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worden uitgesloten zonder aan de ver
eisten van inwoning en onderhoud te 
moeten voldoen; het bestreden arrest, 
door te beslissen dat de echtgenoot 
enkel van het recht op uitkering is 
ui tgesloten wanneer hij de vereisten van 
samenleven en onderhoud vervult, de in 
het middel bedoelde . wetsbepalingen 
schendt en de bewijskracht van artikel 7 
van de door de echtgenoot van verweer
ster met eiseres gesloten verzekerings
overeenkomst miskent : 

Overwegende dat het arrest zijn 
beslissing niet laat steunen op de 
bepalingen van artikel 4, § 1, van de: 
wet van 1 juli 1956 betreffende de 
verplichte aansprakelijkheidsverze
kering inzake motorrijtuigen en van 
artikel 4, § 1, van de gemeenschap
pelijke bepalingen behorende bij de 
Benelux-Overeenkomst betreffende 
de verplichte aansprakelijkheidsver
zekering inzake motorrijtuigen, 
goedgekeurd bij de wet van 
19 februari 1968, doch uitsluitend op 
de bedingen van de bij eiseres 
afgesloten verzekeringspolis; 

Overwegende dat de rechter, nu 
het arrest zijn beslissing uitsluitend 
laat steu~en op de zin en de draag
wijdte van de verzekeringspolis, 
zonder dienaangaande te verwijzen 
naar enige wettelijke bepaling, door 
die uitlegging noch de wet van 
1 juli 1956, noch de gemeenschappe
lijke bepalingen van de Benelux
Overeenkomst van 24 mei 1966 kan 
hebben geschonden; 

Dai het middel niet aanvoert dat 
het arrest door het aannemen van 
de genoemde uitlegging aan het 
litigieuze beding van de verzeke
ringsovereenkomst een zin en een 
draagwijdte heeft toegekend waar
door het een · dwingende wetsbepa
ling schendt en dus ongeoorloofd is; 

Overwegende dat voor het overige 
de uitlegging van het arrest van 
artikel 7 van de algemene voorwaar
den van de met eiseres gesloten 
verzekeringsovereenkomst niet on
verenigbaar is met de akte waarin 
de bedingen van genoemde overeen
komst zijn vervat; 

Dat het middel dienaangaande 
feitelijke grondslag mist; 

Overwegende dat de feitenrechter 
·op onaantastbare wijze de gemeen
schappelijke bedoeling van de par
tijen in een overeenkomst beoor
. deelt, op voorwaarde dat hij bij de 
uitlegging ervan haar bewijskracht 
niet miskent; 

Dat het middel niet ontvankelijk 
is nu het arrest de bewijskracht van 
de akte niet heeft miskend; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiseres in 
de kosten. 

29 januari 1981 - 1" kamer -
Voorzitter : ridder de Schaetzen, afde
lingsvoorzitter - Verslaggever : de h. 
Meeus - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Dumon, procureur-generaal 
Advocaten : mrs. Van Ryn en Simont. 

Nr. 319 

1" KAMER - 29 januari 1981 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN (1) -
CONCLUSIE - ANTWOORD TER VOLDOENING 
VAN HET VEREISTE VAN ART. 97 GW. -
BEG RIP. 

Feitelijke grondslag mist het middel dat 
aan de rechter verwijt niet te hebben 
geantwoord op een conclusie, wanneer 
de redenen van het vonnis of van het 
arrest wei een antwoord geven dat in 
s rechters interpretatie van die con
clusie voldoet aan het vereiste van 
art. 97 Gw., terwijl geen middel is 
afgeleid uit miskenning van de bewijs
kracht van die conclusie (2). 

(1) en (2) Dat beginsel geldt voor elke· 
materie. In strafzaken wu het Hof evenwel 
ambtshalve een middel mogen opwerpen, dat 
is afgeleid uit de miskenning van de bewijs
kracht van die conclusie. 
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(L. .. T. M ... ) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestie
den arrest, op 26 november 1979 
door het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet en 231 van het Burgerlijk Wetboek, 

uitlegging die er nadien .aan gegeven 
· . werd (schending van artikel 97 van de 

Grondwet); 
tweede onderdeel, het arrest niet 

geantwoord heeft op"eisers conclusie ten 
betoge dat de verklaringen van de enige 
getuige bij het tegenverhoor onoprecht 
waren, zodat het op gronc{ van die 
verklaringen ten onrechte beslist dat 
eisers bedreigingen en de cynische hou
ding alle grofheid ontnamen aan de· 
beledigingen van verweerster (schending 
van artikel 231 van het Burgerlijk 
Wetboek): 

doordat het arrest de door eiser tegen 
verweerster ingestelde vordering tot 
echtscheiding op grond van bepaalde 
feiten niet gegrond verklaart om reden Wat het eerste onderdeel betreft : 
dat eiser zich erover beklaagt dat zijn Overwegende dat eiser in zijn 
vrouw hem beledigd heeft; dat het feit. conclusie betoogde, enerzijds, « dat 
zelf niet kan worden betwist; dat ver- de nalatigheid van verweerster in 
weerster niettemin aanvoert dat de haar huishouding afdoende bewezen 
gespannen toestand mede het gevolg ·is·, dat omtrent de verklaring van de 
was van de scheldpartijen van haar 
echtgenoot, hetgeen kan verklaren enige getuige bij het tegenverhoor, 
waarom zij een ogenblik buiten zichzelf. de moeder van appellante (thans 
raakte; dat vaststaat dat eiser in tegen- verweerster), veel voorbehoud moet 
woordigheid van de moeder van ver- worden gemaakt daar haar verkla
weerster doodsbedreigingen heeft geuit ringen onoprecht zijn; dat de 
aan het adres van zijn echtgenote; dat getuige aldus niet aarzelde om te 
gebleken is dat de doodsbedreigingen zeggen dat zij dikwijls het wasgoed 
een nefaste invloed hebben gehad op de 
depressieve toestand van verweerster; meenam om het zelf te wassen, 
dat de cynische houding van een echtge- · vermits haar dochter uit werken 
noot, als zulks bewezen is, zoals ten. ging; dat zulks een leugen is, ver
deze, aan de beledigingen van de andere mits appellante in werkelijkheid 
echtgenoot hun karakter van grofheid. niet uit werken ging en zij trouwens 
kan ontnemen, ook als die beledigingen erop stond dit te vermelden in de 
geen onmiddellijke reactie zijn op de conclusie voor de rechter in kort 
gelaakte houding; dat ten deze uit het geding "• en, anderzijds, c dat de 
geheel van de door de eerste rechter in d b" · h 
aanmerking genomen grieven niet blijkt verklaringen van e getuige IJ et 
dat verweerster het opzet tot grove tegenverhoor niets afdeden aan de 
beledigingen zou hebben gehad dat ver- werkelijkheid van de gestelde fei
eist wordt opdat de echtscheiding in ten; dat het tendentieus en zelfs 
haar nadeel zou worden toegestaan, leugenachtig karakter van die ver-

terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn klaringen ook nog hieruit blijkt dat 
conclusie van hoger beroep uitdrukkelijk de getuige, in haar poging om ·een 
betoogde dat omtrent de verklaring van excuus te vinden voor het gedrag 
de enige getuige bij het tegenverhoor, de van haar dochter, toespelingen 
moeder van verweerster, veel voorbe- · maakte op het late thuiskomen van 
houd moest worden gemaakt, daar haar 
verklaringen niet oprecht waren; die haar man, terwijl het toch bewezen 
getuige aldus leugenachtige verklaringen · is dat geintimeerde voor zijn dienst 
heeft afgelegd, meer bepaald in verband nog 's avonds moest werken en pas 
met het werk van haar dochter en het om· middernacht en zelfs later 
laat thuiskomen van eiser; het arrest thuiskwam »; 
nochtans de verklaringen van die Overwegende dat, voor zover het 
getuige in verband met de bedreigingen 'betoog van eiser volgens hetwelk de 
en de cynische houding van eiser ten 
opzichte van verweerster zonder meer verklaring van de moeder van ver
overneemt zonder te antwoo:.:den op weerster slechts met veel voorbe
eisers conclusie betreffende de onop- houd mocht ·worden aangenomen, 
rechtheid van die verklaringen en de daar haar verklaringen onoprecht 
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waren, ook kon slaan op andere 
gegevens uit die verklaring dan op 
verweersters nalatigheid in · haar 
huishouden, waarop die passage uit 
de conclusie in het bijzonder doelde, 
het hof van beroep niettemin niet 
gehouden was te antwoorden op dat 
betoog vermits het niet impliceerde. 
dat die getuigenverklaring noodza
kelijkerwijze van de hand moest 
worden gewezen; 

Overwegende, voor het overige, 
dat de door eiser als tendentieus en 
zelfs leugenachtig aangemerkte ver
klaringen van die getuige, blijkens 
zijn conclusie, betrekking hadden 
op de door hem gestelde feiten, 
vermits hij betoogde dat de verkla
ring geen afbreuk deed aan de 
werkelijkheid van die. feiten en dat 
het niet ging om de verklaringen in 
verband met de door eiser geuite 
doodsbedreigingen en zijn cynische 
houding, welke verweerster in haar 
eigen conclusie als verklaring voor 
haar gedrag had aangevoerd en 
waarvan eiser geen gewag maakte 
in zijn conclusie; 

Dat het hof van beroep derhalve 
de conclusie van eiser aldus heeft 
kunnen uitleggen dat daarin de 
waarheidsgetrouwheid niet wordt 
betwist van de verklaringen van de 
getuige in verband met laatstge
noemde feiten; 

Dat het middel niet betoogt dat 
de bewijskracht van eisers conclusie 
door een dergelijke uitlegging zou 
zijn miskend en het mitsdien feite
lijke grondslag mist; 

29 januari 1981 - 1" kamer -
Voorzitter : ridder de Schaetzen, afde
lingsvoorzitt.er - Verslaggever : de h. 
Meeus - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Dumon, procureur-generaal -
Advocaten : mrs. Houtekier en Simont. 

Nr. 320 

1• KAMER- 29 januari 1981 

1° OPENBARE ORDE- EUROPEES VER
DRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART. 6.1 -
BEPALING WAARBLJ OPENBAARHEID VAN DE 
TERECHTZITTINGEN EN VAN DE Ufl'SPRAAK. 
VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN WORDT 
VOORGESCHREVEN - BEPALING VAN OPEN
BARE ORDE (1). 

2° CASSATIEMIDDELEN BURGER-
LLJKE ZAKEN - NIEUW MIDDEL - MIDDEL 
AFGELEID urr DE SCHENDING VAN ART. 6.1 
EUROPEES VERDRAG RECIITEN VAN DE MENS 
- MIDDEL GEGROND OP EEN BEPALING VAN 
OPENBARE ORDE - MIDDEL DAT VOOR HET 
EEBST VOOR HEI' HOF KAN WORDEN VOORGE
DRAGEN. 

3° CASSATIEMIDDELEN BURGER-
LLJKE ZAKEN- MIDDEL NIET ONTVANKELLJK 
OMDAT HET HEI' HOF TOETSING VAN FElTE
LLJKE GEGEVENS ZOU OPLEGGEN- BEGRIP. 

4° EIGENLIJKE RECHTSPRAAK 
BEHANDELING VAN DE ZAAK EN Ufl'SPRAAK 
VAN DE BESIJSSING IN HET OPENBAAR -
OPENBAARHEID VOORGESCHREVEN BLJ DE 
ARTT. 96 EN 91 GW. - BEPALINGEN ENKEL 
VAN TOEPASSING OP DE RECHTBANKEN IN DE 
ZIN VAN DE ARTT. 92 EN 93 GW. - OPENBAAR
HEID VAN TOEPASSING OP EEN TUCHTGE
RECHT ALS DE WET ZULKS VOORSCHRIJFT (2). 

Wat het tweede onderdeel be- 50 
RECHTEN VAN DE MENS 

EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS 
treft: - OPENBAARHEID VAN DE DEBATTEN VOOR-

Overwegende dat ten gevolge van GESCHREVEN BLJ ART. 6.1 - NIET TOEPASSE
de verwerping van de grief, bedoeld LLJK OP TUCHTPROCEDURES (a). 
in het eerste onderdeel, de in het 
tweede onderdeel aangevoerde grief 
die slechts uit de eerste voortvloeit, 
feitelijke grondslag mist; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

(1) Zie het verslag van professor W .J. Gans
hof van der Meersch, voor het tweede intema
tionaal colloquium over het Europees Verdrag 
van de Rechten van de Mens, te Wenen 
gehouden op 18-20 okt. 1965, lnstitut d'etudes 
europeennes de l'Universite de Bruxelles, 
Presses universitaires, 1965. 

(2) Cass., 2 old. 1980 (AC., 1979-80, nr. 78). 

(3) Cass., 31 jan. 1980 (AC., 1979-80, nr. 967). 
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3" De openbaarheid van de terechtzittin
gen en van de uitspraak van de 
vonnissen en arresten in de gevallen 
waarin zij bij de Grondwet of de 
wetten zijn opgelegd, o.a. door inter
nationale rechtsregels, zijn substan
tiele of op straffe van nietigheid voor
gesc.'Jreven vormvereisten waarvan de 
vervulling doOI· het Hof moet worden 
nagegaan, inzonderheid aan de hand 
van de vermeldingen uit de bestreden 
beslissing en de processen-verbaal van 
de terechtzittingen, zonder dat voor 
het Hot kan worden opgeworpen dat 
het middel, waarbij het niet-naleven 
van die vormvereisten wordt aange
voerd, feiten en recht vermengt of 
meer bepaald dat het het Hot verplicht 
feitelijke gegevens na te gaan, wat 
niet tot s Hots bevoegdheid behoort 
(4). 

