een onjuist adres is gestuurd en het debat bijgevolg in afwezigheid van die verdachte is
gevoerd, beantwoordt de beschikking die hem naar de correctionele rechtbank verwijst
niet aan de wettelijke voorwaarden voor de formele geldigheid van de akte waarbij de
zaak bij het vonnisgerecht aanhangig wordt gemaakt en moet zij nietig worden verklaard;
de vernietiging van de beschikking brengt de vernietiging van de rechtspleging en van de
daaropvolgende beslissingen met zich mee1. (Enig art., § XV, Wet 25 okt. 1919)
(E. T. V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.01.1444.F)

I. De bestreden uitspraken
De eerste voorziening is gericht tegen een beschikking van 15 september 1997
van de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel en de tweede
is gericht tegen een arrest van 5 oktober 2001 van het Hof van Beroep te Brussel,
correctionele kamer.
II. Geding in cassatie
Raadsheer Francis Fischer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. De cassatiemiddelen
Eiser stelt drie middelen als volgt voor:
1. Eerste middel
Geschonden bepalingen en miskende beginselen
- Artikel 127 van het Wetboek van Strafvordering;
- Algemeen beginsel van het recht van verdediging.
Bekritiseerde beslissingen en redenen
De bestreden beschikking verwijst eiser naar de correctionele politierechtbank, na te
hebben vastgesteld dat "de inverdenkinggestelden niet verschijnen".
Grieven
Artikel 127 van het Wetboek van Strafvordering bepaalt met name dat de griffier, wanneer het onderzoek volledig is, de inverdenkinggestelde, de burgerlijke partij en hun advocaten per faxpost of bij een ter post aangetekende brief in kennis stelt dat het dossier op de
griffie in origineel of in kopie ter beschikking ligt en dat de raadkamer uitspraak doet op
1 Cass., 20 dec. 1995, A.R. P.95.0118.F, nr. 559.
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verslag van de onderzoeksrechter, na de procureur des Konings, de burgerlijke partij en de
inverdenkinggestelde gehoord te hebben; dat artikel 127 van het Wetboek van Strafvordering, dat aldus ertoe strekt een werkelijk op tegenspraak te voeren debat te waarborgen en
het recht van verdediging van de partijen te beschermen, vereist dat het bericht om te verschijnen aan de beklaagde wordt gegeven op het adres van zijn woonplaats of, op zijn
minst, op het adres dat hij als dusdanig heeft opgegeven.
Zoals uit het proces-verbaal van zijn verhoor van 14 november 1995 door de gerechtelijke politie bij het parket van de procureur des Konings te Brussel blijkt, alsook uit het
getuigschrift van verblijfplaats dat hij voor de correctionele rechtbank heeft neergelegd,
was eisers woonplaats gelegen te H., route de T., 300c (Groothertogdom Luxemburg);
Uit de stukken waarop (het) Hof vermag acht te slaan, blijkt tevens dat het bericht van
vaststelling van de zaak op de terechtzitting van 15 september 1997, om 14 uur, van de
raadkamer te Brussel, aan eiser is betekend op het adres te E., dus op een foutief adres, en
op de griffie van de raadkamer is teruggekomen met de vermeldingen "retour" en "geen
bus op die naam".
Door eiser naar de correctionele rechtbank te verwijzen, zonder hem regelmatig op de
terechtzitting op te roepen om er gehoord te worden, schendt de bestreden beschikking artikel 127 van het Wetboek van Strafvordering en miskent ze het algemeen beginsel van
het recht van verdediging.
(...);

IV. De beslissing van het Hof
1. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissingen van de beschikking en van het arrest met betrekking tot de telastlegging A:
Overwegende dat het hof van beroep eiser vrijgesproken heeft van die telastlegging, zodat de voorzieningen niet ontvankelijk zijn bij gemis aan belang;
2. Over de overige punten van de voorzieningen:
Over het eerste middel:
Overwegende dat het enige artikel, § XV, van de wet van 25 oktober 1919, dat
van toepassing was op het ogenblik dat eiser naar de correctionele rechtbank is
verwezen, dus vóór de opheffing van die wet bij die van 12 maart 1998 tot verbetering van de strafrechtspleging in het stadium van het opsporingsonderzoek
en het gerechtelijk onderzoek, bepaalde dat de griffier van de raadkamer, bij aangetekende brief, aan de inverdenkinggestelde kennis diende te geven van de
plaats, dag en uur van de verschijning, dat het dossier ten minste achtenveertig
uur vóór de beraadslaging ter beschikking van de inverdenkinggestelde en van
zijn raadsman diende te worden gesteld, dat de inverdenkinggestelde door het
onderzoeksgerecht werd gehoord en zich door een raadsman mocht laten bijstaan;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt
dat het bericht van vaststelling van de zaak op de terechtzitting van de raadkamer
te Brussel van 15 september 1997, om 14 uur, hem is betekend bij een aangetekende brief die op 20 augustus 1997 is verzonden naar "E., route de T., 300" in
het Groothertogdom Luxemburg, terwijl eisers woonplaats wel in dat land, doch
te H., route de T., 300-C gelegen was; dat het voormelde aangetekende bericht
naar de griffie van de raadkamer is teruggestuurd met de vermeldingen "retour"
en "geen bus op die naam";
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Dat de debatten zijn gevoerd in eisers afwezigheid;
Overwegende dat, aldus, de bestreden beschikking het voormelde artikel
schendt, zodat ze, wat eiser betreft, niet voldoet aan de wettelijke voorwaarden
voor de formele geldigheid van de akte waarbij de zaak bij het vonnisgerecht
aanhangig wordt gemaakt en moet ze nietig worden verklaard; dat de vernietiging van die beschikking de vernietiging van de rechtspleging en van de daaropvolgende beslissingen met zich meebrengt, in zoverre ze betrekking hebben op
de aan eiser verweten telastlegging B;
Dat het middel, wat dat betreft, gegrond is;
Over de overige grieven:
Overwegende dat er geen grond bestaat tot onderzoek van het tweede en derde
middel, die niet kunnen leiden tot ruimere cassatie of tot cassatie zonder verwijzing;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt de bestreden beschikking, in zoverre ze uitspraak doet over de aan
eiser verweten telastlegging B, en vernietigt de daaropvolgende rechtspleging en
beslissingen, met name het bestreden arrest, in zoverre ze ten aanzien van eiser
uitspraak doen wat de telastlegging B betreft;
Verwerpt de voorzieningen voor het overige;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beschikking en van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Veroordeelt eiser in de helft van de kosten van zijn voorzieningen en laat de
andere helft ten laste van de Staat;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, anders samengesteld.
30 januari 2002 - 2e kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Fischer – Gelijkluidende conclusie van advocaat-generaal Loop - Advocaat:
mr. Draps.

Nr. 66
2e kamer - 30 januari 2002

1º VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - NEGATIEF ADVIES VAN HET
PERSONEELSCOLLEGE - AANHANGIGMAKING VAN DE ZAAK BIJ DE COMMISSIE VOOR DE
VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING, OP VERZOEK V.D. VEROORDEELDE - BESLISSING VAN DE
COMMISSIE - NIET-ONTVANKELIJKHEID VAN HET VERZOEK - CASSATIEBEROEP –
ONTVANKELIJKHEID.
2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — BESLISSINGEN UIT HUN
AARD NIET VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP - VOORWAARDELIJKE
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- NEGATIEF ADVIES VAN HET PERSONEELSCOLLEGE - AANHANGIGMAKING VAN

DE ZAAK BIJ DE COMMISSIE VOOR DE VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING, OP VERZOEK V.D.

- BESLISSING VAN DE COMMISSIE - NIET-ONTVANKELIJKHEID VAN HET VERZOEK CASSATIEBEROEP – ONTVANKELIJKHEID.
VEROORDEELDE

1º De beslissing van de commissie over de ontvankelijkheid van het door de veroordeelde
ingediende verzoek tot aanhangigmaking van de zaak bij de commissie, is een beslissing
waarbij de voorwaardelijke invrijheidstelling al dan niet wordt toegekend, herroepen of
herzien; het cassatieberoep dat de veroordeelde instelt tegen de beslissing van de
commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling, die zijn vordering tot
aanhangigmaking van de zaak bij die commissie niet ontvankelijk verklaart, is bijgevolg
ontvankelijk1. (Impliciet). (Art. 12, Wet 5 maart 1998)
(B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.01.1541.F)

I. Bestreden uitspraak
De voorziening is gericht tegen een beslissing van 12 november 2001 van de
commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling te Brussel.
II. Geding in cassatie
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt verschillende grieven in een memorie, alsook een noot en een aanvullende noot voor, waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is
gehecht.
IV. De beslissing van het Hof
Over de in de memorie aangevoerde grieven en over de noot:
Wat het eerste middel betreft:
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, volgt
dat eiser in een door hem gedagtekend en ondertekend geschrift van 26 april
2001 verzoekt "om (zijn) dossier mede te delen aan de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling";
Dat het middel, dat in feite betoogt dat eiser de zaak, na zijn verschijning op
29 mei 2001 voor het personeelscollege, bij de commissie voor voorwaardelijke
invrijheidstelling aanhangig heeft gemaakt, feitelijke grondslag mist;
(...);
Over de in de aanvullende noot aangevoerde grieven:
1 Het O.M. concludeerde tot niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep, aangezien art. 12, W. 5
maart 1998 betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling helemaal niet bepaalt dat
cassatieberoep kan worden ingesteld tegen een beslissing van de commissie voor de
voorwaardelijke invrijheidstelling die geen betrekking heeft op de toekenning, herroeping of
herziening van de voorwaardelijke invrijheidstelling. De bestreden beslissing had te dezen
betrekking op de ontvankelijkheid van het verzoek van de veroordeelde tot aanhangigmaking van
de zaak bij de commissie.
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Overwegende dat de grieven, in zoverre zij gericht zijn tegen het bestuur van
het gevangeniswezen, en met name tegen het personeelscollege, geen verband
houden met de bestreden beslissing en derhalve niet ontvankelijk zijn;
Overwegende dat, voor het overige, de commissie, door "(eisers) vordering tot
aanhangigmaking van de zaak (bij de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling)" niet ontvankelijk te verklaren, op grond dat die vordering was ingesteld voordat het personeelscollege drie keer op rij geoordeeld had dat de
voorwaarden voor een voorwaardelijke invrijheidstelling niet waren vervuld,
zich niet schuldig heeft gemaakt aan rechtsweigering in de zin van artikel 5 van
het Gerechtelijk Wetboek en evenmin uitspraak heeft gedaan bij wege van algemene en als regel geldende beschikking, en aldus artikel 6 van dat wetboek geschonden zou hebben;
Dat het middel in zoverre niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiser in de kosten.
30 januari 2002 - 2e kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Fettweis – Gedeeltelijk gelijkluidende conclusie van advocaat-generaal Loop.

Nr. 67
2e kamer - 30 januari 2002

VREEMDELINGEN - BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN - AFZONDERLIJKE
VRIJHEIDSBEROVENDE MAATREGELEN - AFZONDERLIJKE BEROEPEN BIJ DE RECHTERLIJKE MACHT –
GEVOLG.
De vreemdeling die het voorwerp uitmaakt van afzonderlijke vrijheidsberovende
maatregelen met het oog op de verwijdering van het grondgebied, kan tegen elke
maatregel een beroep bij de rechterlijke macht instellen; het onderzoeksgerecht schendt
art. 71 Vreemdelingenwet, wanneer zijn beslissing tot niet-ontvankelijkheid van een van
die beroepen gegrond is op redenen waarin de twee administratieve maatregelen,
waartegen de vreemdeling afzonderlijke rechtsmiddelen had aangewend, met elkaar
worden verward. (Art. 71, Vreemdelingenwet)
(T.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.01.1694.F)

I. Bestreden uitspraak
De voorziening is gericht tegen een arrest van 4 december 2001 van het Hof
van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Geding in cassatie
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Raadsheer Francis Fischer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt drie middelen voor in een memorie, waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. De beslissing van het Hof
Over het eerste middel:
Overwegende dat, krachtens artikel 71 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, de vreemdeling die het voorwerp is van een maatregel van vrijheidsberoving, genomen met toepassing van de artikelen 7, 25, 27,
29, tweede lid, 51/5, § 3, vierde lid, 52bis, vierde lid, 54, 63/5, derde lid, 67 en
74/6, tegen die maatregel een beroep kan instellen door een verzoekschrift neer
te leggen bij de raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg van zijn verblijfplaats in het Rijk of van de plaats waar hij werd aangetroffen;
Overwegende dat uit de rechtspleging volgt dat eiser bij een op 12 november
2001 op de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik neergelegd verzoekschrift een beroep heeft ingesteld tegen de maatregel die door de gemachtigde van de Minister van Binnenlandse Zaken tegen hem was genomen met toepassing van artikel 27, derde lid, van die wet, waarbij hij in het gesloten centrum
van Vottem is opgesloten om er ter beschikking te blijven van de Dienst Vreemdelingenzaken, teneinde naar de Turkse grens teruggeleid te worden, op grond
dat hij "geen gevolg heeft gegeven aan het bevel om op 8 november 2001 om
12.25 uur het grondgebied te verlaten"; dat de raadkamer van die rechtbank, op
dat beroep, bij beschikking van 19 november 2001 eisers vrijlating heeft bevolen
indien hij niet om een andere reden was opgesloten;
Dat de kamer van inbeschuldigingstelling, op het door het openbaar ministerie
tegen die beschikking ingestelde hoger beroep, dat hoger beroep ontvankelijk en
gegrond heeft verklaard, die beschikking heeft gewijzigd en bevolen heeft eiser
ter beschikking te houden van de Dienst Vreemdelingenzaken, op grond, met
name, "dat (eisers) beroep van 12 november 2001 niet is ingesteld volgens de
voorschriften van artikel 71 van de wet van 15 december 1980, wat de termijn
voor het instellen van dat beroep betreft, voor zover de beslissing over zijn voorgaand beroep is gewezen op 6 november 2001" en "dat (het) derhalve niet ontvankelijk is";
Overwegende, evenwel, dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat het voorgaande beroep dat eiser had ingesteld bij een op 30 oktober 2001 op de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Tongeren neergelegd verzoekschrift, gericht was tegen een andere vrijheidsberovende maatregel,
te weten zijn vasthouding op een welbepaalde plaats, met name het Transitcentrum van Steenokkerzeel, die op 22 oktober 2001 door de gemachtigde van de
Minister van Binnenlandse Zaken was genomen met toepassing van artikel 74/6,
§ 1, van de voormelde wet, op grond dat eiser "het Rijk is binnengekomen zonder de wet op de toegang tot het Belgisch grondgebied na te leven, aangezien hij
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geen geldig reisdocument had terwijl zijn reis door economische doelstellingen
is ingegeven", dat hij verklaarde "over geen bestaansmiddelen in België te beschikken" en "naar België te zijn gekomen om zijn gezin financieel bij te staan,
wat een uiting (vormde) van zijn wil om zich in België te vestigen", en dat zijn
vasthouding in een welbepaalde plaats "ingegeven was door de noodzaak om zijn
werkelijke verwijdering van het grondgebied te verzekeren";
Overwegende dat de appèlrechters, door hun beslissing te gronden op de hierboven vermelde redenen van het arrest, waarin die twee administratieve veiligheidsmaatregelen waartegen eiser afzonderlijke rechtsmiddelen had aangewend,
in feite met elkaar worden verward, het voormelde artikel 71 schenden;
Dat het middel, wat dat betreft, gegrond is;
Over de andere grieven:
Overwegende dat er geen grond bestaat tot onderzoek van de andere grieven,
die niet kunnen leiden tot cassatie zonder verwijzing;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
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.
30 januari 2002 - 2e kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Fischer – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Sanga Kasanga, Luik.

