REKENHOF – Nederlandse Kamer

Rolnummer: 10
Nummer van het arrest: 1.211.796 A2 van 20.04.1999

ARREST

INZAKE:

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

TEGEN:

G., gedagvaard als rekenplichtige… , voor wie optreedt Meester… ,advocaat,...

NA BERAAD WIJST HET REKENHOF VOLGEND ARREST

Gelet op de elementen van de procedure, inzonderheid:
• de rekening van de rekenplichtige, zoals afgesloten door het Rekenhof bij
arrest van 12 juni 1996 (kenmerk R6 – 1.211.796 A1);
• de dagvaarding van 22 september 1998, samen met het dossier tot staving op
dezelfde datum neergelegd op de griffie van het Rekenhof;
…
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Overwegende dat de vordering ertoe strekt gedaagde te laten veroordelen tot de
terugbetaling van het kastekort van 806.782 BEF vastgesteld in zijn rekenplichtig
beheer bij voormeld arrest van het Rekenhof, vermeerderd met de vergoedende
interesten vanaf de respectievelijke data van ontstaan van de subtekorten die het
totaal bedrag van 806.782 BEF uitmaken, alsmede tot de betaling van de
gerechtelijke interesten en de kosten van het geding, inbegrepen de toepasselijke
rechtsplegingsvergoeding;

I. Wat de hoofdsom van 806.782 BEF betreft:

Overwegende dat beide partijen op de zittingen van 13 oktober 1998 en 12 januari
1999 verklaarden dat de zaak zou worden geregeld via een tussenkomst van de
verzekeraar van gedaagde;…

Overwegende dat inmiddels op de griffie een brief d.d. 1 maart 1999 van de
Vlaamse Minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken werd neergelegd, waarin
wordt gemeld dat het kastekort van 806.782 BEF op 15 januari 1999 … werd
aangezuiverd en dat een afschrift van het betalingsbewijs (bankuittreksel) is
bijgevoegd;

Dat derhalve het kastekort in de rekening van gedaagde rekenplichtige G. in
hoofdsom volledig is aangezuiverd;

II. Wat de vordering van de interesten betreft:

Overwegende dat het kastekort in de rekening van rekenplichtige G. te wijten is
aan de wanpraktijken of eerder de georganiseerde verduisteringen van de
hulprekenplichtige die sinds 1977 een aanzienlijk gedeelte van de schoolgelden
manipuleerde; dat dit duidelijk blijkt uit het uitgebreid feitenrelaas opgetekend in
het verslag van de hoorzitting gehouden in de Autonome Raad voor het
Gemeenschapsonderwijs op 26 november 1991;…

Overwegende dat uit voormeld verslag kan worden afgeleid dat rekenplichtige G.
op generlei wijze actief betrokken was bij voormelde verduisteringen; dat hij zich
dus geenszins persoonlijk heeft verrijkt;
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Overwegende dat, in toepassing van artikel 1996 van het Burgerlijk Wetboek, de
lasthebber slechts interest verschuldigd is van de geldsommen die hij voor zijn
eigen gebruik heeft besteed;

Dat de vordering derhalve op dit punt moet worden afgewezen;

OM DEZE REDENEN,

HET HOF,

Gelet op artikel 180 van de Grondwet;
Gelet op de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof, zoals
gewijzigd door de wet van 3 april 1995;

Rechtsprekend op tegenspraak in Nederlandse kamer;

ZEGT VOOR RECHT dat het tekort van 806.782 BEF in hoofdsom in de rekening
van rekenplichtige G. … volledig is aangezuiverd.

WIJST de vordering van de interesten AF.

LEGT de kosten van het geding bepaald op 8.180 BEF en
rechtsplegingsvergoeding vastgesteld op 12.300 BEF ten laste van eiser.

[… ]
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