(P ... T. ORDE VAN GENEESHEREN) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 29 april 1980 door 
de franstalige raad van beroep van 
de Orde van Geneesheren gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 6.1 van bet Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden, 

· ondertekend te Rome op 4 november 
1950, goedgekeurd bij de wet van 
13 mei 1955, 96 en 97 van de Grondwet, 

doordat de raad van beroep eiser een 
schorsing van een maand in bet recht de 
geneeskunst uit te oefenen oplegt en 
zowel tijdens de debatten als bij de 
uitspraak met gesloten deuren zitting 
heeft gehouden, 

terwijl eisers recht om de geneeskunst 
uit te oefenen, waarbij hij zijn patienten 
behandelt op grond van een met hen 
gesloten overeenkomst, een privaat 
karakter heeft, waaruit volgt dat de 
beslissing dat recht gedurende een 
maand te schorsen, burgerlijke rechten 
betreft in de zin van artikel 6.1 van bet 
voornoemd verdrag; dat artikel bijgevolg 
op dit geschil toepasselijk is; eiser dus 
recht had op een openbare behandeling 
van zijn zaak door een onafhankelijke 
en onpartijdige rechtbank en ook op een 

vonnis dat in bet openbaar wordt gewe
zen, behoudens uitzondering in bet 
belang van de goede zeden, de openbare 
orde of 's lands veiligheid in een demo
cratische samenleving, wanneer de 
belangen van minderjarigen of de 
bescherming van bet prive-leven van de 
partijen bij bet proces dit eisen of, in die 
mate als door de rechter onder bepaalde 
omstandigheden strikt noodzakelijk 
wordt geoordeeld, wanneer openbaarma
king de belangen van de rechtspraak zou 
schaden; daaruit volgt dat de raad van 
beroep, door met gesloten deuren zitting 
te houden en uitspraak te doen zonder 
erop te wijzen dat zulks door een van de 
vorenvermelde redenen verantwoord 
was, de in het middel bedoelde bepalin
gen schendt : 

Over de middelen van niet
ontvankelijkheid door verweerder tegen 
bet cassatiemiddel tegengeworpen, bet 
eerste hieruit afgeleid dat, nu eiser voor 
de raad van beroep niet had opgeworpen 
dat de zittingen van de. genoemde raad 
en de uitspraak van de beslissing niet 
openbaar waren, bet middel nieuw is, 
bet tweede hieruit afgeleid dat bet 
middel feiten en recht vermengt : 

Overwegende dat het middel, 
afgeleid uit de schending van 
artikel 6.1 van het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van 
de Mens en de Fundamentele Vrij
heden, ondertekend te Rome op 
4 november 1950, goedgekeurd bij 
de wet van 13 mei 1955, op een 
wettelijke bepaling van openbare 
orde steunt; 

Overwegende dat de openbaar
heid van de terechtzittingen en van 
de uitspraak van vonnissen en 
arresten in de gevallen waarin zij 
bij de Grondwet of de wetten zijn 
opgelegd, substantiiHe of op straffe 
van . nietigheid voorgeschreven 
vormvereisten zijn waarvan de ver
vulling door het Hof moet worden 
nagegaan, inzonderheid aan de 
hand van de vermeldingen uit de 
bestreden beslissing en de proces
sen-verbaal van de terechtzittingen, 
zonder dat voor het Hof kan worden ----------------1 opgeworpen dat het middel waarbij 
het niet-naleven van die vormver
eisten wordt aangevoerd, feiten en 
recht vermengt; 

(4) Zie c Over de Rechtsstaat •, plecht. 
openingsrede van proc.-gen. Dwnon, voor het 
Hof van 3 sept. 1979, nr. 13a. 
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Dat de middelen van 
ontvankelijkheid niet kunnen 
den aangenomen; 

niet- Om die redenen, verwerpt de 
wor- voorziening; veroordeelt eiser in de 

kosten. 
Over bet middel : 
Overwegende dat de beslissing 

uitspraak doet in tuchtzaken; dat de 
beslissing in het middel wordt 
bekritiseerd in zoverre de tucht
rechtscolleges met gesloten deuren 
zitting hebben gehouden en de 
beslissing zelf met gesloten deuren 
werduitgesproken; 

Overwegende dat, enerzijds, de 
openbaarheid van de terechtzittin
gen en bet wijzen van de vonnissen 
in openbare terechtzitting, voorge
schreven bij de artikelen 96 en 
97 van de Grondwet, rechtens alleen 
toepasselijk zijn op de rechtbanken 
in de zin van dat woord in de 
artikelen 92 en 93 van de Grondwet, 
dat wil zeggen op de rechtbanken 
van de Rechterlijke Macht; dat zij 
op andere rechtscolleges, met name 
op een tuchtgerecht, enkel toepasse
lijk zijn wanneer een bijzondere 
bepaling zulks voorschrijft; · 

Dat artikel 19 van bet koninklijk 
besluit van 6 februari 1970 tot 
regeling van de organisatie en de 
werking der raden van de Orde van 
Geneesheren bepaalt dat de raden 
van de Orde zitting houden met 
gesloten deuren; 

Overwegende dat, anderzijds, de 
bepalingen van artikel 6.1 van bet 
Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Funda
mentele Vrijheden, waarvan sprake 
is in het middel, krachtens welke de 
zaak in bet openbaar moet worden 
behandeld en de beslissing in bet 
openbaar gewezen, niet van toepas
sing zijn op procedures in tucht
zaken; 

Dat die openbaarheid onverenig
baar is met het rechtsbeginsel 
krachtens hetwelk, zowel in bet 
algemeen belang als in bet belang 
van de tuchtrechtelijk vervolgde 
persoon, bij de behandeling en de 
uitspraak in tuchtzaken discretie 
moet worden in acht genomen; 

Dat bet middel naar recht faalt; 

29 januari 1981 - 1" kamer 
Voorzitter : ridder de Schaetzen 
Verslaggever : de h. Closon - Gelijklui
dende conclusie van de h. Dumon, pro
cureur-generaal - Advocaten : mrs. 
Biitzler en De Bruyn. 

Nr. 321 

1" KAMER- 29 januari 1981 

1° GENEESKUNST- ORDE VAN GENEES

HEREN- KONINKLLJK BESLUIT NR. 78 VAN 
10 NOVEMBER 1967, ART!'. 2, 11, EERSTE LlD, EN 
12 - REGLEMENTAIRE EN CONVENTIONELE 
BEPERKINGEN VAN DE VRJJE UITOEFENlNG 
VAN DE VERPLEEGKUNDE VOOR HET STEL
LEN VAN DE DIAGNOSE, VOOR HET lNSTELLEN 
EN UITVOEREN VAN DE BEHANDELING -
VERBODSBEPALINGEN - MlSBRUIK VAN DIE 
VRIJHEID - DISCIPLlNAIRE SANCTIES. 

2° GENEESKUNST - ORDE VAN GENEES

HEREN- KONlNKLLJK BESLUIT NR. 78 VAN 
10 NOVEMBER 1967, ART!'. 2, 11, EERSTE LlD, EN 
12 - VERBOD REGLEMENTAIRE OF CONVEN
TIONELE BEPERKlNGEN TE STELLEN OP DE 
VRIJE UITOEFENlNG VAN DE VERPLEEG
KUNDE VOOR HET STELLEN VAN DE DIAG
NOSE, VOOR HET INSTELLEN EN ufrvOEREN 
VAN DE BEHANDELING- BEGRIP. 