Nr. 68
1e kamer - 31 januari 2002

HUUR VAN GOEDEREN — HANDELSHUUR — ONDERVERHURING EN
HUUROVERDRACHT - HUUROVERDRACHT - OORSPRONKELIJKE HUURDER –
VERPLICHTINGEN – OMVANG.
De huurder aan wie de hernieuwing van de huurovereenkomst is toegestaan alvorens hij
de huur met de handelszaak heeft overgedragen aan de overnemer die de rechtstreekse
huurder wordt van de verhuurder, blijft hoofdelijk gehouden tot alle verplichtingen uit de
lopende huurovereenkomst, maar niet tot de verplichtingen die uit de daarop volgende
hernieuwde huurovereenkomst voortvloeien1. (Art. 11, III, Handelshuurwet)
(FRANCIS FERENT DISTRIBUTION N.V. T. ROYAL BUILDING N.V. e.a.)

ARREST

1 Zie PAUWELS, A., Handelshuur, in A.P.R., Story-Scientia, 1971, nr. 209.
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(A.R. C.99.0015.N)

I. Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 6 oktober 1998 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Koophandel te Brussel.
II. Geding in cassatie
Raadsheer Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres stelt in een verzoekschrift twee middelen voor.
1. Eerste middel
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 11, I en III van afdeling IIbis, Hoofdstuk II, titel VIII, boek III van het Burgerlijk Wetboek "regels betreffende de handelshuur in het bijzonder" zoals gewijzigd bij artikel 1,3°, van de wet van 29 juni 1955, hierna de Handelshuurwet genoemd,
- artikel 1202 van het Burgerlijk Wetboek,
Aangevochten beslissing
Het bestreden vonnis, na te hebben vastgesteld dat eiseres, oorspronkelijke huurster van
een handelspand waarvan de huur een aanvang nam op 1 september 1984 om te eindigen
op 31 augustus 1993 en waarvoor een hernieuwing voor een periode van 9 jaar aan dezelfde voorwaarden door eerste verweerster werd toegestaan, op 31 januari 1993 de huur
overdroeg aan tweede verweerder, verklaart de oorspronkelijke vordering van eerste verweerster eiseres hoofdelijk met tweede verweerder te horen veroordelen tot het bedrag
van 3.997.314 BEF in hoofdsom meer interest - vertegenwoordigend achterstallige huurgelden voor de periode van juni 1997 tot en met maart 1998, de provisies voor onroerende
voorheffingen en servicekosten voor dezelfde periode alsook de opleg van de servicekosten 1995 onder aftrok van de onroerende voorheffing van 1995 (vonnis blz.7 al.4) onder
aftrok van het provisioneel betaalde van 200.000 BEF, gegrond en veroordeelt eiseres
hoofdelijk met tweede verweerder tot deze som, om reden dat:
"Over de oorspronkelijke vordering inzoverre gericht tegen (eiseres):
dat (eiseres) de eerste rechter ten grieve duidt te hebben beslist dat zij krachtens artikel
11, III, van de Handelshuurwet gehouden blijft wat de huurachterstallen betreft (vonnis
van 10 september 1997), en haar uit dien hoofde te hebben veroordeeld hoofdelijk met
(tweede verweerder) tot betaling van de huurachterstallen en van de wederverhuringsvergoeding (vonnis van 17 februari 1998).
(...) dat uit artikel 11, III, Handelshuurwet volgt dat bij overdracht van de huur, de oorspronkelijke huurder en de overnemer die rechtstreeks huurder is geworden, hoofdelijk
gehouden zijn tot de verplichtingen uit de overgedragen huur.
(...) dat (eiseres) aanvoert dat haar aansprakelijkheid voor de huurgelden of andere bedragen verschuldigd door (tweede verweerder) opgehouden heeft op 31 augustus 1993,
datum waarop de eerste huurperiode verstreek.
Dat deze stelling immers niet kan worden aangenomen vermits de vernieuwing van de
huurovereenkomst voor een periode van 9 jaar inmiddels aan (eiseres) werd toegestaan
(brief van 2 juni 1992)"
Grief
Artikel 11, III, van de Handelshuurwet bepaalt: "de oorspronkelijke huurder blijft gehouden tot alle uit de aanvankelijke huur voortvloeiende verplichtingen";
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Uit de door het bestreden vonnis aangenomen feiten spruit voort dat eiseres haar huurrechten heeft overgedragen aan tweede verweerder op 31 januari 1993, dus voor het verstrijken van de eerste huurperiode op 31 augustus 1993; eiseres kan krachtens de wet enkel hoofdelijk gehouden worden tot de verplichtingen voortvloeiende uit de aanvankelijke
huur, namelijk de huur eindigend op 31 augustus 1993 die werd overgedragen; het feit dat
aan eiseres op dat ogenblik reeds een huurhernieuwing werd toegestaan is totaal irrelevant
voor de beoordeling van de verplichtingen van eiseres, nu de wet die een hoofdelijke verbintenis in het leven roept, beperkt is tot haar uitdrukkelijke bewoordingen namelijk de
gehoudenheid tot de schulden voortspruitende uit de aanvankelijke huur welke trouwens
ook de overgedragen huur is en artikel 1202 van het Burgerlijk Wetboek voorschrijft dat
hoofdelijkheid buiten de wet niet wordt vermoed,
Het bestreden vonnis dat eiseres hoofdelijk veroordeelt tot achterstallige huurprijzen en
lasten ontstaan tijdens een huurperiode na de aanvankelijke overgedragen huur, schendt
de in het middel geviseerde bepaling.
(...)

IV. Beslissing van het Hof
(...)
Over het eerste middel zelf:
Overwegende dat artikel 11.I.,eerste lid, van de Handelshuurwet bepaalt dat bij
overdracht van de gezamenlijke rechten van de hoofdhuurder, de overnemer
rechtstreekse huurder wordt van de verhuurder;
Dat artikel 11.III. van die wet bepaalt dat de oorspronkelijke huurder hoofdelijk gehouden blijft tot alle uit de aanvankelijke huur voortvloeiende verplichtingen;
Overwegende dat artikel 10,derde lid, van die wet de verhuurder toelaat zich
om wettige redenen tegen de overdracht van de huur met de handelszaak te verzetten;
Dat die regeling in de voormelde wetsbepalingen ertoe strekt een evenwicht te
bereiken tussen, eensdeels, de mogelijkheid van de huurder om zijn handelszaak
samen met de huur over te dragen en, anderdeels, de bescherming van de verhuurder die zich een andere huurder opgedrongen ziet;
Overwegende dat het te dezen toepasselijke artikel 11.III. van de Handelshuurwet de hoofdelijke verbintenis van de overdragende huurder beperkt tot de verplichtingen die voortvloeien uit de lopende huurovereenkomst; dat die wetsbepaling niet toelaat de hoofdelijke verplichting van de overdragende huurder uit te
breiden tot de verplichtingen die uit de daaropvolgende hernieuwde huurovereenkomst voortvloeien, ook al is die hernieuwing aan die huurder toegestaan alvorens hij de huur met de handelszaak aan de overnemer heeft overgedragen;
Dat het middel gegrond is;
(...)
HET HOF,
OM DIE REDENEN,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre dit eiseres hoofdelijk met de BVBA
Franguil veroordeelt tot betaling aan de verweerster sub 1, ten aanzien van eise-
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res deskundigenonderzoek beveelt, eiseres veroordeelt tot vrijwaring van de
BVBA Franguil voor de veroordelingen van deze laatste en in zoverre het geen
uitspraak doet over de vordering van eiseres tot vrijwaring door de BVBA Franguil voor al haar veroordelingen;
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 Koophandel te Leuven, zitting houdende in hoger beroep;
31 januari 2002 - 1e kamer – Voorzitter : de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Waûters – Gelijkluidende conclusie van de H. Bresseleers, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Wouters en de Gryse.

Nr. 69
1e kamer - 31 januari 2002

LANDBOUW - NIET GEMENE MUUR - ONDERHOUD OF HERSTELLING - OVERGANG OVER HET
AFGESLOTEN ERF VAN DE NABUUR – SCHADEVERGOEDING – BEGRIP.
Het recht zelf van de eigenaar om overeenkomstig art. 31 Veldwetboek het erf van de
nabuur te betreden verplicht hem niet tot schadevergoeding als geen schade aan dat erf
wordt toegebracht1. (Art. 31, Veldw.)
(S. e.a. T. M. e.a.)

ARREST

(A.R. C.99.0059.N)

I. Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 20 oktober 1998 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen.
II. Geding in cassatie
Raadsheer Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eisers stellen in een verzoekschrift vier middelen voor.
(...)
4. Vierde middel
Geschonden wetsbepalingen
1 Over het ladderrecht zie cass., 4 okt. 1900, Bull. en Pas. 1900, I, 357, en de conclusie van eerste
advocaat-generaal Van Schoor.
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- artikel 31 van het Veldwetboek,
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het bestreden vonnis van gedeeltelijke bevestiging zegt voor recht dat, bij gebreke aan
een schriftelijke en door beide partijen ondertekende overeenkomst, de eisers uiterlijk op
1 januari 1999 de nodige herstellings- en onderhoudswerken dienen uit te voeren aan de
scheidingsmuur op de eigendom van de verweerders, veroordeelt de eisers om hiervoor
een schadevergoeding te betalen van 500 BEF per jaar, jaarlijks te betalen, na daadwerkelijke uitvoering van de onderhoudswerken, in de maand juni en jaarlijks te indexeren en
veroordeelt de eisers om aan de verweerders een provisionele schadevergoeding te betalen
van 159.200 BEF op de volgende gronden: de deskundige stelt vast dat de gebruikte cellenbetonstenen periodiek onderhouds- en instandhoudingswerken vragen en dat deze werken een inbreuk op de privacy van de verweerders zullen teweegbrengen. De eisers beweren, zonder zulks te staven, dat de door hen gebruikte materialen niet meer onderhoudswerken vragen dan bakstenen. Verder beroepen de eisers zich op artikel 31 van het Veldwetboek om de vordering tot vergoeding van de schade volgende uit de aantasting van de
privacy van de verweerders ten gevolge van de onderhoudswerkzaamheden aan de muur
als ongegrond te laten afwijzen. Art. 31 Veldwetboek stelt: "Artikel 31: De eigenaar van
een niet gemene levende haag of een niet gemene muur is gerechtigd, buiten de tijd dat de
vruchten te velde staan, "het erf van zijn nabuur te betreden om de haag te korten, te
snoeien, het snoeisel weg te halen, de muur te herstellen of te onderhouden. Indien dit erf
afgesloten is, moet overgang gevraagd worden aan de nabuur, die de plaats daarvoor naar
keuze kan aanwijzen. In geval van weigering moet het erf betreden worden op de minst
beschadigbare plaats en behoudens vergoeding van veroorzaakte schade". Het aangehaalde artikel bevat dus zelf de mogelijkheid om een schadevergoeding te bekomen voor de
eigenaar van het naburige erf dat betreden dient te worden om de onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. De eerste rechter heeft de eisers bijgevolg terecht tot schadevergoeding veroordeeld.
Grief
De eigenaar van een niet gemene muur is krachtens artikel 31 van het Veldwetboek gerechtigd, buiten de tijd dat de vruchten te velde staan, het erf van zijn gebuur te betreden
om de muur te herstellen of te onderhouden, behoudens vergoeding van veroorzaakte
schade. De gebuur heeft geen recht op schadevergoeding voor het louter feit dat zijn erf
betreden wordt om de onderhoudswerkzaamheden aan de niet gemene muur uit te voeren.
De gebuur enkel recht heeft op vergoeding wanneer daardoor schade veroorzaakt wordt
aan zijn erf. Het bestreden vonnis, door op grond van artikel 31 van het Veldwetboek aan
de verweerders schadevergoeding toe te kennen louter omdat de onderhoudswerken aan
de muur van de eisers een inbreuk op de privacy van de verweerders teweegbrengt, ten
onrechte een schadevergoeding toegekend heeft aan de verweerders voor het louter betreden van hun erf zonder dat daardoor schade veroorzaakt wordt aan hun erf (schending van
de artikelen 31 Veldwetboek, 1382 en 1382 van het Burgerlijk Wetboek).

IV. Beslissing van het Hof
(...)
4. Vierde middel
Over de door de verweerders opgeworpen grond van niet- ontvankelijkheid
van het middel:
1. het middel vertoont geen belang omdat het niet opkomt tegen het oordeel
van de appèlrechters dat, ongeacht de draagwijdte van artikel 31 van het Veld-
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wetboek, een inbreuk op de privacy van de verweerders voor deze laatsten recht
geeft op schadevergoeding;
2. het middel geeft niet aan waardoor het bestreden vonnis de artikelen 1382
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek schendt:
Overwegende dat het middel op grond van artikel 31 van het Veldwetboek
aanvoert dat door de eigenaar van een niet-gemene muur geen vergoeding verschuldigd is wanneer hij het erf van zijn nabuur moet betreden voor het herstellen en het onderhoud van die muur;
Dat, anders dan de verweerders laten gelden, het middel aldus aanvoert dat
geen vergoeding kan verschuldigd zijn voor de enkele inbreuk op de privacy van
de nabuur die daardoor ontstaat;
Dat het middel derhalve wel belang vertoont voor de eisers;
Overwegende verder dat het middel op grond van dezelfde grief aangeeft dat
zowel artikel 31 van het Veldwetboek als de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek geschonden zijn;
Dat de gronden van niet-ontvankelijkheid moeten worden verworpen;
Over het middel zelf:
Overwegende dat het bestreden vonnis de eisers veroordeelt tot betaling van
159.200 BEF bij wijze van provisie voor de schade die de verweerders lijden
door de onmogelijkheid tot verluchten van hun slaapkamer, en wegens de schending in strijd met artikel 678 van het Burgerlijk Wetboek van hun recht op beslotenheid;
Dat die veroordeling vreemd is aan de in het middel aangevoerde grief;
Dat het onderdeel in zoverre het opkomt tegen die veroordeling, feitelijke
grondslag mist;
Overwegende verder dat krachtens artikel 31 van het Veldwetboek de eigenaar
van een niet gemene muur gerechtigd is het erf van zijn gebuur te betreden om
die muur te herstellen of te onderhouden; dat in het geval het erf van de nabuur
afgesloten is, toelating tot overgang moet gevraagd worden aan de nabuur, die de
plaats van uitoefening naar keuze moet aanwijzen; dat in geval van weigering het
erf moet betreden worden op de minst beschadigbare plaats en behoudens vergoeding van de veroorzaakte schade;
Dat die wetsbepaling aldus de eigenaar toelaat voor het herstellen en onderhouden van zijn niet-gemene muur in te gaan tegen de beslotenheid van het naburig erf;
Dat het recht zelf voor die eigenaar om het erf van de nabuur te betreden, zonder enige andere bijzondere omstandigheid waardoor schade aan het erf van de
nabuur wordt toegebracht, de eigenaar niet verplicht tot schadevergoeding;
Overwegende dat het bestreden vonnis vaststelt dat de door de eisers gebruikte
cellenbetonstenen periodiek onderhouds- en instandhoudingswerken vergen en
dat deze werken een inbreuk op de privacy van de verweerders zullen teweegbrengen;
Dat het op grond hiervan de eisers veroordeelt tot een geïndexeerde schadever-
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goeding van 500 BEF per jaar, te betalen na de daadwerkelijke uitvoering van de
onderhoudswerken;
Dat het aldus artikel 31 van de Veldwetboek schendt;
Dat het middel in zoverre gegrond is;
HET HOF,
OM DIE REDENEN,
Vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre dit de eisers veroordeelt tot
vervangen van de schouw en hen veroordeelt tot betaling van een bedrag ten titel
van provisie van 109.200 BEF, begrepen in het bedrag van de veroordeling tot
betaling ten titel van provisie van 159.200 BEF;
Verwerpt de voorziening voor het overige;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis;
Veroordeelt de eisers in de helft van de kosten.
Houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven, zitting houdende in hoger beroep.
31 januari 2002 - 1e kamer – Voorzitter : de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Waûters – Gelijkluidende conclusie van de H. Bresseleers, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Houtekier en Bützler.

