
REKENHOF – Nederlandse Kamer

Rolnummer : 2
Nummer van het arrest : R - 1.211.801 R2 van 18.11.1997

ARREST

IN ZAKE :

Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs… , waarvoor optreedt Meester … ,
advocaat,...

TEGEN :

M., gedagvaard als rekenplichtige...

NA BERAAD WIJST HET HOF VOLGEND ARREST

Gelet op de elementen van de procedure, inzonderheid :

•  de rekening van de rekenplichtige, zoals afgesloten door het Rekenhof op 29
februari 1996 (kenmerk R - 1.211.801 R1) ;

• de dagvaarding ter betekening voorgelegd op 15 oktober 1997 en het dossier
tot staving neergelegd bij de griffie ;

…

Overwegende dat de vordering ertoe strekt gedaagde te laten veroordelen tot de
terugbetaling van het kastekort van 2.631.948 BEF vastgesteld in zijn rekenplichtig
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beheer bij voormeld arrest van het Rekenhof, vermeerderd met de vergoedende
intresten vanaf de dag van het ontstaan van het tekort, en met de gerechtelijke
intresten en tot de kosten van het geding, inbegrepen de toepasselijke
rechtsplegingsvergoeding ;

Overwegende dat uit het onderzoek van het voorgelegde dossier is gebleken dat
tijdens de periode van 1977 tot 1992 een bedrag van 300.427 BEF inzake tickets
van de intendancedienst en een bedrag van 2.331.521 BEF inzake het
kinderdagverblijf door de rekenplichtige werden geïnd doch niet werden geboekt en
niet werden gestort op de financiële rekening van de school ; dat de rekenplichtige
derhalve in zijn verplichtingen is tekortgeschoten en volledig aansprakelijk is voor
het ontstane tekort ;

Overwegende dat verweerder de onregelmatigheden heeft bekend ;

Overwegende dat M., in zijn hoedanigheid van openbaar rekenplichtige, bij
toepassing van artikel 1996 van het Burgerlijk Wetboek, de wettelijke intresten
verschuldigd is op de sommen die hij niet in ontvangst heeft geboekt en dit vanaf de
datum waarop elk van de tekorten is ontstaan ( Advies van de Franse Raad van
State d.d. 9 en 20 juli 1808 en Cass., 2 januari 1852 , Pas., 1852 , I , 265) ;

Overwegende dat de in het dossier beschikbare gegevens het niet mogelijk
maken de precieze datum te bepalen waarop elk van de tekorten is ontstaan, die,
gezamenlijk tot het voormeld totaal tekort hebben geleid, en het bijgevolg evenmin
mogelijk is vast te stellen vanaf welke datum de intrest op de niet in ontvangst
geboekte sommen een aanvang neemt ; dat het Hof derhalve genoodzaakt is de
gemiddelde datum vast te stellen op 1 mei 1986 , om, ex aequo et bono, de
compensatie te bepalen tussen de intresten op de sommen verschuldigd vóór en na
die datum (Cass., 2 oktober 1980, Pas., 1981, I, 128) ;

OM DEZE REDENEN,

HET HOF,
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Gelet op artikel 71 , § 1 en § 3 , van de bijzondere wet van 16 januari 1989
betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten ;

Gelet op de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof ;

Rechtsprekend op tegenspraak in Nederlandse kamer ;

Verklaart de vordering ontvankelijk en gegrond ;

[… ]