1 • Aan de geneesheren mogen geen re
glementaire beperkingen worden op
gelegd bij de keuze van de middelen 
die moeten worden aangewend voor 
bet instellen en uitvoeren van de 
behandeling, nu misbruik van de vrij
heid beteugeld wordt door de i:aden 
van de Orde; als niet geschreven 
worden beschouwd in de door die 
beoefenaars gesloten overeenkomsten 
de bepalingen die inbreuk maken op 
hun keuzevrijheid. (Artt. 2, 11, eerst.e 
lid, en 12, K.B. nr. 78 van 10 nov. 1967.) 

2" Uit de enkele omstandigheid dat bet 
bestuur van een ziekenhuis bepaalde 
isotope-onderzoeken uitsluitend door 
sommige beoefenaars Jaat verrichten 
en de persoonlijke uitoefening ervan 
door andere geneesheren uitsluit, kan 
niet wettig worden afgeleid dat, in de 



606 
zin van de artt. 11 en 12 van het KB. inzake nucleaire geneeskunde enkel iso
nr. 78 van 10 nov. 1967, de vrijheid bij tope-onderzoeken betreffende de cardio
de keuze van de middelen die aange- circulatoire en cardiopulmonale patholo
wend moeten worden voo1· het stellen gie te verricbten, met uitsluiting van de 
van de diagnose of voor het instellen pathologie van de scbedel, van bet 
en uitvoeren van de behandeling . beendergestel, van bet voortbewegings
beperkt is, wanneer die geneesheren stelsel, van de schildklier, van de bij
zich tot andere diensten kunnen wen- schildklieren, van de lever, van de nie
den om daar die onderzoeken te · ren, van de milt, van bet spijsverterings
verrichten of te laten verrichten en,· stelsel, van de pancreas, van, bet rugge
meer bepaald, de voor hun diagnose· merg, van bet genitaal stelsel, van de 
vereiste isotope-onderzoeken kunnen placenta, van de blaas, van de prostaat, 
laten verrichten in de diensten van dat van bet lymfe- en bloedvatenstelsel, 
ziekenhuis. eisers keuze beperkt van de middelen. 

(D ... T. ORDE VAN GENEF.SHEREN) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 29 april 1980 door 
de franstalige raad van beroep van 
de Orde van Geneesheren gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 11 en 12 van 
bet koninklijk besluit nr. 78 van 
10 november 1967 betreffende de uitoefe
ning van de geneeskunst, de verpleeg
kunde, de paramedische beroepen en de 
geneeskundige commissies, gewijzigd bij 
.de wet van 20 december 1974, 

die aangewend moeten worden voor bet 
stellen van de diagnose of voor bet 
instellen en uitvoeren van de behande
ling; de talrijke isotope-onderzoeken die 
eiser niet mag uitvoeren inderdaad 
noodzakelijk zijn voor het stellen van 
diagnoses in de interne geneeskunde; 
die verbintenis bijgevolg nietig is 
(schending van de artikelen 11 en 12 van 
het koninklijk besluit nr. 78 van 
10 november 1967); 

tweede onderdeel, noch bet feit dat er 
in bet ziekenhuis reeds een dienst voor 
nucleaire geneeskunde bestond waarop 
eiser een beroep kon doen voor aile 
andere isotope-onderzoeken, noch bet 
feit dat die verbintenis werd aangegaan 
om de bezwaren te ondervangen van bet 
bestaan van twee diensten met dezelfde 
activiteit, beletten dat die verbintenis 
gebrekkig is; de wettelijke bepalingen 
immers de vrijwaring beogen van eisers 

· eigen vrijheid bij de keuze van de 
middelen die hij moet aanwenden voor 
bet stellen van de diagnose, welke keuze 
niet mag beperkt worden op grond van 
administratieve of concurrentiiHe over
wegingen; die motieven bet beschik
kende gedeelte niet wettelijk verant
woorden (schending van de artikelen 11, 
12 van bet koninklijk besluit nr. 78 van 
10 november 1967 en 97 van de 
Grondwet): 

doordat de bestreden beslissing, die de 
eerste gedeeltelijk bevestigt, eiser een 
schorsing van acht dagen oplegt op 
grond dat hij de op 3 december 1969 ten 
aanzien van de C.O.O. (thans O.C.M.W.) 
van Chatelet, op zijn eer aangegane 
verbintenis heeft overtreden krachtens 
welke hij zich had verbonden om in zijn 
ziekenhuis enkel isotope-onderzoeken te 
verrichten die uitsluitend tot de 
bevoegdheid van een laboratorium voor 
cardiopulmonale onderzoeken behoren; 
dat de raad van de Orde terecht heeft 
gezegd dat eisers verbintenis het do
mein van zijn isotope-onderzoeken 
te beperken, zijn vrijheid niet heeft 
aangetast, nu geen enkele fysieke of Overwegende dat artikel 97 van 
morele dwang op hem werd uitgeoefend, de Grondwet niets uitstaande heeft 
en dat jegens hem geen enkele wette- met de in het middel aangevoerde 
lijke bepaling inzake de vrijheid van grieven; 
•diagnose werd overtreden, nu in bet 
:ziekenhuis reeds een dienst voor alge- Overwegende dat ingevolge de 
.mene nucleaire geneeskunde bestond artikelen 2 en 11, eerste lid, van 
·waarop eiser steeds een beroep kon het koninklijk besluit nr. 78 van 
doen, wat hij trouwens vaak heeft 10 november 1967 betreffende de 
gedaan, , uitoefening van de geneeskunst, de 

terwijl, eerste onderdeel, de door eiser, 'verpleegkunde, de paramedische 
die internist was in bet ziekenhuis, op beroepen en de geneeskundige com
zijn eer aangegane verbintenis o~ · missies, aan de geneesheren geen 
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reglementaire beperkingen mogen 
worden opgelegd bij de keuze van 
de middelen die moeten aangewend 
worden, hetzij voor bet stellen van 
de diagnose, hetzij voor bet instel
len en uitvoeren van de behande
ling, nu de misbruiken van de 
vrijheid die zij in een drievoudig 
opzicht genieten, beteugeld worden 
door de raden van de Orde waarvan 
zij afhangen; dat volgens artikel 12 
van hetzelfde koninklijk besluit als 
niet geschreven worden beschouwd, 
in de overeenkomsten gesloten door 
die beoefenaars, de bepalingen die 
hun keuzevrijheid bedoeld in 
artikel1.1 schenden; 

Overwegende dat uit de bestreden 
beslissing blijkt dat eiser zich op 
zijn eer had verbonden in bet 
ziekenhuis van de commissie van 
openbare onderstand, thans open
baar centrum voor maatschappelijk 
welzijn van Chatelet, enkel de isoto
pe-onderzoeken te verrichten die 
uitsluitend tot de bevoegdheid van 
een laboratorium voor cardiopulmo
nale onderzoeken behoren, nu in 
genoemd ziekenhuis ook een dienst 
voor algemene nucleaire genees
kunde bestond waarop eiser steeds 
een beroep kon doen, wat hij trou
wens vaak beeft gedaan; 