Nr. 70
1e kamer - 31 januari 2002

HUUR VAN GOEDEREN — PACHT — ONDERVERHURING EN
OVERDRACHT VAN HUUR - OVERDRACHT VAN DE HUUR - PACHTVERNIEUWING - VERZET
VAN DE VERPACHTER - RECHTSPERSOON - VERZETSAKTE - NIET VEREISTE VERMELDINGEN.
In het geval dat een rechtspersoon, op grond van zijn voornemen het goed zelf te
exploiteren, verzet doet tegen de pachtvernieuwing, moet de verzetsakte niet vermelden
dat de eigen exploitatie zal geschieden door een bevoegd orgaan van de rechtspersoon
noch aangeven wie dit bevoegd orgaan zal zijn1. (Art. 37, § 1, 2°, Pachtwet)
(MARIAPOLDER B.V.B.A. T. C. e.a.)

ARREST

(A.R. C.99.0151.N)

I. Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 30 november 1998 in hoger
1 Zie cass., 31 jan. 1974, A.C. 1974, 595; STASSIJNS, E., Pacht, in A.P.R., Story-Scientia, 1997, nr
450.
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beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent.
II. Geding in cassatie
Raadsheer Ernest Wauters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
1. Eerste middel
Geschonden wetsbepalingen
(...)
- artikel 37, §1,2°, van de Pachtwet (welke afdeling III vormt, ingevoegd bij artikel 1
van de wet van 4 november 1969, titel VIII, boek III van het Burgerlijk Wetboek), zoals
vervangen bij artikel 24 van de wet van 7 november 1988.
Aangevochten beslissing
Het bestreden vonnis verklaart het verzet van eiseres tegen het bevoorrecht karakter van
de ten processe bedoelde pachtoverdracht door de verweerders sub 1 aan verweerder sub
2 ongegrond op grond van volgende overwegingen (bestreden vonnis, p. 5-6, rubriek 3 ):
"Het voormelde door de partij Mariapolder (eiseres) gedane verzet tegen het bevoorrecht karakter van de pachtoverdracht vermeldt als reden: 'omdat zij van zin is het verpachte goed binnen een termijn van minder dan 5 jaar zelf te exploiteren (artikel 37,§1,2°,
Pachtwet).
De verpachter Mariapolder is een rechtspersoon. Zij kan derhalve onmogelijk 'zelf' exploiteren. Het effectief en zelf exploiteren van een landbouwbedrijf kan evident enkel gebeuren door een of meer fysieke personen. Waar de Pachtwet de exploitatie door tussenpersonen uitsluit dient dit dus door een of meer van haar daartoe bevoegde organen te gebeuren (zie: Stassijns, E., Pacht, A.P.R., 1998, nr. 255, p. 220-221).
Waar het verzet vanwege de verpachter enkel stelt dat zij 'zelf' zou exploiteren, en er
zelfs geen gewag wordt gemaakt van daartoe bevoegde organen, noch van eigen exploitatie door middel van die organen, kan in de gegeven omstandigheden onmogelijk op geldige wijze worden voldaan aan de voorwaarden van artikel 37,§1,2°, Pachtwet, onafgezien
de (daaraan geenszins afbreuk doende en ondergeschikt zijnde) discussie over de bekendmaking van de identiteit van die organen.
Er dient derhalve besloten te worden tot de ongegrondheid van het voormelde door de
partij Mariapolder gedane verzet tegen het bevoorrecht karakter van de pachtoverdracht.
Het in die zin gestelde hoger beroep faalt naar recht".
Grieven
(...)
1.2. Tweede onderdeel
Naar luid van artikel 37,§1,2°, van de Pachtwet (zoals ingevoegd en vervangen) wordt
als ernstige reden van verzet tegen een pachtoverdracht beschouwd "het voornemen van
de verpachter om het verpachte goed binnen een termijn van minder dan vijf jaar zelf te
exploiteren"; eiseres had haar verzet tegen de ten processe bedoelde pachtoverdracht gesteund in haar inleidende dagvaarding van 15 februari 1995 op deze grond en dit in volgende bewoordingen (genoemde dagvaarding, p.3, midden), overgenomen in de hiervoor
geciteerde consideransen van het bestreden vonnis (p. 5, derde laatste alinea aldaar): "Verzoekster (= eiseres) verzet zich tegen het bevoorrecht karakter van deze pachtoverdracht
omdat zij van zin is het verpachte goed binnen een termijn van minder dan 5 jaar zelf te
exploiteren; art. 37,§1,2°, Pachtwet)";
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Artikel 37,§1,2°, van de Pachtwet schrijft geenszins voor dat in deze reden tot opzegging in de inleidende dagvaarding tot verzet tegen een pachtoverdracht méér dient aangegeven als motief dan dit wettelijk erkend ernstig motief zelf, dit is in casu het voornemen
van de verpachter om het verpachte goed binnen een termijn van minder dan vijf jaar zelf
te exploiteren; deze genoemde wetsbepaling stelt ook voor het geval de verzetdoende verpachter een rechtspersoon is (zoals in casu eiseres) niet de eis dat de rechtspersoon-verpachter reeds in de inleidende dagvaarding bijkomende elementen dient te vermelden, zoals het gewag maken van haar tot exploiteren bevoegde organen of van een eigen exploitatie door middel van die organen,
Het bestreden vonnis, nu het het verzet van eiseres ongegrond verklaart op grond van
de vaststelling dat in de inleidende dagvaarding tot verzet enkel wordt gesteld dat eiseres
"zelf" zou exploiteren en "zelfs geen gewag maakt (in haar verzetsakte, de dagvaarding
van 15 februari 1995) van daartoe bevoegde organen, noch van eigen exploitatie d.m.v.
die organen", dit verzet ongegrond verklaart op grond van een vereiste die niet gesteld
wordt in de wetsbepaling waarop het verzet steunde, te weten artikel 37,§1,2°, van de
Pachtwet (zoals ingevoegd en gewijzigd), derhalve aldus deze wetsbepaling schendt door
voor haar toepassing een vereiste te stellen die ze niet bevat;
(...).

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
2. 1.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat artikel 37,§1, van de Pachtwet de uitsluitende redenen bepaalt op grond waarvan de verpachter verzet kan aantekenen tegen de pachtvernieuwing ingevolge de kennisgeving door de pachter van een bevoorrechte
pachtoverdracht overeenkomstig artikel 35 van die wet;
Dat artikel 37,§1,2°, als reden van verzet tegen de pachtvernieuwing toelaat:
"het voornemen van de verpachter om het verpachte goed binnen een termijn van
minder dan vijf jaar zelf te exploiteren of de exploitatie ervan over te dragen aan
zijn echtgenoot, zijn afstammelingen of aangenomen kinderen of die van zijn
echtgenoot of aan de echtgenoten van de voormelde afstammelingen of aangenomen kinderen";
Dat die bepaling geen onderscheid maakt tussen een verzet door een rechtspersoon of een natuurlijke persoon;
Dat, krachtens het voormelde artikel 37,§1,2°, het volstaat dat de verzetsakte
vermeldt dat het verzet tegen de pachtvernieuwing wordt gedaan "om het goed
zelf te exploiteren" en niet is vereist dat in het geval dat het verzet tegen de
pachtvernieuwing door een rechtspersoon wordt gedaan, de verzetsakte reeds
moet vermelden dat de eigen exploitatie zal geschieden door een bevoegd orgaan
van de rechtspersoon en evenmin moet aangeven wie dit bevoegd orgaan zal
zijn;
Overwegende dat het bestreden vonnis het verzet van eiseres tegen de pachtvernieuwing ongegrond verklaart, omdat:
1. eiseres als rechtspersoon niet "zelf" kan exploiteren, maar dit moet doen
door een natuurlijk persoon en, gezien de Pachtwet exploitatie door tussenpersonen uitsluit, de exploitatie moet geschieden door de bevoegde organen van de
rechtspersoon;
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2. het verzet van eiseres enkel stelt dat zij "zelf" zou exploiteren "en er zelfs
geen gewag wordt gemaakt van daartoe bevoegde organen, noch van eigen exploitatie door middel van die organen";
Dat het bestreden vonnis aldus artikel 37,§1,2°, van de Pachtwet schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Overwegende dat de vernietiging van de beslissing van ongegrondheid van het
verzet van eiseres tegen de pachtvernieuwing zich uitstrekt tot de beslissing over
de geldigheid van de pachtopzegging door eiseres die volledig steunt op de vernietigde beslissing over de pachtvernieuwing;
Overwegende dat de overige grieven niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;
HET HOF,
OM DIE REDENEN,
Vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre dit de zaken voegt en het
verzet door eiseres tegen de pachtvernieuwing bij dagvaarding toelaatbaar 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 beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde, zitting houdende in hoger beroep.
31 januari 2002 - 1e kamer – Voorzitter : de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Waûters – Gelijkluidende conclusie van de H. Bresseleers, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. De Gryse en Bützler.

Nr. 71
1e kamer - 31 januari 2002

RECHTERLIJKE ORGANISATIE — BURGERLIJKE ZAKEN - RECHTSCOLLEGE SAMENSTELLING - BESLISSING - HEROPENING VAN HET DEBAT - BEPAALD ONDERWERP VOORTZETTING - LATERE BESLISSING OVER DE VORDERING – WETTIGHEID – VOORWAARDE.
Na een beslissing die de heropening van het debat beveelt over een door die beslissing
bepaald onderwerp, zodat het vorige debat over dat punt wordt voortgezet, moet de
latere beslissing over de vordering worden gewezen door de rechters die de vorige
terechtzittingen hebben bijgewoond of, zo niet, door de rechters waarvoor het debat in
zijn geheel is hervat1. (Art. 779, eerste lid, Ger.W.)
(C. T. V.)

ARREST

1 Cass., 12 okt. 1998, A.R. S.97.0129.F, nr 439.
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(A.R. C.99.0332.N)

I. Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest van 19 maart 1999 van het Hof
van Beroep te Gent.
II. Geding in cassatie
Raadsheer Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een verzoekschrift twee middelen voor.
1. Eerste middel
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 775, 779 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek
- artikel 149 van de Grondwet van 17 februari 1994.
Aangevochten beslissing
Het Hof van Beroep te Gent verklaarde bij tussenarrest van 9 april 1998 het hoger beroep van eiser toelaatbaar en heropende, vooraleer verder te oordelen, ambtshalve de debatten, beval partijen of de meest gerede van hen het huwelijkscontract over te leggen
waaronder wijlen J. C. was gehuwd met M. V., en nodigde hen uit nader te concluderen of
dit huwelijkscontract een weerslag heeft op het geding en -wat ook hun stelling desbetreffend is-, deze nader toe te lichten, waarna het de zaak voor verdere afhandeling naar de
zitting van 29 mei 1998 verwees. Het hof van beroep wijst bij het bestreden arrest van 19
maart 1999 alle meer omvattende, anders luidende en tegenstrijdige conclusies als niet ter
zake en/of overbodig af en beslist tot de bevestiging van het bestreden vonnis van 1 februari 1994, waarbij de eerste rechter zegde dat verweerster eigenares was van de in de inleidende dagvaarding van 23 juni 1987 opgesomde effecten, evenals van deze vermeld bij
haar uitbreiding van eis, beval eiser tot de afgifte van deze effecten in handen van de bij
vonnis van 14 juni 1985 van deze rechtbank aangestelde notarissen in vereffening en verdeling van de nalatenschap en hem veroordeelde bij gebreke hieraan te voldoen binnen de
72 uur na de betekening van het vonnis tot het betalen aan verweerster van een dwangsom
van 5.000 BEF per dag vertraging, evenals tot terugbetaling aan verweerster van de door
hem ten onrechte geïnde intresten, meer de moratoire intresten vanaf de inningsdata tot 23
juni 1987, alsmede tot de gerechtelijke intresten vanaf laatstvermelde datum en de kosten
van het geding, met dien verstande dat de in de inleidende dagvaarding vermelde titels als
de effecten H.S.A. 4547/21855 tot 50 moeten worden gelezen als 4547/21855 tot 59 en
verwees eiser in de kosten, onder meer op volgende gronden:
"2.1. De debatten werden bij het tussenarrest heropend met het doel:
- het huwelijkscontract C.-V.D.E. (elders - onder meer in het huwelijkscontract - ook
V.D.E. geschreven) te doen overleggen;
- de partijen de mogelijkheid te bieden omtrent de impact van de bedingen van het huwelijkscontract C.-V.D.E., op onderhavig geding, inzonderheid op de beweerde begiftiging van de (eiser), te concluderen.
De (verweerster) heeft zich daaraan gehouden, de (eiser) niet.
Overeenkomstig artikel 775, alinea 1, van het Gerechtelijk Wetboek kan het hof (van
beroep) geen kennis nemen van de nieuwe argumenten van de (eiser), thans voor het eerst
ontwikkeld in conclusies, neergelegd ter griffie van dit hof in september 1998.
Omtrent de rechtsvraag door het hof ambtshalve opgeworpen, concludeert de (eiser)
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echter niet"
Grieven
1.1. Eerste onderdeel
Overeenkomstig artikel 779 van het Gerechtelijk Wetboek kan het vonnis enkel worden
gewezen door het voorgeschreven aantal rechters die alle zittingen over de zaak hebben
bijgewoond, een en ander op straffe van nietigheid.
Bij toepassing van deze regel moet de beslissing over de zaak zelf na een beslissing van
heropening van de debatten over een onderwerp dat zij vaststelt, zodanig dat de vroegere
debatten over dat punt in feite worden voortgezet, worden uitgesproken door de rechters
die de vorige terechtzittingen hebben bijgewoond, of anders door rechters voor wie de debatten volledig zijn hervat.
Te dezen bij het tussenarrest van 9 april 1998, gewezen nadat partijen in al hun middelen en conclusies werden gehoord, de heropening der debatten werd bevolen over een
welbepaald onderwerp, zoals het bestreden arrest trouwens uitdrukkelijk vaststelt.
Het hof van beroep meer bepaald, na het hoger beroep van eiser toelaatbaar verklaard te
hebben, vooraleer verder te oordelen, ambtshalve de debatten heropende en partijen of de
meest gerede van hen beval het huwelijkscontract over te leggen, waaronder wijlen J. C.
was gehuwd met M. V. en partijen uitnodigde nader te concluderen of dit huwelijkscontract een weerslag heeft op het geding en - wat ook hun stelling desbetreffend is - , deze
nader toe te lichten, waarna het de zaak voor verdere afhandeling naar de zitting van 28
mei 1998 verwees.
Het hof van beroep zodoende de debatten heropende over een welbepaald punt, derwijze dat de vroegere debatten na de heropening over dat punt werden verder gezet.
Dit tussenarrest werd gewezen door de heer E. M., voorzitter, en de raadsheren B. D. en
S. D. B., laatstgenoemde aangewezen bij bevelschrift van de Eerste Voorzitter van het
Hof van Beroep te Gent van 9 april 1998 om raadsheer M.J. D.C. op het ogenblik van de
uitspraak te vervangen, deze laatste wettig verhinderd zijnde de uitspraak bij te wonen van
het arrest, waarover zij mede heeft beraadslaagd.
De zaak vervolgens werd behandeld op de zitting van 24 september 1998, alwaar zitting namen de heer E. M., voorzitter, evenals de raadsheren M.J. D.C. en S. D. B., hetzij
een gewijzigde zetel, zonder dat evenwel uit het zittingsblad blijkt dat de debatten ab initio werden hernomen.
Het eindarrest door diezelfde zetel werd gewezen.
Dit arrest evenmin vaststelt dat de debatten ab initio werden hernomen.
Derhalve niet alle raadsheren, die het bestreden arrest wezen, alle zittingen waarop de
zaak werd behandeld bijwoonden.
Het bestreden arrest dat na de heropening der debatten werd gewezen door een anders
samengestelde zetel dan deze die het tussenarrest had gewezen, zonder dat uit de stukken
blijkt dat de debatten ab initio werden hernomen, derhalve nietig is (schending van de artikelen 779, eerste lid, en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek).
2.1. Tweede onderdeel
Zo luidens artikel 775 van het Gerechtelijk Wetboek de heropening der debatten noodzakelijk is beperkt tot het voorwerp van de heropening, zulks weliswaar slechts geldt
voorzover de zaak na deze heropening voor dezelfde rechters als deze die aanvankelijk
van de zaak kennis namen wordt behandeld, zoals voorgeschreven bij artikel 779 van het
Gerechtelijk Wetboek.
Indien daarentegen de debatten ab initio worden hervat wegens de gewijzigde samenstelling van de zetel, de behandeling van de zaak volledig wordt overgedaan, hetgeen im-
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pliceert dat partijen de zaak in haar geheel zullen herpleiten en desgevallend nieuwe conclusies zullen kunnen nemen, zonder hierbij te zijn beperkt door het aanvankelijk in de
beslissing van heropening der debatten omschreven onderwerp.
Zij derhalve in deze hypothese gerechtigd zijn ook over andere punten dan deze vermeld in het tussenarrest te besluiten.
De rechter alsdan verplicht is te antwoorden op alle middelen, aangevoerd door partijen
in de door hen neergelegde conclusies, daaronder begrepen de eventueel nieuwe middelen
die aan bod zouden komen in de na de heropening der debatten neergelegde besluiten.
Te dezen het bestreden arrest uitdrukkelijk vaststelt dat bij het tussenarrest van 9 april
1998 de heropening der debatten werd bevolen over een welbepaald onderwerp.
Dit tussenarrest werd gewezen door de heer E. M., voorzitter, en de raadsheren B. D. en
S. D. B., laatstgenoemde aangewezen bij bevelschrift van de Eerste Voorzitter van het
Hof van Beroep te Gent van 9 april 1998 om raadsheer M.J. D.C. op het ogenblik van de
uitspraak te vervangen, deze laatste wettig verhinderd zijnde de uitspraak bij te wonen van
het arrest, waarover zij mede heeft beraadslaagd.
Het eindarrest daarentegen werd gewezen door de heer E. M., voorzitter, evenals door
de raadsheren M.J. D.C. en S. D. B., hetzij door een gewijzigde zetel.
In zoverre er zou dienen te worden aangenomen dat de vaststelling in laatstgenoemd arrest dat "de partijen opnieuw in hun middelen en conclusies werden gehoord" zou impliceren dat de debatten ab initio werden hernomen, partijen derhalve opnieuw het recht verwierven om ook over andere punten dan deze, die uitdrukkelijk werden opgesomd in het
tussenarrest waarbij de debatten werden heropend, te concluderen.
In zoverre er zou dienen te worden aangenomen dat door de vaststelling in het bestreden arrest dat partijen opnieuw in hun middelen en conclusies werden gehoord de debatten ab initio werden hernomen, het Hof van Beroep te Gent, die de debatten ab initio hervat, derhalve bij het bestreden eindarrest niet wettig kan beslissen geen kennis te kunnen
nemen van de nieuwe argumenten van eiser, voor het eerst ontwikkeld in de conclusies,
neergelegd ter griffie van het hof in september 1998 en verband houdende onder meer met
de vereiste om de nietigverklaring van de schenking binnen een bepaalde termijn aan te
vragen, met de grondslag van de door verweerster ingestelde revindicatie-eis, te weten een
beweerd misdrijf, en met de problematiek van de dwangsom (schending van de artikelen
775, 779 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek) en bijgevolg evenmin wettig kon beslissen niet te moeten antwoorden op deze middelen, aangevoerd in de laatst neergelegde besluiten (schending van artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari
1994).

IV. Beslissing van het Hof
Eerste middel
Tweede onderdeel
Overwegende dat artikel 779, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt
dat het vonnis enkel kan worden gewezen door het voorgeschreven aantal rechters en dat die alle zittingen van de zaak moeten hebben bijgewoond, een en ander op straffe van nietigheid;
Dat hieruit volgt dat na een beslissing die de heropening van het debat beveelt
over een door die beslissing bepaald onderwerp, zodat het vorige debat over dat
punt wordt voortgezet, de latere beslissing over de vordering moet worden gewezen door de rechters die de vorige terechtzittingen hebben bijgewoond of, zo
niet, door de rechters waarvoor het debat in zijn geheel is hervat;
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Overwegende dat het arrest van het hof van beroep van 9 april 1998 het hoger
beroep toelaatbaar verklaart en, alvorens verder te oordelen, ambtshalve het debat heropent, de partijen of de meest gerede van hen beveelt het huwelijkscontract waaronder wijlen J. C. was gehuwd met M. V. over te leggen, en hen uitnodigt nader te concluderen of dit huwelijkscontract een weerslag heeft op het geding en hun stelling daaromtrent nader toe te lichten en de zaak voor verdere afhandeling naar de zitting van 29 mei 1998 verwees;
Dat dit tussenarrest van 9 april 1998 werd gewezen door "E. M., voorzitter, B.
D. en S. D. B., raadsheren", laatstgenoemde aangewezen om raadsheer M.J. D.C.
te vervangen, die wettig verhinderd was de uitspraak bij te wonen van het arrest
waarover zij mede heeft beraadslaagd;
Overwegende dat het daaropvolgende en thans bestreden eindarrest is gewezen
door "E. M., voorzitter, M.J. D.C. en S. D. B., raadsheren";
Dat het eindarrest aldus niet werd gewezen door dezelfde rechters die het tussenarrest hebben gewezen;
Overwegende dat het eindarrest vaststelt dat het debat bij het tussenarrest werd
heropend met een bepaald doel en dat verweerster zich daaraan heeft gehouden
en eiser niet;
Dat het eindarrest oordeelt dat:
- de partijen opnieuw werden gehoord in hun middelen en conclusies;
- het hof van beroep geen kennis kan nemen van de nieuwe argumenten van eiser, alsdan voor het eerst ontwikkeld in een conclusie die werd neergelegd voor
dit hof in september 1998;
Dat uit die overwegingen blijkt dat de partijen het debat niet vanaf het begin
hebben hernomen voor de appèlrechters die het eindarrest hebben gewezen, alhoewel ingevolge het tussenarrest het debat vóór het eindarrest de voortzetting
diende te zijn van het debat vóór het tussenarrest en het eindarrest niet door dezelfde rechters als die van het tussenarrest werd gewezen;
Dat het eindarrest van 19 maart 1999 artikel 779, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
HET HOF,
OM DIE REDENEN,
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
31 januari 2002 - 1e kamer – Voorzitter : de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Waûters – Gelijkluidende conclusie van de H. Bresseleers, advocaat-generaal –
Advocaat: mr, Geinger.
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Nr. 72
1e kamer - 31 januari 2002

1º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — UITBREIDING VAN EIS EN NIEUWE EIS
- ONTVANKELIJKHEID - RECHT VAN VERDEDIGING - OPENBARE ORDE - DWINGEND RECHT.
2º VORDERING IN RECHTE - HOGER BEROEP - NIEUWE VORDERING - ONTVANKELIJKHEID RECHT VAN VERDEDIGING - OPENBARE ORDE - DWINGEND RECHT.
1º en 2° De regel dat een nieuwe vordering niet voor het eerst in hoger beroep mag worden
ingesteld strekt tot bescherming van het recht van verdediging van de partijen; die regel
raakt de openbare orde niet en is niet van dwingend recht1. (Artt. 807 en 1042, Ger.W.)
(H. e.a. T. W. e.a.)

ARREST

(A.R. C.00.0626.N)

HET HOF, Gelet op het bestreden vonnis, op 9 mei 2000 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel;
Over het middel, gesteld als volgt:
schending van de artikelen 807, 808, en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek;
doordat het bestreden vonnis van hervorming de huurovereenkomst betreffende het appartement op de eerste verdieping R. Lambrechtslaan, 17 te Dilbeek ontbonden verklaart
lastens de eisers en de eisers veroordeelt aan de verweerders te betalen de som van 48.552
BEF ten titel van wederverhuringsvergoeding en van 50.000 BEF ten titel van schadevergoeding wegens stoornis op de volgende gronden: de vordering tot schadevergoeding ten
belope van 18.500 BEF per maand vanaf 1 februari 1999 tot de datum van vertrek van de
eisers kan niet integraal ingewilligd worden. Wel hebben de verweerders hinder ondergaan bij de verhuring van het appartement op de tweede verdieping. Zij bewijzen echter
niet dat dit appartement dat kleiner is dan het appartement op het eerste verdieping en dat
geen toegang heeft tot de tuin, aan een hogere huurprijs per maand zou kunnen worden
verhuurd. De verweerders leggen een huurcontract voor met effect vanaf 1 januari 2000
aan een huurprijs van 17.000 BEF. Vanaf deze datum is er geen schade meer. De derving
van huurgelden beperkt zich dienvolgens van februari tot december 1999. Het mandaat
aan Pajota dateert slechts van 25 januari 1999. De verweerders tonen niet aan hoeveel tijd
normaal nodig is om een nieuwe huurder voor het appartement op de tweede verdieping te
vinden, verder is het niet zeker dat de omstandigheid dat niet meteen een nieuwe huurder
werd gevonden enkel zou te wijten zijn aan de hinder vanwege de hond. Andere mogelijke oorzaken zijn het feit dat het appartement kleiner is, dat het over geen tuin beschikt, dat
de vraagprijs te hoog was, (...) De schade te wijten aan de hinder kan dienvolgens ex aequo et bono geraamd worden op 50.000 BEF forfaitair;
terwijl krachtens artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek, een vordering die voor de
rechter aanhangig is, uitgebreid of gewijzigd kan worden, indien de nieuwe, op tegen1 Zie cass. 28 maart 1968, Bull. en Pas. 1968, I, 923; 20 sept. 1995, A.R. P.95.0272.N, nr 390.
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spraak genomen conclusies berusten op een feit of handeling in de dagvaarding aangevoerd, zelfs indien hun juridische omschrijving verschillend is; dat de uitbreiding of de
wijziging van een vordering, zoals in artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek bepaald,
weliswaar krachtens het artikel 1042 van het Gerechtelijk Wetboek eveneens in hoger beroep toegelaten is; dat zulks echter veronderstelt dat de in hoger beroep uitgebreide of gewijzigde vordering reeds voor de eerste rechter aanhangig gemaakt werd of minstens virtueel in de oorspronkelijke vordering begrepen was; dat verweerders voor de eerste rechter vorderden om de huurovereenkomst betreffende het appartement gelegen te Dilbeek,
R. Lambrechtslaan, 17, eerste verdieping, te ontbinden lastens de eisers, om de eisers te
veroordelen tot betaling van een wederverhuringsvergoeding van 48.552 BEF en om een
deskundige aan te stellen ten einde de huurschade vast te stellen; dat de verweerders voor
het eerst in hoger beroep vorderden om de eisers te veroordelen tot schadevergoeding wegens onmogelijkheid van verhuring van het appartement op de tweede verdieping of
18.500 BEF per maand vanaf 1 februari 1999 tot op het ogenblik dat zij het appartement
op de eerste verdieping hebben ontruimd of de hond hebben verwijderd; dat dit een volledig nieuwe vordering is die door haar voorwerp verschilt van de oorspronkelijke vordering, die niet voor de eerste rechter aanhangig was, die evenmin virtueel begrepen was in
de oorspronkelijke vordering en die bijgevolg niet voor het eerst in beroep kon worden ingesteld zodat de eisers ten onrechte veroordeeld werden tot vergoeding van de schade wegens hinder bij de verhuring van het appartement op de tweede verdieping (schending van
de artikelen 807 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek); dat die voor het eerst in beroep
gestelde vordering evenmin kan worden beschouwd als een aanvulling van de voormelde
voor de eerste rechter gestelde vorderingen (schending van de artikelen 808 en 1042 van
het Gerechtelijk Wetboek):