Overwegende dat aileen uit de· 
omstandigheid dat bet bestuur van 
een ziekenhuis bepaalde isotope
onderzoeken uitsluitend door som
mige beoefenaars laat verrichten, en· 
de persoonlijke uitoefening ervan 
door andere geneesheren en met 
name door eiser uitsluit, niet kan 
afgeleid worden dat in de zin van 
artikelen 11 en 12 van het konink
lijk besluit nr. 78 van 10 no
vember 1967, de vrijheid bij de 
keuze van de middelen die aange
wend moeten worden, hetzij voor 
bet stellen van de diagnose, hetzij 
voor bet instellen en uitvoeren van 
de behandeling, beperkt is, wanneer 
die geneesheren zich tot andere 
.diensten kunnen wenden om daar 
die onderzoeken te verrichten of te 
Iaten verrichten en dat zij meer 
bepaald, zoals ten deze, de voor 

hun diagnose vereiste isotope
oilderzoeken kunnen Iaten verrich
ten in de dienst van genoemd zie-. 
kenhuis, die wordt geleid door beoe
fenaars die door bet ziekenhuis zijn 
gekozen; 

Overwegende dat de beslissing, 
nu zij heeft vastgesteld dat eiser, 
boewel hij zich op zijn eer had 
verbonden in bet ziekenbuis van 
het O.C.M.W. van Chatelet enkel 
isotope-onderzoeken te verricbten 
die uitsluitend tot de bevoegdheid 
van een laboratorium voor cardio
pulmonale onderzoeken behoren, 
die verbintenis vaak had overtre
den, daaruit wettig heeft afgeleid 
dat eiser de regels van de plichten
leer niet heeft nageleefd en dus 
moest geschorst worden; 

Dat bet middel niet kan aangeno
men worden; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

29 januari 1981 - 1• kamer -
Voorzitter : ridder de Schaetzen, afde
lingsvoorzitter - Verslaggever : baron 
Vin!;;otte - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Dumon, procureur-generaal 
Advocaten : mrs. Houtekier en De 
Bruyn. 

Nr. 322 

1• KAMER- 30 januari 1981 

1° CASSATIEMIDDELEN - BURGER
LLJKE ZAKEN - MIDDEL WAARIN SLECHTS 
MELDING WORDT G,EMAAKT VAN EEN WEITE
LLJKE BEPALING ZONDER VERBANO MET DE 
AANGEVOERDE GRIEF - NIET ONTVANKELLJK 
MID DEL. 

2° VERZEKERING - ALGEMENE BEGRIP
PEN -WET VAN 11 JUNI 1874, ART. 31 - GEEN 
VERZWARING VAN HET RISICO DOOR DEVER
ZEKERDE- VASTSTELLING DOOR DE RECH
TER- GEVOLG. 
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1" Niet ontvankelijk in burgerlijke zaken 
is het middel dat is afgeleid uit 
schending van art. 97 Gw. en volgens 
hetwelk de rechter niet de nodige 
vaststellingen heeft gedaan voor een 
rechtsgeldige toepassing van een wets
bepaling, daar die grief geen betrek
king heeft op art. 97 Gw. {1). 

2" Wanneer de rechter vaststelt dat niet 
is bewezen dat de aan de verzekerde 
telastgelegde fout een risicoverzwaring 
is, als bedoeld in art. 31 Verzekerings
wet, beslist hij wettig dat de verzeke
raar aan de verzekerde dekking moet 
verlenen overeenkomstig het verzeke
ringscontract. 

(• DE VERENIGDE PROVINCIES • N.V. E.A. 
T. c GASTON VAN BIERVLIET EN ZONEN • 

P.V.B.A. E.A.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 29 mei 1979 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 12 van de 
wet van 11 juni 1874 op de verzekerin
gen, 2, eerste lid, 3 van de wet van 
1 juli 1956 betreffende de verplichte 
verzekering van de burgerlijke aanspra
kelijkheid inzake motorrijtuigen, 1134, 
1135, 1319, 1320 en 1322 van het Burger
lijk Wetboek, 

stelling dat hun polissen het litigieuze 
ongeval dekten, en aangezien echter 
derde verweerster de burgerlijke aan
sprakelijkheid van eerste verweerster 
inzake motorrijtuigen had gedekt door 
een polis, welke ouder was dan die van 
de eiseressen, zij de bepalingen van 
artikel 12 van de verzekeringswet moch
ten inroepen, ... 

Overwegende dat, tot staving van 
de verscheidene aangevoerde grie
ven en met name om voor te 
houden dat de tankwagen op het 
ogenblik van het ongeval in het 
verkeer was in de zin van de 
artikelen 2, eerste lid, en 3 van de 
wet van 1 juli 1956 betreffende de 
verplichte verzekering van de bur
gerlijke aansprakelijkheid inzake 
motorrijtuigen, het middel uitslui
tend steunt op de bewering dat een 
ongeval dat ontstaat ter gelegenheid 
van het lossen van ammoniak uit 
een tankwagen « een oorzakelijk 
verband vertoont met het vervoer 
van de ammoniak, daar zonder dit 
vervoer de ammoniak naar een 
klant er geen spraak zou zijn van 
het lossen van de ammoniak bij die 
klant »; 

Overwegende dat het arrest 
beslist dat het ongeval zich voor
deed toen de tankwagen plaats had 
genomen op de binnenruimte van 
de fabriek, die speciaal ingericht is 
voor het lossen en laden van ge
vaarlijke produkten; dat de tank
wagen werd verbonden met leidin
gen van de installatie ter plaatse om 
de ammoniak in de reservoirs van 
de fabriek over te pompen; qat 
daartoe de druk in de tankwagen 
diende aangepast te worden aan die 
van de fabrieksinstallatie en ver
hoogd van 4 a 5 tot 12 bar; dat 
tijdens deze verrichtingen van druk
aanpassing de tank ontplofte · en 
zodoende een dodelijke gaswolk 
ontstond; 

doordat het arrest voor recht beslist 
dat de eiseressen gehouden zijn hun 
verplichtingen als verzekeraars tegen
over de eerste twee verweerders op te 
nemen betreffende het ongeval dat zich 
voordeed te Lievin op 21 augustus 1968, 
de vorderingen in vrijwaring, welke de 
eiseressen in ondergeschikte orde tegen 
laatste verweerster hadden gericht, als 
zijnde zonder voorwerp verwerpt, het 
middel verwerpt waardoor de eiseressen 
lieten gelden dat in de door hen met 
eerste verweerster afgesloten verzeke
ringsovereenkomsten bedongen was dat 
uit de waarborg waren gesloten al de 
ongevallen die onder toepassing vielen 
van de wet van 1 juli 1956 betreffende de 
verplichte verzekering van de burger
lijke aansprakelijkheid inzake motorrij
tuigen, en eveneens het middel verwerpt, 
waardoor de eiseressen in onderge
schikte orde stelden dat, in de veronder-

Dat het arrest verder vaststelt dat 
het onderzoek heeft uitgewezen dat ----------------1 de ontploffing toe te schrijven is 

(1) Zie Cass., 23 nov. 1978 (A.C., 1978-79, 
332). 

aan de drukverhoging in de stalen 
tank, die aangetast was door fissu-
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raties verwekt door het verschijnsel 
« corrosie onder spanning » in het 
staal; 