Overwegende dat de regel dat een nieuwe vordering niet voor het eerst in hoger beroep mag worden ingesteld, strekt tot bescherming van het recht van verdediging van de partijen; dat die regel de openbare orde niet raakt noch van
dwingend recht is; dat de schending van die regel niet voor het eerst voor het Hof
kan worden aangevoerd;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan niet
blijkt dat de eisers voor de feitenrechter hebben aangevoerd dat de in het middel
bedoelde vordering niet ontvankelijk is omdat zij voor het eerst in hoger beroep
werd ingesteld;
Dat het middel nieuw, mitsdien niet ontvankelijk is, zoals door de verweerders
opgeworpen;
OM DIE REDENEN,
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt de eisers in de kosten.
31 januari 2002 - 1e kamer – Voorzitter : de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Waûters – Gelijkluidende conclusie van de H. Bresseleers, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs, Houtekier en Geinger.
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1º CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — PERSONEN DOOR OF
TEGEN WIE CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD —
GEVOLGEN VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID T.A.V. EEN PARTIJ –
ONSPLITSBAARHEID.
2º ONSPLITSBAARHEID (GESCHIL) - CASSATIEBEROEP - BURGERLIJKE ZAKEN GEVOLGEN VAN DE NIET-ONTVANKELIJKHEID T.A.V. EEN PARTIJ.
3º HANDELSPRAKTIJKEN - MET DE EERLIJKE HANDELSGEBRUIKEN STRIJDIGE DAAD.
4º MAKELAAR - VASTGOEDMAKELAAR - VASTGOEDBEMIDDELING - VASTE BEROEPSGEBRUIKEN INSCHRIJVING – VEREISTE.
5º ONROEREND EN ROEREND GOED - ONROEREND GOED - VASTGOEDBEMIDDELING VASTE BEROEPSGEBRUIKEN - INSCHRIJVING – VEREISTE.
6º NOTARIS - VASTGOEDBEMIDDELING – GEOORLOOFDHEID.
7º ONROEREND EN ROEREND GOED - ONROEREND GOED - VASTGOEDBEMIDDELING NOTARIS – GEOORLOOFDHEID.
8º NOTARIS - VENNOTEN - APARTE RECHTSPERSOON - VASTGOEDBEMIDDELING GEOORLOOFDHEID - DEONTOLOGIE - EERLIJKE HANDELSGEBRUIKEN.
9º HANDELSPRAKTIJKEN - MET DE EERLIJKE HANDELSGEBRUIKEN STRIJDIGE DAAD NOTARIS - VENNOTEN - APARTE RECHTSPERSOON - VASTGOEDBEMIDDELING – GEOORLOOFDHEID.
10º ONROEREND EN ROEREND GOED - ONROEREND GOED - VASTGOEDBEMIDDELING NOTARIS - VENNOTEN - APARTE RECHTSPERSOON - GEOORLOOFDHEID - DEONTOLOGIE EERLIJKE HANDELSGEBRUIKEN.
11º CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — PERSONEN DOOR OF
TEGEN WIE CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD —
GEVOLGEN VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID T.A.V. EEN PARTIJ –
ONSPLITSBAARHEID.
12º ONSPLITSBAARHEID (GESCHIL) - CASSATIEBEROEP - BURGERLIJKE ZAKEN GEVOLGEN VAN DE NIET-ONTVANKELIJKHEID T.A.V. EEN PARTIJ.
13º HANDELSPRAKTIJKEN - MET DE EERLIJKE HANDELSGEBRUIKEN STRIJDIGE DAAD.
14º MAKELAAR - VASTGOEDMAKELAAR - VASTGOEDBEMIDDELING - VASTE BEROEPSGEBRUIKEN INSCHRIJVING – VEREISTE.
15º ONROEREND EN ROEREND GOED - ONROEREND GOED - VASTGOEDBEMIDDELING VASTE BEROEPSGEBRUIKEN - INSCHRIJVING – VEREISTE.
16º NOTARIS - VASTGOEDBEMIDDELING – GEOORLOOFDHEID.
17º ONROEREND EN ROEREND GOED - ONROEREND GOED - VASTGOEDBEMIDDELING NOTARIS – GEOORLOOFDHEID.
18º NOTARIS - VENNOTEN - APARTE RECHTSPERSOON - VASTGOEDBEMIDDELING GEOORLOOFDHEID - DEONTOLOGIE - EERLIJKE HANDELSGEBRUIKEN.
19º HANDELSPRAKTIJKEN - MET DE EERLIJKE HANDELSGEBRUIKEN STRIJDIGE DAAD NOTARIS - VENNOTEN - APARTE RECHTSPERSOON - VASTGOEDBEMIDDELING – GEOORLOOFDHEID.

Nr. 73 - 31.1.02

HOF VAN CASSATIE

315

20º ONROEREND EN ROEREND GOED - ONROEREND GOED - VASTGOEDBEMIDDELING NOTARIS - VENNOTEN - APARTE RECHTSPERSOON - GEOORLOOFDHEID - DEONTOLOGIE EERLIJKE HANDELSGEBRUIKEN.
1º en 2° Al zou een vordering, ingevolge de niet-ontvankelijkheid, wegens laattijdigheid,
van zijn cassatieberoep, afgewezen blijven ten aanzien van een van de eisers, en,
ingevolge cassatie, door de verwijzingsrechter toegewezen worden, dit heeft niet tot
gevolg dat de gezamenlijke tenuitvoerlegging van de onderscheiden beslissingen
materieel onmogelijk zou zijn, zodat het geschil niet onsplitsbaar is en die nietontvankelijkheid zich daardoor niet uitstrekt tot het cassatieberoep van de andere eiser1.
(Artt. 31, 1073, eerste lid en 1084, Ger.W.)
3º De miskenning van een dwingende wetsbepaling kan een daad zijn waardoor schade
wordt toegebracht aan de belangen van andere verkopers of van consumenten 2. (Artt. 93
en 94, Handelspraktijkenwet 1991)
4º en 5° Vaste beroepsgebruiken die in strijd zouden zijn met de wet, ongeacht de controle
die hierop wordt uitgeoefend door een erkende beroepsinstantie, kunnen niet tot gevolg
hebben dat een persoon van de voor een vastgoedmakelaar vereiste inschrijving wordt
vrijgesteld voor de uitoefening van activiteiten van vastgoedbemiddeling 3. (Art. 4, aanhef
en 1°, K.B. 6 sept. 1993)
6º en 7° Een activiteit van vastgoedbemiddeling wordt, ondanks haar commerciële aard,
niet onder alle omstandigheden aan de notaris verboden; als ze een accessorium vormt
van de hoofdopdracht van de notaris, akten te verlijden, is ze niet in strijd met de wet4.
(Art. 6, sub 3° en 6°, Wet 25 ventôse jaar XI op het notarisambt)
8°, 9º en 10° Het feit dat een toegelaten vastgoedbemiddeling gecentraliseerd wordt
uitgeoefend door een aparte rechtspersoon voor rekening van een aantal notarissenvennoten wijzigt de aard van die activiteit niet en verschilt in wezen niet van die welke
een notaris deontologisch mag doen; deze rechtspersoon draagt aldus niet bij tot een
miskenning van een deontologisch verbod en stelt mitsdien zelf geen daad die in strijd is
met de eerlijke gebruiken, nu, wat hem betreft geen inschrijving voor die activiteit wordt
vereist5. (Art. 4, aanhef en 1°, K.B. 6 sept. 1993; Art. 6, sub 3° en 6°, Wet 25 ventôse jaar
XI op het notarisambt; Art. 93, Handelspraktijkenwet 1991)
(BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS e.a. T. NOTARISHUIS VAN HET ARRONDISSEMENT LEUVEN
B.V. in de vorm van een N.V.)

Conclusie van Advocaat-generaal G. Dubrulle:
1. Het bestreden arrest bevestigt, op grond van gedeeltelijk andere redenen, het vonnis
van de eerste rechter dat de krachtens de artikelen 93 en 94 WHPC door eiseressen
ingestelde vordering tot staking van verweersters' praktijken als ongegrond afwees.
Deze vordering strekte ertoe verweerster verbod te horen opleggen om rechtsreeks of
onrechtstreeks in het 'notarishuis' te Leuven (...) de activiteiten van bemiddelaar in
onroerende goederen, door eiseressen als met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daden
beschouwd, te ontplooien.
1 Zie de gedeeltelijk strijdige conclusie O.M.: zij strekte tot cassatie op grond van dezelfde
beginselen, waarmede de vaststellingen en het daarop gegronde oordeel van het bestreden arrest
evenwel onverenigbaar leken.
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Ibid.
5 Ibid.
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Voor een goed begrip wordt verweerster verder doorgaans kortweg het 'notarishuis'
genoemd. Daaronder verstaat men gewoonlijk "het gebouw, waar notarissen hun
verkopingen houden"6. In dit huis, in een aantal arrondissementen ingericht, al dan niet de
zetel van een kamer van notarissen en/of van een door de Notariswet toegelaten
burgerlijke vennootschap (desgevallend in een andere vorm) kan het zoeken naar een
koper van het aangeboden onroerend goed gepaard gaan met middelen of activiteiten
waarvan men zich kan afvragen of ze onder de noemer vastgoedbemiddeling vallen en, zo
ja, of ze alsdan verenigbaar zijn met die wet en met de notariële deontologie. Het aldus
geëvolueerd 'notarishuis' lijkt in elk geval een 'instelling' te zijn waarvan de werking vrij
omstreden is en door de commerciële vastgoedsector bestreden wordt, zoals uit een reeds
overvloedige literatuur en ook uit deze voorziening blijkt7. De grenzen van dit
functioneren staan in het thans opgeworpen cassatiemiddel centraal. Ook al is het
uiteraard tot deze casus en de draagwijdte van dit middel beperkt, het antwoord van het
Hof wordt dus met zeer bijzondere belangstelling tegemoet gezien door de vastgoedsector
en door het notariaat, beide op dezelfde markt aangewezen, de eerste commercieel en
'wervend', het tweede louter 'in opdracht', temeer nu een ander hof van beroep zich, een
zestal maanden later, in de tegengestelde zin van het bestreden arrest uitsprak, door een
'notarishuis' (in de vorm van een CVBA) te bevelen zijn "activiteiten van
vastgoedmakelaar te staken zolang (het) niet aan de wettelijke en reglementaire
voorschriften beantwoordt"8.
2. Verweerster werpt tegen de voorziening in cassatie van eiseressen tegen dit arrest
volgende middelen van niet-ontvankelijkheid op:
2.1 t.a.v. derde eiseres, doordat die voorziening laattijdig is daar ze buiten de door
artikel 1073 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde termijn van drie maanden na de
betekening van het bestreden arrest aan deze eiseres door deze aan de verweerster
betekend werd;
2.2 t.a.v. de eerste en de tweede eiseressen, doordat, daar het geschil onsplitsbaar is in
de zin van artikel 31 van het Gerechtelijk Wetboek, artikel 1084 van dit wetboek niet
toegepast werd, volgens hetwelk, in dat geval (van onsplitsbaarheid) "de voorziening
moet gericht zijn tegen alle bij de bestreden beslissing betrokken partijen wier belang
strijdig is met dat van de eiser".
T.a.v. derde eiseres is de voorziening inderdaad laattijdig en dus niet ontvankelijk.
Is het geschil evenwel onsplitsbaar?
Volgens voormeld artikel 31 is dit het geval "wanneer de gezamenlijke
tenuitvoerlegging van de onderscheiden beslissingen waartoe het (geschil) aanleiding
geeft materieel onmogelijk zou zijn".
Dit is terzake niet het geval: dat derde eiseres zich niet kan beroepen op een verbod van
de stakingsrechter, doordat, ingevolge de niet-ontvankelijkheid van haar cassatieberoep,
de afwijzing van haar stakingsvordering kracht van gewijsde heeft, belet niet dat eerste en
tweede eiseressen een in voorkomend geval, na cassatie, van een rechter op verwijzing
bekomen verbodsmaatregel tegen verweerster zouden kunnen ten uitvoer leggen. Daaraan
doet geen afbreuk de omstandigheid dat verweerster, per hypothese, haar activiteiten
verder kan verrichten, t.o.v. derde eiseres, terwijl ze dat naderhand niet meer zou kunnen
t.o.v. eerste en tweede eiseressen. Men kan deze laatste toch niet beletten de stopzetting
van die activiteiten verder na te streven, ook al zouden ze aldus, zoals verweerster stelt, de
belangen van alle vastgoedmakelaars en dus ook deze van derde eiseres, behartigen.
6 van Dale, Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, 1995.
7 Zie verder, randnummer 6.
8 Antwerpen, 2 april 2001, onuitgegeven.
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Anderzijds impliceert de omstandigheid dat derde eiseres daaruit dus later, spijts haar
laattijdig cassatieberoep, toch voordeel zou kunnen halen niet dat de gezamenlijke
tenuitvoerlegging van de onderscheiden beslissingen materieel onmogelijk zou zijn.
Derde eiseres kan immers bezwaarlijk de tenuitvoerlegging van de beslissing die haar
vordering afwijst benaarstigen. Dat het tijdig cassatieberoep van de andere eiseressen ook
haar ten goede komt hangt overigens af van de omvang van de verbodsmaatregel die de
rechter op verwijzing in voorkomend geval zou bevelen. De memorie van wederantwoord
kan hierin niet gevolgd worden.
Subsidiair voert verweerster aan dat derde eiseres niet een reeds in de zaak betrokken
partij is, louter door haar, weliswaar laattijdig, cassatieberoep, zodat de eerste en tweede
eiseressen deze andere partij, die nog geen verweerder is of niet opgeroepen is, alsnog,
zoals opgelegd door artikel 1084, tweede lid, Ger.W., binnen de gewone termijnen in de
zaak hadden moeten betrekken. Dit is niet zo: derde eiseres nam zelf, zij het laattijdig, het
initiatief tot het cassatiegeding en is dus een reeds in de zaak betrokken partij.
Ten overvloede kan tenslotte nog opgemerkt worden dat verweerster niet aanvoert dat
derde eiseres een belang zou hebben dat strijdig is met dat van eerste en tweede
eiseressen, zodat derde eiseres niet op die grond in de zaak diende betrokken te worden.
Er moet dus besloten worden dat de grond van niet-ontvankelijkheid van het
cassatieberoep van derde eiseres moet aangenomen worden en dat de op de
onsplitsbaarheid van het geschil gesteunde gronden van niet-ontvankelijkheid van het
cassatieberoep van eerste en tweede eiseressen niet kunnen aangenomen worden.
3. Het bestreden arrest beslist dat verweerster een verkoper is in de zin van artikel 1,
6°,a) WHPC en dat de eerste rechter ten onrechte de vordering afwees op grond dat
verweerster dat niet was.
Het oordeelt zelf dat verweerster de door het artikel 2, eerste lid, van het K.B. van 6
september 1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep
van vastgoedmakelaar vereiste inschrijving als vastgoedmakelaar niet behoeft daar ze, op
grond van de door artikel 4 bepaalde uitzondering van vaste beroepsgebruiken, zoals de
vastgoedbemiddeling, die te dezen aan de notaris zelf is toegestaan, niet onder toepassing
van dit besluit valt en dat ze geen activiteiten uitoefent die daarvan verschillen en de
grenzen van hetgeen voor een notaris deontologisch gezien welvoeglijk is zouden
overschrijden.
4. Het cassatiemiddel is als volgt te ontleden:
- de verkoopsbemiddeling in onroerende goederen is een daad van koophandel (en dit
wordt niet aangevochten) doch voorbehouden aan vastgoedmakelaars, die daarvoor,
krachtens het artikel 2, eerste lid van het K.B. van 6 september 1993 tot bescherming van
de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar moeten
ingeschreven zijn op het tableau van de beoefenaars van het beroep dat door hun instituut
wordt bijgehouden; artikel 3 van dit besluit omschrijft hun activiteiten, terwijl artikel 4
bepaalt dat niet onder toepassing van het besluit valt de persoon die deze activiteiten
uitoefent op grond van vaste beroepsgebruiken, voor zover hij onderworpen is aan de
tucht van een erkende beroepsinstantie;
- die verkoopsbemiddeling is door zijn deontologie aan de notaris niet verboden omdat
ze behoort tot zijn vaste beroepsgebruiken, doch alleen in zoverre ze plaatsvindt op
verzoek van een cliënt, in het notariskantoor, met waarborg van onpartijdigheid en als
accessorium aan het verlijden van de akte, hoofdopdracht van de notaris;
- de verkoopsbemiddeling daarbuiten, in een publiek toegankelijk kantoor, met
onbegrensde commerciële en publicitaire middelen, is een volledig zelfstandige en
commerciële vastgoedbemiddeling die valt onder het verbod, van de wet op het
Notarisambt (Ventôsewet), voor een notaris, rechtstreeks of onrechtstreeks handel te
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drijven;
- bovendien tast het commissieloon dat hem daarvoor gedeeltelijk ten goede komt de
onpartijdigheid van de notaris aan;
- het bestreden arrest beslist dus ten onrechte dat de aldus door verweerster op
commerciële wijze georganiseerde verkoopsbemiddeling in onroerende goederen mede
door de vaste beroepsgebruiken van de notaris verenigbaar is met de notariële
deontologie;
- het kon dus niet wettig de vordering van (tweede en derde) eiseressen tot staking van
deze met de eerlijke handelspraktijken strijdige daden afwijzen.
5. Het bestreden arrest doet een aantal vaststellingen die beslissend zijn voor de
toetsing van deze in het middel ontwikkelde redenering en onder meer dat verweerster
niet is ingeschreven als vastgoedmakelaar. De beslissing dat verweerster een verkoper is,
in de zin van artikel 1,6°,a) WHPC, wordt door de voorziening niet bestreden.
Daar de vordering van eiseressen een vordering tot staking is zoals bedoeld in artikel 95
van deze wet moet vooreerst nagegaan worden of de door het 'notarishuis' gevolgde
praktijken, als strijdig met de eerlijke handelspraktijken, verboden zijn en waarvan, zoals
te dezen, de voorzitter van de rechtbank van koophandel, op zodanige vordering, het
bestaan vaststelt en de staking beveelt.
Artikel 93 bepaalt:
"Verboden is elke met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad, waardoor een
verkoper de beroepsbelangen van een of meer andere verkopers schaadt of kan schaden."
Artikel 94 bepaalt:
"Verboden is elke met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad, waardoor een
verkoper de belangen van een of meer consumenten schaadt of kan schaden."
Het is nogal vanzelfsprekend dat een daad die strijdig is met een dwingende
wetsbepaling strijdig kan zijn met de eerlijke handelsgebruiken: het is inderdaad niet
aanvaarbaar dat, bv., een verkoper zich niet aan wettelijke voorschriften zou moeten
houden terwijl andere verkopers dat uiteraard wel moeten doen en dat ze aldus in een
nadelige positie tegenover hem kunnen terechtkomen. Het is ook denkbaar dat een
dergelijke daad niet rechtstreeks gesteld wordt maar, bv., door tussenkomst van een
vennootschap.
Vraag is te dezen dus of het 'notarishuis' in strijd met de wet handelt. Eiseressen,
vastgoedmakelaars, beroepen zich op de strijdigheid met artikel 2, eerste lid, van het K.B.
van 6 september 1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het
beroep van vastgoedmakelaar, dat bepaalt:
"Niemand mag als zelfstandige in hoofd- of bijberoep, het beroep van
vastgoedmakelaar uitoefenen of de beroepstitel voeren van " erkend vastgoedmakelaar
B.I.V. " of " stagiair-vastgoedmakelaar " tenzij hij is ingeschreven op het tableau van de
beoefenaars van het beroep of op de lijst van de stagiairs die door het Instituut
bijgehouden worden of, indien hij in het buitenland gevestigd is, geen toestemming heeft
verkregen om het beroep occasioneel uit te oefenen".
De inschrijving is dus, mits het voldoen aan de wettelijke vereisten, de regel.
Artikel 3 bepaalt:
"Oefent de beroepswerkzaamheid van vastgoedmakelaar in de zin van dit besluit uit, hij
die zich gewoonlijk, als zelfstandige en voor rekening van derden, bezighoudt met:
1° activiteiten van bemiddelaar met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuring of
afstand van onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen;
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2° activiteiten van beheerder van goederen (...)".
Artikel 4 van het K.B. bepaalt evenwel:
"Vallen niet onder de toepassing van dit besluit:
1° de persoon die één van de in artikel 3 bedoelde activiteiten uitoefent op grond van
wettelijke of reglementaire bepalingen of van vaste beroepsgebruiken voor zover hij
onderworpen is aan de tucht van een erkende beroepsinstantie;
2° (...)
Deze personen zijn niet gemachtigd om de titel van " erkend vastgoedmakelaar B.I.V. "
of " stagiair-vastgoedmakelaar " te voeren".
Kunnen aldus zonder die inschrijving (bepaalde van) de in voormeld artikel 3
genoemde activiteiten uitoefenen de personen van wie aanvaard wordt dat ze dit doen:
1. overeenkomstig bijzondere bepalingen, of,
2. overeenkomstig 'vaste beroepsgebruiken'
en op voorwaarde dat ze daarop door de tuchtorganen van hun erkende
beroepsinstanties kunnen gecontroleerd worden.
Dit betekent dus dat die activiteiten (zonder inschrijving) zullen verboden zijn aan
personen die geen vastgoedmakelaars zijn en zich niet op een bijzondere (afwijkende)
bepaling kunnen beroepen of aan personen die tot bepaalde andere beroepscategorieën
behoren maar waarvan die activiteiten niet als vaste gebruiken in die beroepen aanvaard
zijn. Uiteraard geldt het verbod voor wie op geen van beide afwijkingen kan steunen.
Ongetwijfeld dacht men hier aan de notarissen, die inderdaad 'bemiddelen' met het oog
op onroerende transacties, minstens als 'tussenpersoon', voor wie namelijk, bv., enerzijds
de verkoper, anderzijds de koper verschijnen en die de vereiste authenticiteit aan de
rechtshandeling verleent. Sommigen hebben in het voormeld artikel 4,1° trouwens zelfs
de rechtsgrond ter bevestiging van de notariële traditie gezien9.
Hier is de vraag dus of, in het notarieel beroep en meer bepaald in een 'notarishuis', die
activiteiten van bemiddelaar (zonder inschrijving), als in voormeld artikel 3,1° bedoeld,
door een andere 'wet' of door het notarieel gebruik toegelaten zijn.
De norm is hier de (organieke) wet van 16 maart 1803 (25 Ventôse - 5 Germinal jaar
XI) op het notarisambt, zoals laatst gewijzigd door de wet van 4 mei 1999, (waarvan Titel
IV gewijd is aan de tucht van de notarissen en) waarvan het artikel 6 bepaalt:
"Het is de notaris verboden:
(...)
3° zich van een stroman te bedienen voor handelingen die hij zelf niet mag verrichten;
(...)
6° zelf of door tussenpersoon handel te drijven (...);"
Een onderliggende vraag kan aldus onmiddellijk rijzen: is vastgoedbemiddeling een
loutere en 'toevallige' (op zichzelf niet verboden) daad van koophandel dan wel een heuse
(aan de notaris wel verboden) handel, dit is de activiteit van kooplieden, dit zijn, volgens
artikel 1 van het Wetboek van koophandel, "zij die daden uitoefenen, bij de wet daden van
koophandel genoemd, en daarvan, hoofdzakelijk of aanvullend, hun gewoon beroep
maken? In haar memorie van antwoord beroept verweerster zich op deze bepaling. Daar
algemeen aanvaard wordt dat de bemiddeling van een notaris bij de verkoop van een
onroerend goed slechts een accessorium vormt van zijn eigenlijke specifieke burgerlijke
9 DE PAGE, PH., « Notariaat en vastgoedbemiddeling », in: Vastgoedbemiddeling: de inbreng van het
notariaat, Kon. Fed. van Belgische notarissen, Bruylant, Brussel, 1998, 88, nr. 10.
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taak, namelijk het verlijden van akten, hij daarvan dus niet zijn gewoon beroep maakt en
derhalve daardoor geen handel drijft, kan ze hem, volgens verweerster, dus nooit
verboden worden. Het middel vecht evenwel de vaststelling van het bestreden arrest niet
aan dat het aanbieden van vastgoedbemiddeling een daad van koophandel is. Het stelt wel
dat de wijze waarop verweerster dit doet gelijkstaat met een handel, die aan de notaris zelf
verboden is.
De vraag lijkt dan ook niet relevant, alleszins slechts een ondergeschikt belang te
hebben, en dat antwoord moet meer genuanceerd zijn: enerzijds zal eenieder wel
aannemen dat de vastgoedbemiddeling in elk geval van commerciële aard is, minstens
uitgesproken commerciële aspecten vertoont, anderzijds, en vooral, dient deze specifieke
activiteit niet losstaand doch onmiddellijk in verband met de vaste notariële gebruiken
beoordeeld te worden - en dat doet verweerster trouwens zelf waar ze het heeft over
'algemene aanvaarding'.
Overigens voert het middel niet alleen schending aan van artikel 6,6° van de notariswet
(verbod handel te drijven), maar ook van het 2° (verbod een kantoor te hebben buiten zijn
standplaats), het 3° (verbod zich van een stroman te bedienen en de 7° en 8° (verbod zelf
of door tussenpersoon een bestuursmandaat in een commerciële onderneming uit te
oefenen).
6. Deze gebruiken kunnen uiteraard nooit tegen de wet ingaan. Zou de
vastgoedbemiddeling op zichzelf als een handel te kenmerken zijn, dan zou ze meteen aan
de notaris verboden zijn en vanzelfsprekend niet tot een vast notarieel gebruik hebben
kunnen uitgroeien.
Maar het is ook evident dat het zoeken naar een koper deel uitmaakt, minstens een
noodzakelijk gevolg is, van de dienstverlening die de verkoper van een onroerend goed
mag verwachten van de notaris, op wie hij aangewezen is: het is diens wettelijke opdracht
de verkoopakte te verlijden. Deze zoektocht is dus een accessorium van die akte en
terecht als een vast notarieel gebruik aanvaard.
Anders dan in de meeste ons omringende landen, die ze aan de notaris, wegens de
vereiste van onpartijdigheid, niet toelaten, wordt de notariële vastgoedbemiddeling bij ons
aanvaard, zij het dat ze niet, zoals in Frankrijk10, wettelijk geregeld is11.
De vertrouwelijke sfeer en de beslotenheid van het notariskantoor behoort evenwel ook
tot die vaste gebruiken. De onpartijdigheid van de notaris is hierbij de absolute stelregel.
Men kan nochtans aannemen dat de notaris, wiens kantoor steeds meer het hoofd moet
bieden enerzijds aan de sterk verhoogde werklast door alsmaar toenemende dwingende
wettelijke verplichtingen en controles, anderzijds aan een exploderende en concurrerende
vastgoedmarkt, deze traditionele doch steeds meer tijdrovende 'nevenactiviteit' wil
'uitbesteden' om zich beter aan zijn hoofdtaak te wijden: het opstellen en het verlijden van
de telkens complexer akten. Doet hij dat aan gevestigde professionele vastgoedmakelaars,
die de vereiste wettelijke waarborgen (o.m. door inschrijving) bieden, dan kan daartegen
geen enkel bezwaar bestaan, integendeel: aldus wordt verzekerd dat de notaris buiten het
commercieel 'gedoe' blijft en loopt hij geen kans op een schijn van een gebrek aan
onpartijdigheid. Het valt dan ook te begrijpen dat notarissen zoeken zich daarvoor te
groeperen in 'burgerlijke' vennootschappen, zij het in een toegelaten commerciële vorm
(waarbinnen ze overigens, zoals bepaald in Titel II, Afdeling III van de nieuwe
notariswet, hun beroep kunnen uitoefenen).
10 Art. 11 van het Decreet nr. 262 van 8 maart 1978.
11 DEMOLIN, P. & DAEMS, P., « La négociation immobilière: la frontière entre les droits des notaires et
les droits des agents immobiliers », J.T., 1999, 57-62, bijz. 60, nr. 6.; DEMBLON, J., « La fonction
notariale », in: Organisation et déontologie du notariat, 2ème éd. par P. Harmel, Rép. Not., T. XI Droit notarial, Livre V, Larcier, Brussel, 1992,158-161, nr. 217; DE PAGE, l.c., 81, nr. 7.
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Ook voor het K.B. van 6 september 1993 werd uitgevaardigd was evenwel deze
praktijk in het kader van 'notarishuizen' reeds fel betwist12.
Vennootschappelijke aspecten als zodanig - verweerster is een N.V.! - worden door het
middel echter niet aan de orde gesteld. Het laat dus niet toe thans absolute grenzen te
trekken. Essentieel is wel, vanzelfsprekend binnen de grenzen van dit middel, na te gaan
wat de vennootschap in werkelijkheid doet en of ze in dezen iets doet wat aan de notaris
zelf door het 'aan de wet getoetst vast beroepsgebruik' verboden wordt.
7. Het middel - dat vastgoedbemiddeling door een 'notarishuis' op zichzelf niet
ontoelaatbaar acht - neemt aanstoot aan de modaliteiten waarmee deze activiteit gepaard
gaat: de ontkoppeling van de akte, de plaats (publiek), de commerciële methodes
(zelfstandigheid en publiciteit), het commissieloon, waardoor ze tot een voor de notaris
verboden handel uitgroeit en zijn onpartijdigheid aantast.
Die ontkoppeling kan, zoals gezegd, op zichzelf geen bezwaar zijn als die commerciële
activiteit beoefend wordt door andere personen (vennootschappen) wier beroep
uitdrukkelijk gericht is op commercie, met de daartoe geëigende methodes, zoals
publiciteit en agressieve verkoopspolitiek, en dus winstoogmerk, meestal door het
aanrekenen van een commissie op de verkoopprijs.
Wanneer echter deze commerciële activiteit - zoals te dezen door het arrest wordt
vastgesteld - middels een door de verkoper, ingevolge tussenkomst van 'zijn' notaris,
ondertekende opdracht aan het daartoe geopend "informatiekantoor van de verkopingen
uit de hand", wordt beoefend door een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een
naamloze vennootschap, waarvan de meeste notarissen en ere-notarissen van een
gerechtelijk arrondissement en zelfs de kamer van notarissen 'aandeelhouders' zijn, tegen
een procentuele commissie die rechtstreeks of onrechtstreeks aan allen ten goede komt,
hoewel de instrumenterende notaris als opdrachtnemer vermeld blijft, en op uitgesproken
commerciële wijze, dan is ze een commerciële activiteit die door de notariswet niet
toegestaan is aan de notaris, nu ze in strijd is met voormeld artikel 6, zoniet 7° en 8°,
minstens 3° en 6° van de Notariswet.
De notarissen moeten zich inderdaad onthouden van (démarchage, massa-publiciteit en)
in het algemeen de gebruikelijke commerciële methodes13. Het nationaal congres van de
Belgische notarissen, op 24 en 25 september 1998 te Luik, onder het thema "La
négociation immoblière: l'apport du notariat", kwam tot dezelfde conclusie14.
De lagere rechtspraak lijkt wat soepeler. In een vonnis van 18 februari 1999 oordeelde
de rechtbank van koophandel te Antwerpen15 dat de vastgoedbemiddeling, als
accessorium van het verlijden van de akte, van burgerlijke aard is en, zelfs door verenigde
notarissen beoefend, niet in strijd is met art. 6,6° van de Notariswet. De vordering tot
staking van vastgoedmakelaars werd dus afgewezen. Dit vonnis werd evenwel hervormd
door het reeds vermeld arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 2 april 200116. Dit
arrest gaat ervan uit dat, volgens artikel 50 van de nieuwe Notariswet, de aldaar bedoelde
vennootschappen slechts tot enig doel het uitoefenen, al dan niet in associatie, van het
beroep van notaris mogen hebben en dat daaruit voortvloeit dat het aan de notarissen
12 RAUCENT, L., Fonction et statuts des notaires, Académia-Bruylant, Leuven, 51-55, nrs. 50-54.
13 DEMOLIN, P. & DAEMS, P., l.c., 61, nr. 7.
14 DELIÈGE, A., La négociation immobilière par notaire: suite, in: Mélanges offerts à Roland De
Valkeneer, A l'occasion du 125e anniversaire de la Revue du Notariat belge, Bruylant, Brussel,
2000, 204, die dezelfde zienswijze deelt, 214. Zie ook dezelfde terughoudheid bij DE PAGE, PH.,
l.c., 98-100, nrs. 21-22.
15 Onuitgegeven doch geciteerd door Deliège, A., l.c., 215, nr. 13.
16 Zie randnummer 1 en voetnoot (8).
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verboden is een deel van hun beroepsactiviteit uit te oefenen (of te laten uitoefenen) door
een vennootschap die voor het overige los zou staan van het notariaat. Dit belet evenwel
niet dat de notarissen zogenaamd "middelenvennootschappen" oprichten, voor zover deze
geen handelingen stellen die als behorend bij de uitoefening van het notarisambt moeten
worden beschouwd. Het arrest stelt verder vast dat de gedaagde vennootschap activiteiten
heeft die niet notarieel zijn maar die los van deze van haar vennoten, (allen en uitsluitend)
notarissen, te beoordelen zijn. Het oordeelt dat het commerciële diensten zijn, nu de
vennootschap o.m. handelt met winstoogmerk, wat blijkt uit het aangerekend
commissieloon. En het besluit dat de vennootschap zich niet mag beroepen op de
bescherming die het beroep van notaris biedt en dus moet voldoen aan de reglementering
van het beroep van vastgoedmakelaar. Het uitgangspunt van dit arrest is weliswaar anders.
Maar het is alleszins nog principiëler dan de blijkbaar toch overwegend behoudsgezinde
rechtsleer, nochtans zelf uit het notariaat, nu daarbij zelfs de graad van commercialiteit
van het 'notarishuis' niet nodig is om tot deze strenge en legalistische oplossing te komen.
Het vonnis van de rechtbank van koophandel te Leuven van 9 maart 199917 - dit is het
door het thans bestreden arrest bevestigd vonnis - oordeelt in feite dat het 'notarishuis' te
Leuven geen commerciële onderneming is. Maar zelfs die beslissingen die de
vastgoedbemiddeling door een 'notarishuis' toelaten veroordelen principieel elk
commercieel gedrag18.
8. Het bestreden arrest oordeelt echter dat het notarishuis in dezen slechts een
"instrument" is van een aantal notarissen en dat deze activiteit in niets blijkt te verschillen
van wat die notarissen zelf mogen doen: het zoeken naar een koper, wat hen niet alleen
door hun deontologische regels maar "ook" (!) door de wet (art. 4,1° K.B. 6 september
1993 - dat nl. vaste beroepsgebruiken aanvaardt) gezamenlijk toegelaten is.
Het arrest laat dus op die grond toe dat een 'notarishuis' zich niet onderwerpt aan de
'normale' wettelijke verplichtingen waaraan vastgoedmakelaars zich wel moeten
onderwerpen.
Het is nochtans nogal duidelijk dat door de enkele omstandigheid dat een voor de tucht
erkende beroepsinstantie niet optreedt tegen een louter beroepsgebruik (en zelfs dat een
tuchtorgaan daaraan medewerkt!), dit gebruik daardoor niet meteen vast, laat staan wettig
wordt.
Het hof van beroep kon dus niet op die grond wettig beslissen dat de activiteit van
verweerster als 'notarishuis' toegelaten was en derhalve geen verboden of met de eerlijke
handelsgebruiken strijdige daad was die diende te worden gestaakt.
Het middel is dus gegrond.
9. Conclusie: cassatieberoep niet ontvankelijk t.a.v. derde eiseres en vernietiging voor
het overige.
ARREST