Overwegende dat het arrest uit 
die feitelijke vaststellingen afleidt 
dat het ongeval zich niet heeft 
voorgedaan terwijl de tank als ver
voermiddel in het verkeer was 
gebracht, maar op een moment dat 
de tank als het ware onafscheidbaar 
verbonden was met de reservoirs 
van de fabriek en ingeschakeld was 
in de lossingsverrichtingen, die niet 
.meer kunnen beschouwd worden als 
vallende onder het begrip vervoer, 
maar integendeel deel uitmaken van 
een operatie die als een onderdeel 
van de bedrijfsuitbating moet wor- · 
den gerangschikt; 

Overwegende dat het arrest aldus 
impliciet maar zeker oordeelt dat er 
geen oorzakelijk verband bestaat 
tussen het litigieuze ongeval te Lie
vin en het verkeer; 

Overwegende dat het middel, dat 
niet aanvoert dat het arrest het 
begrip van oorzakelijk verband mis
kent, aldus de feitelijke beoordeling 
van de rechter aanvecht en derhalve 
niet ontvankelijk is; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 31 van de 
wet van 11 juni 1874 op de verzekerin
gen en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest bet middel verwerpt 
waardoor de eiseressen hadden Iaten 
gelden dat zij geen dekking aan de 
eerste twee verweerders verschuldigd 
waren, daar een daad van de verzekerde 
bet risico had verzwaard op de wijze 
voorzien door artikel 31 van de wet 
op de verzekeringen, nam.elijk door, 
na bet ongeval vroeger te Onnaing op 
13 augustus 1968 overkomen, de kwes
tieuze tank niet aan een nieuw regle
mentair opgelegd technisch onderzoek te 
hebben onderworpen, en doordat bet 
arrest zijn beslissing laat steunen op de 
beschouwing, dat weliswaar tweede ver
weerder hierdoor een fout beging, dat 
mogelijk een grondige inwendige con
trole van de tank de fissuraties zou 
hebben geopenbaard, dat bet nocbtans 
weinig waarschijnlijk was dat door 
« Techni-Controle » tot een dergelijk 
diepgaand onderzoek zou zijn overge
gaan, dat tweede verweerder zonder 

kwade trouw de mening kon zijn toege
daan dat bet ongeval te Onnaing de 
deugdelijkheid van de tank voor ammo
niakvervoer niet had aangetast, en dat 
in die omstandigheden de eventuele 
overtreding dienaangaande van bet 
arbeidsreglement niet te beschouwen 
was als de grove schuld in de zin van de 
artikelen 10 en 31 van de wet van 
11 juni 1874 en van de vervalclausules 
van de verzekeringscontracten, waarbij 
tweede verweerder op bewuste wijze de 
risico's zou hebben verzwaard, 

terwijl, nu enerzijds uit voormelde 
feitelijke constataties en beoordelingen 
van bet arrest blijkt dat door de fout van 
tweede verweerder bet risico werd ver
zwaard, nam.elijk doordat ten gevolge 
van de nalatigheid van gezegde verweer
der iedere kans verdween de tank aan 
een grondige controle te zien onderwer
pen, waardoor de fissuraties aan het 
licht zouden zijn gekomen, nu ander
zijds de toepassing van voormeld 
artikel 31 van de wet op de verzekerin
gen niet vereist dat de gedraging van de 
verzekerde een zware fout zou uitmaken 
waardoor de verzekerde op bewuste 
wijze de risico's verzwaart, maar dat 
daartoe volstaat dat, door de gedraging 
van de verzekerde, de risico's op besten
dige wijze dermate zou worden veran
derd of verzwaard dat, indien die nieuwe 
toestand had bestaan op het ogenblik 
van het afsluiten van de overeenkomst, 
de verzekeraar niet zou hebben verze
kerd of niet onder dezelfde voorwaarden 
zou hebben verzekerd, en nu de rechters 
nagelaten hebben te onderzoeken of de 
aldus door artikel 31 van de wet op de 
verzekeringen gepreciseerde omstandig
heden ten deze verwezenlijkt waren, 
hieruit volgt dat bet arrest een ver
keerde toepassing doet van gezegd 
artikel 31 van de wet op de verzekerin
gen, en dat bet arrest nalaat tot de 
nodige feitelijke constataties over te 
gaan om wettelijk gezegd artikel 31 
hetzij wel hetzij niet toe te passen, 
hetgeen gelijkstaat met een gebrek aan 
de door artikel 97 van de Grondwet 
vereiste motivering : 

Overwegende dat de grief luidens 
welke het arrest nalaat tot de 
nodige constataties over _te gaan om 
wettelijk een wetsbepaling toe te 
passen, geen verband houdt met 
artikel 97 van de Grondwet; 

Dat, in dit opzicht, het middel 
niet ontvankelijk is; 
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Overwegende dat, voor het ove
rige, zoals uit het middel blijkt, de 
daad van Etienne Van Biervliet, die 
volgens de eiseressen het risico zou 
hebben verzwaard in de zin van 
artikel 31 van de wet van 
11 juni 1874 op de verzekeringen, 
erin bestaat dat hij, na een ongeval 
te Onnaing op 13 augustus 1968, de 
tankwagen niet aan een reglemen
tair opgelegd technisch onderzoek 
heeft onderworpen, waardoor iedere 
kans verdween de fissuraties, gevolg 
van de corrosie onder spanning, 
vast te stellen; 

Overwegende dat het arrest oor
deelt, enerzijds, dat een causaal 
verband tussen het verkeersongeval 
te Onnaing en de explosie ten deze 
niet bewezen voorkomt en, ander
zijds, dat het weinig waarschijnlijk 
voorkomt dat de eerder Iichte 
beschadigingen aan de buitenzijde 
van de tank na dit ongeval aanlei
ding zouden gegeven hebben tot een 
dieper gaand onderzoek dan bij de 
goedkeuring enige maanden voor
dien door Techni-Controle, toen ook 
nog de herstellingen van de bescha:. 
digingen na het ongeval van 
13 december 1965 te Antwerpen 
zichtbaar waren en kennelijk geen 
grondig onderzoek van het metaal 
tot gevolg hebben gehad; 

Overwegende dat het arrest aldus 
impliciet maar zeker beslist dat, nu 
niet vaststaat dat een technisch 
onderzoek, na het ongeval te 
Onnaing, tot de ontdekking zou 
hebben geleid van de fissuraties 
verwekt door het verschijnsel " cor
rosie onder spanning », het evenmin 
bewezen is dat de fout van Van 
Biervliet de door de eiseressen aan
gevoerde verzwaring van het risico 
tot gevolg heeft gehad; 

Dat het arrest aldus zijn beslis
sing in verband met het door de 
eiseressen op artikel 31 van de wet 
van 11 juli 1874 gegrond verweer 
wettelijk verantwoordt; 

voor de toepassing van voormelde 
wetsbepaling, de daad van de verze
kerde een grove fout moet uitma
ken, al was het gegrond, niet tot 
cassatie zou kunnen leiden en dan 
ook niet ontvankelijk is bij gebrek 
aan belang; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt de eiseres
sen in de kosten. 