(A.R. C.01.0201.N)

I. Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 12 september 2000 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging in cassatie
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
17 Eveneens onuitgegeven en geciteerd door Deliège, A., l.c., 216, nr. 14.
18 Ibid., nr. 15.
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Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Feiten
De feiten kunnen blijkens het arrest als volgt worden samengevat:
1. verweerster, het Notarishuis van het arrondissement Leuven, is een burgerlijke vennootschap met de vorm van een naamloze vennootschap, waarvan de
kamer van notarissen en de meeste notarissen en ere-notarissen van het arrondissement aandeelhouders zijn;
2. deze vennootschap heeft tot statutair doel, onder meer, eigendommen uit te
baten en te beheren die dienstig zijn als verkoopzalen voor verhandeling van roerende en onroerende goederen en het ter beschikking stellen van de notarissen
van alle gemeenschappelijke middelen ter bevordering van de dienst van het cliënteel binnen de grenzen van het notarieel ambt;
3. verweerster heeft een "Informatiekantoor van de verkopingen uit de hand"
in Leuven geopend;
4. de notarissen die van een cliënt een opdracht krijgen naar een koper voor
een onroerend goed te zoeken, kunnen de relevante gegevens meedelen aan dit
kantoor dat die gegevens in verschillende media en op verschillende wijzen kan
bekendmaken met verwijzing naar de hoedanigheid van haar aandeelhouders en
ook informatie kan verstrekken over de goederen;
5. het kantoor stalt de gegevens uit in een daartoe bestemde vitrinekast en stelt
personeel ter beschikking voor het bezichtigen van de goederen;
6. wanneer de notarissen van hun cliënten de instemming kunnen verkrijgen
dat het "Informatiekantoor van de verkopingen uit de hand" de verkoopopdracht
zal uitvoeren, bedingen zij met hun cliënten dat het informatiekantoor een commissie van 2,10 pct. van de verkoopprijs zal mogen aanrekenen; in dat geval laat
de notaris de verkoopopdracht ondertekenen die door het notarishuis zal worden
uitgevoerd maar de notaris wordt evenwel nog altijd in dergelijk geval als opdrachtnemer vermeld.
Uit het arrest blijkt dat verweerster geen inschrijving verkregen of genomen
heeft als vastgoedmakelaar.
IV. Cassatiemiddel
De eisers stellen in hun verzoekschrift één middel voor. Dit middel is als volgt
gesteld:
(a) Geschonden wetsbepaling
- de artikelen 93 en 94 van de Handelspraktijkenwet van 14 juli 1991,
- de artikelen 6, 2°, 3°, 6°, 7° en 8°, van de wet van 25 Ventôse Jaar XI op het notaris ambt, zoals vervangen bij artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 213 van 13 december
1935 en bekrachtigd bij het enig artikel van de wet van 4 mei 1936, en zoals gewijzigd bij
artikel 4 van de wet van 4 mei 1999,
- de artikelen 2,eerste lid, 3, 1°, en 4,1° van het koninklijk besluit van 6 september 1993
tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar.
(b) Aangevochten beslissing
Het hof van beroep bevestigt het vonnis a quo en verklaart de vordering van eiseressen
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ongegrond, o.m. op volgende gronden:
"De door (eiseressen) aangevochten praktijk:
(...) dat (verweerster), het Notarishuis van het arrondissement Leuven, een burgerlijke
vennootschap in de vorm van een NV is, waarvan de Kamer van Notarissen en de meeste
notarissen en erenotarissen van het arrondissement aandeelhouders zijn;
(...) dat één van de middelen van dienstverlening van (verweerster) aan het notariaat het
Informatiekantoor van de verkopingen uit de hand, ook genoemd het Informatiekantoor
der notarissen, is, dat in de lokalen aan de Bondgenotenlaan 134 is ingericht;
Dat het kantoor wordt bemand door een bediende die door (verweerster) is aangeworven, en die de bedoelde dienstverlening effectief van dag tot dag uitvoert;
(...) dat notarissen die van een cliënt de opdracht krijgen naar een koper voor een onroerend goed te zoeken de relevante gegevens betreffende dit goed aan het informatiekantoor
kunnen meedelen, dat deze taak dan uitvoert door:
- de gegevens, vergezeld van een foto van het goed, uit te stallen in een daartoe bestemde vitrinekast in het gebouw aan de Bondgenotenlaan,
- ter plaatse van het te koop gestelde goed een affiche aan te plakken met vermelding
van de naam, het telefoonnummer, het adres en de openingsuren van het informatiekantoor,
- de gegevens betreffende het goed te doen bekendmaken in het regionaal publiciteitsblad Passe-Partout, meer bepaald in de sectie Notarisblad, onder de specifieke hoofdding
Informatiekantoor der notarissen, waar adres, telefoonnummer en openingsuren vermeld
zijn, en is toegevoegd: opgericht door de notarissen van Leuven, Herent en Bertem, legt
zich toe op het verstrekken van informatie over en het bezichtigen van eigendommen die
gelegen zijn in en om Groot-Leuven, en die bij een notaris 'uit de hand te koop' gesteld
zijn, en
- de bediende ter beschikking te stellen voor het verstrekken van inlichtingen en het
doen bezichtigen van het goed aan personen die daarvoor belangstelling hebben en de
aankoop zouden kunnen overwegen;
(...) dat de notaris die van zijn cliënt die zich met een te verkopen onroerend goed bij
hem aanbiedt de instemming bekomt om de verkoopopdracht door het Informatiekantoor
te laten uitvoeren, door deze cliënt een overeenkomst van verkoopopdracht laat ondertekenen, waarin is bedongen dat het informatiekantoor aan de opdrachtgever een commissie
van 2,10 pct. van de verkoopprijs zal mogen aanrekenen;
(...) dat elke makelaarsverrichting krachtens art. 2,achtste lid, W.Kh. een daad van
koophandel is;
(...) dat de aangevochten praktijk van (verweerster), namelijk de verkoopsbemiddeling
die de verkoper van onroerend goed in contact wil brengen met een koper, een dienst is in
de zin van art. 1,lid 2, Wet Handelspraktijken;
(...) dat, nu haar statutair doel er onder meer in bestaat deze dienst van verkoopsbemiddeling te verlenen, (verweerster) diensten te koop aanbiedt of verkoopt in de zin van art.
1, lid 6, a), Wet Handelspraktijken, en dus verkoper is;
(...) dat art. 4 van het KB (van 6 september 1993) (...) bepaalt dat niet valt onder de toepassing van dit besluit, (1°, hier relevant) de persoon die één van de in art. 3 bedoelde activiteiten uitoefent op grond van wettelijke of reglementaire bepalingen of van vaste beroepsgebruiken voor zover hij onderworpen is aan de tucht van een erkende beroepsinstantie;
(...) dat het tot de vaste beroepsgebruiken van de notaris, die uiteraard onderworpen is
aan de tucht van een erkende beroepsinstantie, behoort om voor een cliënt, die een onroe-
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rend goed te koop aanbiedt, een koper te zoeken;
Dat notarissen deze bemiddelingsactiviteiten met het oog op verkoop van onroerende
goederen ook na het K.B. 6 september 1993 mogen blijven uitoefenen;
(...) dat hetzelfde moet gelden voor (verweerster);
(...) dat (verweerster) niet meer is dan het instrument van een aantal notarissen om de
bemiddeling met het oog op de verkoop van onroerende goederen, die niet alleen door
hun deontologische regels maar ook door art. 4, 1°, K.B. 6 september 1993 toegelaten
wordt, gezamenlijk te verrichten;
Dat de bemiddeling bij de verkoop van onroerende goederen door (verweerster) in niets
blijkt te verschillen van de bemiddeling die door de notaris zelf zou worden verricht;
(...) dat het tuchtorgaan van de notaris erop toeziet dat deze bemiddeling door een notaris zelf zonder tussenkomst van (verweerster), in overeenstemming blijft met de deontologische regels waaraan de uitoefening van het beroep van notaris onderworpen is;
Dat deze bemiddeling door (verweerster) immers blijft behoren tot de deontologische
verantwoordelijkheid van de notaris, die zijn cliënt de verkoopopdracht laat ondertekenen
die door (verweerster) uitgevoerd zal worden, maar die de notaris als opdrachtnemer vermeldt;
(...) dat er geen reden is om aan te nemen, en uit het onderzoek van de eerste rechter
trouwens niet blijkt, dat de bemiddeling met het oog op de verkoop uit de hand, zoals zij
door (verweerster) wordt verricht, de grenzen van hetgeen voor een notaris deontologische gezien welvoeglijk is zou overschrijden;
(...) dat dit laatste bijvoorbeeld niet voortvloeit, in tegenstelling tot wat (eiseressen)
voorhouden, uit de enkele omstandigheid dat de bemiddeling niet in het kantoor van de
notaris plaatsvindt;
Dat dit nu eenmaal een onvermijdelijk gevolg is van de centralisering, en niet wordt
aangetoond dat de notariële deontologie zich daartegen zou verzetten;
(...) dat de regeling via het informatiekantoor, die blijkt te zijn opgezet uit enkele overwegingen van doeltreffendheid en efficiëntie, niet buiten toepassingsgebied van art. 4, 1°,
K.B. 6 september 1993 valt;
(...) dat (eiseressen) bijzonder aanstoot nemen aan de omstandigheid dat de bemiddeling wordt uitgevoerd door de bediende van (verweerster);
(...) dat een rechtspersoon echter noodzakelijk door een natuurlijk persoon moet optreden, en ook de notaris die zelf een koper zoekt voor het onroerend goed van zijn cliënt een
beroep kan doen op bedienden;
(...) dat (eiseressen) ook aanvoeren dat in de overeenkomst van verkoopopdracht tussen
de cliënt en de notaris, uit te voeren door het informatiekantoor van (verweerster), een
commissie van 2,1 pct. ten voordele van deze laatste wordt bedongen, wat het bewijs zou
zijn dat (verweerster) commerciële vastgoedbemiddeling verricht;
(...) dat echter ook de notaris, die geen beroep doet op het informatiekantoor, gerechtigd
is een ereloon of vergoeding aan te rekenen, die kunnen strekken of aangewend worden
tot dekking van de kosten en inspanningen van bemiddelingsactiviteiten;
Dat mag worden aangenomen dat de bedoelde commissie van 2,10% gedeeltelijk de
kosten van de gezamenlijke dienstverlening dekt, en gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks (als aandeelhouder van (verweerster)), de notaris in kwestie ten goede komt".
(c) Grieven
Verweerster - zoals overigens vastgesteld in het arrest - biedt diensten aan van verkoopsbemiddeling of verkoopt en verricht aldus daden van koophandel (p. 4, nr.1) door
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toedoen van een door haar aangeworven bediende die de bedoelde dienstverlening 'van
dag tot dag uitvoert' (p. 3, al.4); uit de samenlezing van artikel 6, 2°, 3°, 6°, 7° en 8° van
de wet op het notarisambt volgt dat het de notaris deontologisch verboden is via een vennootschap, waarvan hij aandeelhouder is en die buiten zijn standplaats is gelegen, door
bemiddeling van een stroman of een tussenpersoon, handel te drijven, meer bepaald de activiteiten van bemiddelaar uit te oefenen die behoren tot de beroepswerkzaamheid van
vastgoedmakelaar in de zin van artikel 3, 1°, van het koninklijk besluit van 6 september
1993 en waarvoor de in artikel 2,eerste lid, van dit besluit bedoelde inschrijving is vereist;
artikel 4, 1°, van hetzelfde besluit bepaalt weliswaar dat de persoon die deze activiteiten
uitoefent op grond van 'vaste beroepsgebruiken' voor zover hij onderworpen is aan de
tucht van een erkende beroepsinstantie, niet valt onder de toepassing van het besluit, maar
het zogeheten vast beroepsgebruik van de notaris 'om voor een cliënt, die een onroerend
goed te koop aanbiedt, een koper te zoeken' stelt de notaris geenszins vrij van voormeld
wettelijk en deontologisch verbod; dit gebruik is enkel deontologisch geoorloofd in zoverre de notariële bemiddeling plaatsvindt op verzoek van een cliënt en in het notariskantoor,
met eerbiediging van de regels eigen aan het beroep van notaris die de onpartijdigheid van
de notaris moeten waarborgen en als accessorium van zijn hoofdopdracht, m.n. het verlijden van authentieke akten, bij gebreke waarvan deze bemiddeling van de notaris, in een
vrij voor het publiek toegankelijk kantoor en met onbegrensde gebruikmaking van commerciële en publicitaire middelen, een volledig zelfstandige en commerciële vastgoedbemiddeling is, vallend onder het verbod van artikel 6, 2°, 3°, 6°, 7° en 8° van de wet op het
notarisambt; het in de overeenkomst van verkoopopdracht ten voordele van verweerster
bedongen commissieloon van 2,1 pct. van de verkoopprijs dat, zoals vastgesteld in het arrest (p. 7, in fine), gedeeltelijk de notaris ten goede komt, doet afbreuk aan zijn strikte onpartijdigheid bij deze verkoopsbemiddeling, nu hij aldus belang heeft bij een zo hoog mogelijke verkoopprijs; de notaris die, in het kader van deze bemiddeling, en het sluiten van
de koop-verkoopovereenkomst, enerzijds voor de verkoper de hoogst mogelijke prijs en
anderzijds voor de koper de laagst mogelijke prijs moet trachten te verkrijgen, kan bovendien onmogelijk onpartijdig blijven.
Hieruit volgt dat het hof van beroep, door op de weergegeven gronden te beslissen dat
de door verweerster georganiseerde commerciële praktijken van verkoopsbemiddeling,
mede door de 'vaste beroepsgebruiken van de notaris', verenigbaar zijn met de notariële
deontologie, niet wettig de vordering tot staking van eiseressen ongegrond verklaart
(schending van alle in het middel vermelde wetsbepalingen).