30 januari 1981 - 1" kamer -
Voorzitter : de h. Wauters, eerste voor
zitter - Verslaggever : de h. Meeus -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Krings, advocaat-generaal - Advoca
ten : mrs. Bayart, De Gryse en Biitzler. 

Nr. 323 

1" KAMER - 30 januari 1981 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - BURGERLLJKE ZAKEN -

OPENBARE ORDE - TOEWIJZING VAN EEN 
VORDERING - GEEN MIDDEL NOPENS DE 
TOEPASSING VAN EEN BEPALING VAN OPEN
BARE ORDE- VERMOEDEN DAT DE RECHTER 
OVER DAT PUNT HEEFT BESLIST - IMPLI
CIETE BESLISSING- REDENGEVING. 

2° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
- E.E.G.-VERDRAG, ART. 85 - MIDDEL 
GEGROND OP METIGHEID VAN EEN OVER
EENKOMST WAAROP ART. 85 VAN TOEPAS
SING KAN ZLJN - MIDDEL DAT HET HOF ZOU 
NOPEN TOT TOETSING VAN FEITELIJKE 
GEGEVENS- MET ONTV'ANKELIJK MIDDEL. 

3° CASSATIEMIDDELEN BURGER-
LIJKE ZAKEN - MIDDEL AFGELEID UIT ME
TIGHEID VAN EEN OVEREENKOMST- MIDDEL 
DAT HET HOF ZOU NOPEN TOT TOETSING VAN 
FE~LIJKEGOO~S-METO~~ 

LIJK MIDDEL. 

4° BEWLJS - VERMOEDENS - BURGER

LIJKE ZAKEN - FEITELIJK VERMOEDEN -
BURGERLLJK WETBOEK, ART. 1349 - BEKEND 
FElT - BEGRIP. 

Overwegende derhalve dat het 1° Wanneer de rechter uitspraak doet op 
mid del, in zoverre het aan het een vordering, wordt vermoed dat · hij 
arrest verwijt te hebben beslist dat, ambtshalve heeft beslist over de 
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excepties die de openbare orde raken 
en die partijen voor hem niet hebben 
opgeworpen. 

2" en a• Niet ontvankelijk is het middel 
hieruit afgeleid dat de bestreden 
beslissing zou steunen op een over
eenkomst waarop art. 85 E.E.G.
Verdrag van toepassing kan zijn en 
die doo1· nietigheid zou zijn aangetast, 
omdat zo'n middel het Hoi zou nopen 
tot toetsing van ieitelijke gegevens; 
het Hoi mag evenmin zelf die overeen
komst interpreteren (1) (2). 

4" Een overeenkomst tussen een prO
cespartij tegen wie een vermoeden 
wordt aangevoerd en iemand die bui
ten het geding staat, kan een bekend 
ieit zijn en derhalve het ieitelijk 
vermoeden opleveren, bedoeld in 
art. 1349 B. W. (3). 

(MARTIN T. JAGA N.V.) 

ARREST 

dusdanig niet als uitsluitend bewijs 
tegen eiseres kan ingeroepen worden, en 
de debatten heropent ten einde partijen 
in de mogelijkheid te stellen te conclu
deren nopens de gevolgen van bet niet
naleven van artikel 1326 van bet Burger
lijk Wetboek, en doordat bet arrest van 
14 rnei 1979 beslist dat de overeenkomst 
van borgstelling bewezen is en aan 
toekomstige verweerster de gerechtelijke 
eed opdraagt nopens bet bedrag, en 
doordat bet arrest van 21 juni 1979 
eiseres veroordeelt om aan verweerster 
de som te betalen van twee miljoen 
frank op grond : dat, volgens bet arrest 
van 4 december 1978, op 28 oktober 1972 
verweerster met Arctos een overeen
komst sloot, waarbij verweerster aan 
Arctos de all~nverkoop in Duitsland 
toestond van de Jaga-produkten en 
waardoor Arctos zich ertoe verbond, 
geen met Jag'!-produkten concurrerende 
produkten in Duitsland te verkopen; dat 
volgens deze overeenkomst Arctos voor 
bet jaar 1973 een omzet diende te 
·hebben van 24.000.000 Belgische frank 

HET HOF; - Gelet op de bestre- en voor 1974 een omzet van 
den arresten, op 4 december 1978, 48.000.000 Belgische frank; dat Arctos 
14 mei 1979 en 21 juni 1979 door het zijn verbintenissen niet nakwam; dat 
H f B te An._, eiseres bij overeenkomst van 20 de-

0 van eroep •• verpen gewe- cember 1973 zich persoonlijk borg stelde 
zen; voor de betaling, door Arctos verschul-

Over het eerste middel, afgeleid uit de digd wegens leveringen gedaan door 
schending van de artikelen 85, 177 van verweerster, en dit tot beloop van 
bet Verdrag tot oplichting van de Euro- 2.000.000 Belgische frank, 
pese Economische Gemeenschap onder- terwijl, eerste onderdeel, de overeen
tekend te Rome op 25 maart 1957, komst waarbij verweerster de alleenver
goedgekeurd door de wet van 2 de- koop in Duitsland van de door haar 
cember 1957, 6, 1108, 1126, 1128, 1131, vervaardigde produkten aan Arctos toe-
1133, 2012 van bet Burgerlijk Wetboek kent, met de aan Arctos opgelegde 
en 97 van de Grondwet, verplichting geen concurrerende produk-

doordat bet arrest van 4 de- ten in Duitsland te verkopen, onverenig
cember 1978 beslist dat de akte van baar is met de gemeenschappelijke 
borgstelling van 20 december 1973 als markt en rechtens nietig; dergelijke -----------------! overeenkomst door bet verdelen van de 

markten en voorzieningsbronnen de 
handel tussen de Lid-Staten ongunstig 
kan bei:nvloeden en ertoe strekt de · 
mededinging binnen de gemeenschappe
lijke markt te verhinderen, te beperken 
of te vervalsen (schending van de 
artikelen 85 van bet E.E.G.-Verdrag, 6, 
1108, 1126, 1128, 1131 en 1133 van bet 
Burgerlijk Wetboek); 

(1) Over de bevoegdheid van de rechter 
i.v.m. die geldigheid, raadpl. Hof van Justitie, 
30 jan. 1974 (Rec. Jur., 1974, 51); 3 feb. 
1974 (ibid., 1976, 111, inz. 118). 

Over de feitelijke gegevens waarmee reke
ning moet worden gehouden : raadpl. Hof van 
Justitie, 30 juni 1966 (Rec. Jur., 1966, 415); 
9 juli 1969 (ibid., 1969, 301-302). 

(2) Over de onbevoegdheid van het Hof om 
een overeenkomst te interpreteren : Cass., 
24 feb. 1938 (Bull. en Pas., 1938, I, 66); 22 nov. 
1965 (ibid., 1966, I, 384); 18 mei 1973 (A.C., 1973, 
911). 