V. Beslissing van het Hof
A. Middel van niet-ontvankelijkheid van de voorziening door verweerster opgeworpen: de voorziening werd door de eiseres sub 3 te laat ingesteld en gelet op
de onsplitsbaarheid van het geding is zij volledig niet-ontvankelijk, ook ten opzichte van de eiseressen sub 1 en sub 2:
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat
het bestreden arrest respectievelijk op 1 februari 2001 betekend werd aan de eiseres sub 3 en op 14 februari 2001 aan de eisers sub 1 en sub 2;
Dat de voorziening van de drie eisers op 11 mei 2001 is neergelegd;
Dat de eiseres sub 3 derhalve buiten de in artikel 1073,eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde termijn van drie maanden, haar cassatieberoep heeft
ingesteld;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid in zoverre gegrond is;
Overwegende dat uit het arrest volgt dat de drie eisers samen een vordering tot
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staking hebben ingesteld tegen verweerster en dat die vordering werd afgewezen;
Dat ook al zou de vordering afgewezen blijven ten aanzien van een van de drie
eisers en, ingevolge een cassatie, door de verwijzingsrechter zou worden toegewezen, dit niet tot gevolg heeft dat de gezamenlijke tenuitvoerlegging van de onderscheiden beslissingen materieel onmogelijk zou zijn;
Dat het geding niet onsplitsbaar is;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid dat in zoverre ervan uitgaat dat het
geschil onsplitsbaar is, niet kan worden aangenomen;
B. Middel
Overwegende dat de appèlrechter oordeelt dat verweerster een verkoper is in
de zin van artikel 1, 6°, a), van de Wet Handelspraktijken; dat het arrest in zoverre niet wordt bestreden;
Overwegende dat, krachtens de artikelen 93 en 94 van de Wet Handelspraktijken, verboden is elke met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad waardoor
een verkoper de beroepsbelangen van een of meer andere verkopers of de belangen van een of meer consumenten schaadt of kan schaden;
Dat de miskenning van een dwingende wetsbepaling een daad kan zijn waardoor schade wordt toegebracht aan de genoemde belangen;
Overwegende dat, krachtens artikel 2 van het koninklijk besluit van 6 september 1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar, niemand het beroep van vastgoedmakelaar mag uitoefenen zonder de vereiste inschrijving;
Dat artikel 3 van dit besluit de activiteiten waarvoor een inschrijving vereist is
onder meer definieert als de activiteiten van bemiddelaar met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van onroerende goederen;
Dat artikel 4 van het besluit van inschrijving vrijstelt de persoon die een dergelijke activiteit uitoefent op grond van wettelijke of reglementaire bepalingen of
van vaste beroepsgebruiken voor zover hij onderworpen is aan de tucht van een
erkende beroepsinstantie;
Overwegende dat vaste beroepsgebruiken die in strijd zouden zijn met de wet
ongeacht de controle die hierop wordt uitgeoefend door een erkende beroepsinstantie, niet tot gevolg kunnen hebben dat een persoon van inschrijving wordt
vrijgesteld;
Overwegende dat het een notaris verboden is, krachtens artikel 6, sub 3°, van
de wet van 16 maart 1803 op het notarisambt zich van een stroman te bedienen
voor handelingen die hijzelf niet mag verrichten; dat het een notaris verboden is,
krachtens artikel 6,6°, van de genoemde wet, zelf of door een tussenpersoon handel te drijven;
Dat een activiteit van vastgoedbemiddeling, ondanks zijn commerciële aard,
niet onder alle omstandigheden aan de notaris wordt verboden;
Dat de bemiddeling die een accessorium vormt van de hoofdopdracht van de
notaris akten te verlijden, niet in strijd is met de wet van 16 maart 1803;
Dat wanneer zulke bemiddeling wordt uitgeoefend voor rekening van de nota-
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rissen-vennoten door een aparte rechtspersoon en de bemiddeling in wezen niet
verschilt van die welke een notaris deontologisch mag doen, deze rechtspersoon
niet bijdraagt tot een miskenning van een deontologisch verbod, mitsdien zelf
geen daad stelt die in strijd is met de eerlijke gebruiken, nu wat haar betreft geen
inschrijving wordt vereist;
Dat het feit dat een toegelaten bemiddeling gecentraliseerd wordt uitgeoefend
door een aparte rechtspersoon die voor een aantal notarissen optreedt de aard van
die activiteit niet wijzigt;
Overwegende dat het bestreden arrest na te hebben vastgesteld dat verweerster
een verkoper is in de zin van artikel 1 van de Wet Handelspraktijken, in feite
oordeelt dat:
1. het tot de vaste beroepsgebruiken van de notaris behoort om voor een cliënt,
die een onroerend goed te koop aanbiedt, een koper te zoeken;
2. de notaris uiteraard onderworpen is aan de tucht van een erkende beroepsinstantie;
3. de bemiddeling bij de verkoop door verweerster in niets blijkt te verschillen
van de bemiddeling die door de notaris zelf zou worden verricht en
4. het opzetten van een informatiekantoor uitsluitend is ingegeven door redenen van doeltreffendheid en verweerster slechts een "instrument" is van de notarissen;
Dat het arrest op die gronden vermocht te oordelen dat verweerster geen daad
stelde verboden door de artikelen 93 en 94 van de Wet Handelspraktijken, mitsdien de in het middel aangewezen wetsbepalingen niet schendt;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
HET HOF,
OM DIE REDENEN,
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt de eiseressen in de kosten met uitzondering van de kosten van de
memorie van wederantwoord die ten laste blijven van verweerster;
31 januari 2002 - 1e kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter
– Andersluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaten:mrs. Maes
en Geinger.

Nr. 74
1e kamer - 31 januari 2002

1º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD — GEVOLGEN (PERSONEN, GOEDEREN, VERBINTENISSEN) GOEDEREN - INBETALINGGEVING - BOEDEL – DERDE – GEVOLG.
2º INBETALINGGEVING - GOEDEREN - FAILLISSEMENT - BOEDEL – DERDE – GEVOLG.
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3º ONROEREND EN ROEREND GOED - ROEREND GOED - LICHAMELIJK - BEZIT GEVOLG - DERDE – EIGENDOM - VOORWAARDE.
4º BEZIT - ROEREND GOED - LICHAMELIJK - GEVOLG - DERDE – EIGENDOM - VOORWAARDE.
1º en 2° De goederen die het voorwerp uitmaken van een inbetalinggeving door de
schuldenaar sinds het door de rechtbank bepaalde tijdstip van staking van betaling keren
terug naar de boedel ongeacht of de contractspartij kennis had van de toestand van
staking van betaling; dit beginsel geldt ook wanneer een derde die goederen heeft
verkregen. (Art. 17, tweede lid, Faillissementswet 1997)
3º en 4° Uit het beginsel dat met betrekking tot roerende goederen het bezit geldt als titel
volgt dat, wanneer het lichamelijke roerende goederen betreft, het eigendomsrecht van
de derde verkrijger wordt beschermd op voorwaarde van zijn goede trouw1. (Art. 2279,
eerste lid, B.W.)
(D. en B., curatoren faillissement Internationaal Transport De Koning BVBA T. ANDRE BVBA)

ARREST

(A.R. C.01.0229.N)

I. Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest van 2 januari 2001 van het Hof
van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Feiten
Uit het arrest en uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt het
volgende.
De BVBA Internationaal Transport De Koning (hierna genoemd: de failliet)
werd op 15 januari 1998 failliet verklaard.
Bij vonnis van 8 juli 1998, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 24 juli
1998, bepaalde de rechtbank het tijdstip waarop werd opgehouden te betalen op
16 september 1997.
De failliet was een bedrag van 1.035.067 BEF verschuldigd aan een BVBA
Diemotrans. Die partijen kwamen op 6 oktober 1997 overeen om "een trailer,
met een geschatte waarde van 1.000.000 BEF, over te dragen bij wijze van inbetalinggeving".
De BVBA Diemotrans heeft deze trailer op 4 juli 1998 verkocht aan de BVBA
André, verweerster in cassatie.
De appèlrechters nemen aan dat het "niet bewezen is dat (verweerster) de trailer te kwader trouw heeft verkregen".
De curators vorderen op grond van artikel 17 van de Faillissementswet de trailer terug.
IV. Middel
1 Pand., V° Failli, Faillite, 683, nrs 1280-1282.
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De eisers voeren een middel aan. Dit middel is als volgt gesteld:
(a) Geschonden wetsbepaling
- artikel 17 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997
- artikel 2279 van het Burgerlijk Wetboek.
(b) Aangevochten beslissing
Het Hof van Beroep te Antwerpen verklaart bij het bestreden arrest van 2 januari 2001
het incidenteel hoger beroep van verweerster volledig gegrond en verklaart derhalve de
vordering van de curatoren ten overstaan van verweerster ongegrond en veroordeelt de eisers tot de kosten in verband met deze vordering, op grond dat: "Onterecht heeft de eerste
rechter de vordering van de curators ook gegrond verklaard ten overstaan van BVBA André. De goede trouw waarmee BVBA André geacht wordt de trailer te hebben aangekocht
heeft tot gevolg dat lastens haar geen teruggave kan gevorderd worden. Zij kan het bezit
te goeder trouw als rechtsgeldige titel inroepen tegen de curators. Niet bewezen is dat André de trailer te kwader trouw verkregen heeft van Diemotrans. De publicatie in het Belgisch Staatsblad van het vonnis waarbij de datum van staking van betaling vervroegd
werd dateert van 24 juli 1998. De aankoop door BVBA André dateert van 4 juli 1998 zodat niet verder dient onderzocht of BVBA André wist of behoorde te weten dat de trailer
origineel van de gefailleerde afkomstig was. De vordering ten overstaan van BVBA André is dan ook ongegrond zodat de tussenvordering zonder voorwerp is".
(c) Grieven
Blijkens artikel 17 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997 kunnen aan de boedel
niet worden tegengeworpen, wanneer zij door de schuldenaar zijn verricht sinds het door
de rechtbank bepaalde tijdstip van staking van betaling, alle betalingen, hetzij in geld, hetzij bij overdracht, verkoop, schuldvergelijking, of anderszins wegens niet vervallen schulden en alle betalingen anders dan in geld of in handelspapier, wegens vervallen schulden.
Deze niet-tegenwerpbaarheid geldt van rechtswege en zal derhalve moeten worden uitgesproken door de rechter zodra de bij de wet bepaalde voorwaarden voorhanden zijn, ongeacht de eventuele goede of kwade trouw van de gefailleerde en van diens medecontractant.
Diezelfde sanctie kan worden uitgesproken ten aanzien van iedere latere verkrijger van
de zaak, die het voorwerp van de verdachte verrichting uitmaakte, ongeacht diens eventuele goede trouw, nu voornoemde niet-tegenwerpbaarheid volgt uit het door de wetgever
ingestelde mechanisme en derhalve de zaak zelf treft.
Deze vordering kan bovendien niet worden lamgelegd door het vermoeden van artikel
2279 van het Burgerlijk Wetboek, nu de vordering, gestoeld op het artikel 17 van de Faillissementswet, strekkende tot teruggave van de zaak, die het voorwerp van de aangevochten verrichting uitmaakte, dan wel tot betaling van een vervangende vergoeding, indien teruggave in natura onmogelijk blijkt te zijn, is geenszins als een zakelijke vordering, strekkende tot de revindicatie van het betrokken voorwerp, te omschrijven, doch dient daarentegen te worden gekwalificeerd als een persoonlijke vordering in teruggave van de zaak of
in betaling van een vergoeding, die haar grondslag vindt in de wet, hypothese waaraan artikel 2279 van het Burgerlijk Wetboek vreemd is.
Hieruit volgt dat het hof van beroep niet wettig vermocht te beslissen dat de goede
trouw, waarmee verweerster geacht werd de trailer te hebben aangekocht, tot gevolg had
dat van haar geen teruggave kon worden gevorderd, aldus de bijzondere aard van de sanctie van artikel 17 van de Faillissementswet die geldt in rem, miskennende (schending van
artikel 17 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997) en bovendien evenmin wettig
vermocht te beslissen dat verweerster, als verweer tegen de door de eisers ingestelde vordering in teruggave van de trailer of, in geval van onmogelijkheid van teruggave in natura,
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in betaling van een vervangende vergoeding, het bezit te goeder trouw als rechtsgeldige titel ten aanzien van de curatoren vermocht in te roepen (schending van de artikelen 2279
van het Burgerlijk Wetboek en 17 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997).

V. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, krachtens artikel 17, tweede lid, van de Faillissementswet,
aan de boedel niet kunnen worden tegengeworpen onder meer alle betalingen anders dan in geld of in handelspapier, wegens vervallen schulden, wanneer zij
door de schuldenaar zijn verricht sinds het door de rechtbank bepaalde tijdstip
van staking van betaling;
Dat goederen die het voorwerp uitmaken van een dergelijke inbetalinggeving
terugkeren naar de boedel ongeacht of de contractspartij kennis had van de toestand van staking van betaling; dat dit in beginsel ook geldt wanneer een derde
de goederen heeft verkregen;
Overwegende evenwel dat, luidens artikel 2279, eerste lid, van het Burgerlijk
Wetboek, met betrekking tot roerende goederen het bezit geldt als titel;
Dat uit dit beginsel volgt dat wanneer het lichamelijke roerende goederen betreft, het eigendomsrecht van de derde verkrijger wordt beschermd op voorwaarde van zijn goede trouw;
Overwegende dat het middel uitsluit dat de derde-verkrijger die een lichamelijk roerend goed heeft verkregen ten bezwarende titel zijn goede trouw zou kunnen inroepen ter bescherming van zijn bezit;
Dat het middel faalt naar recht;
HET HOF,
OM DIE REDENEN,
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
31 januari 2002 - 1e kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Geinger.