(3) Zie Cass., 26 feb. 1951 (A.C., 1951, 357); 
27 nov. 1964 (Bull. en Pas., 1965, I, 3~9); 6 feb. 
1971 (A.C., 19'11, 545); 12 sept. 1977 (1b1d., 1978, 
38). 

tweede onderdeel, de door eiseres 
verleende borgtocht ter waarborg van 
de verbintenissen van Arctos, ontstaan 
uit de exclusiviteitsovereenkomst, een 
ongeldige verbintenis tot voorwerp en 
oorzaak heeft en eiseres ten onrechte 
veroordeeld is geworden, daar de abso
lute nietigheid van de hoofdverbintenis 
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overslaat op de borgtocht (schending van 
de artikelen 85 van het E.E.G.-Verdrag, 
6, 1103, 1126, 1128, 1131, 1133 en 2012 van 
het Burgerlijk Wetboek); 

derde onderdeel, de nationale rechter 
gehouden is van ambtswege de wette
lijkheid van deze exclusiviteitsovereen
komst te onderzoeken; de verbodsbepa
ling rechtstreeks toepasselijk is en 
behoort tot de communautaire openbare 
orde; de wettelijkheid van de veroorde
ling ten gevolge van dit verzuim niet 
kan onderzocht worden (schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 85, 
117 van het E.E.G.-Verdrag en 2012 van 
het Burgerlijk Wetboek) : . 

Wat bet derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat eiseres bij con

clusie in boger beroep niet beeft 
tegengeworpen dat de overeenkomst · 
op 28 oktober 1972 gesloten tussen · 
verweerster en de firma Arctos 

lijke omstandigbeden, die ecbter in 
bet arrest niet worden vermeld, en 
anderdeels over te gaan tot de 
interpretatie van de overeenkomst 
zelve; dat in beide gevallen derge
lijke appreciatie steunt op feitelijke 
gegevens waarvan de beoordeling 
uiteraard niet tot de bevoegdbeid 
van bet Hof beboort; 

Dat bet onderdeel derbalve niet 
ontvankelijk is; 

Wat bet tweede onderdeel be
treft: 

Overwegende dat uit bet ant
woord op bet derde en bet eerste 
onderdeel blijkt dat niet wordt aan
genomen dat de overeenkomst van 
28 oktober 1972 nietig is; 

Dat ' bet onderdeel feitelijke 
grondslag mist; 

nietig was en dat dienvolgens de Over het tweede middel, afgeleid uit 
borgtocbt van eiseres jegens ver- de schending van de artikelen 97 van de 
weerster eveneens nietig was; Grondwet, 1326, 1341, 1347, 1349, 1353, 

Overwegende dat een verweer, al 1357, 2", en 1367 van het Burgerlijk 
is bet van openbare orde, dat niet is Wetboek, 
opgeworpen voor de feitenrecbter, doordat het arrest van 14 mei 1979 

1 beslist dat de overeenkomst van borg-
imp iciet kan verworpen worden stelling bewezen is en ambtshalve, bij 
zonder nadere motivering; dat ten toepassing van de artikelen 1357, 2", en 
deze uit de arresten blijkt dat de 1366 van het Burgerlijk Wetboek, de 
recbters impliciet docb zeker beb- gerechtelijke eed oplegt aan verweerster 
ben beslist dat de overeenkomst van in de persoon van Gaston Krekels, die 
28 oktober 1972 geldig was; als volgt wordt geformuleerd : c Ik zweer 

Dat bet onderdeel faalt naar dat eiseres op 20 december 1973 in mijn 
recbt·, kantoor en in mijn aanwezigheid zich 

persoonlijk borg stelde ten belope van 
Wat bet eerste onderdeel betreft: een bedrag van twee miljoen frank voor 
Overwegende dat uit de arresten· de leveringen van goederen door ver-

weerster aan de firma Arctos », om de 
blijkt dat op 28 oktober 1972 de redenen : dat de akte van borgstelling 
naamloze vennootscbap J aga met nietig is als volledig bewijsmiddel, maar 
Arctos een overeenkomst sloot, mag ingeroepen worden als begin van 
waarbij eerstgenoemde aan Arctos bewijs door geschriften, waardoor het 
de alleenverkoop in Duitsland toe- bewijs door getuigen of vermoedens 
stond van de Jaga-produkten, en mogelijk wordt; dat verweerster een 
waardoor Arctos zicb ertoe verbond' authentiek verklaard ge~c;hrift vo~r-

. brengt van een gerechtehJk vergeliJk, 
geen met Jaga-pro~ukten. concurre- getroffen op 26 november 1974 tussen 
rende produkten m DUitsland te eiseres en zekere Abendroth, waarin 
verkopen; volgende clausule voorkomt : de over-

Overwegende dat indien een der- eenkomst van 28. oktober .. 1974 tussen 
gelijke overeenkomst onder bet ver- Abendroth en e1~eres bliJft besta~: 
bod van artikel 85 van bet Verdrag Abenroth bekrachtigt nog eens dat hlJ 
kan vallen bet evenwel noodzake- zich tegenove~ eis~res tot 60 pet. van 
. . . ' . . haar borgverbmterussen tegenover ver-

liJk IS, om de geld1gbe1d van de weerster onherroepelijk borg stelt; dat 
overeenkomst te beoordelen, eens- deze overeenkomst een afdoende ver
deels rekening te bouden met feite- moeden uitmaakt van het bestaan van 
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een overeenkomst van borgstelling; dat 
de schuld van 3.098.307 frank van Arctos 
tegenover verweerster niet betwist 
wordt; dat derhalve nog enkel dient 
uitgemaakt te worden voor welk bedrag 
eiseres zich borg stelde; dat bet hof van 
beroep bet gepast oordeelt daarvoor de 
gerechtelijke eed op te leggen, 

terwijl, eerste onderdeel, eiseres in 
haar conclusie in boger beroep na het 
eerste tussenarrest en in haar aanvul
lende conclusie uitdrukkelijk staande 
hield : dat bet gerechtelijk vergelijk, 
door haar met Abendroth getroffen, door 
verweerster niet als aanvullend bewijs 
kon ingeroepen worden; dit vergelijk ten 
opzichte van verweerster een c res inter 
alios » was en tot doel had zo gunstig 
mogelijk een einde te stellen aan de 
veiinootschap, ook op fiscaal gebied; bet 
niet opgaat er bepaalde verklaringen uit 
te lichten en: in een andere context over 
te plaatsen; bet arrest op dit verweer 
niet antwoordt (schending van artikel 97 
van de Grondwet); 

tweede onderdeel, het arrest, door niet 
te antwoorden op dit verweer, ten 
onrechte dit vergelijk aanvaardt als een 
vermoeden ter aanvulling van het begin 
van schriftelijk bewijs en de gerechte
lijke eed aan verweerster oplegt (schen
ding van de artikelen 1326, 1341, 1347, 
1349, 1353, 1357, 2", en 1367 van bet 
Burgerlijk Wetboek) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het hof van 

beroep oordeelt dat het gerechtelijk 
vergelijk dat eiseres op 26 novem
ber 1974 met een zekere Abendroth 
gesloten heeft en waarvan het inge
roepen beding wordt overgenomen 
in bet arrest « een afdoende ver
moeden uitmaakt van het bestaan 
van een overeenkomst tot borg
stelling »; 

Dat aldus aan het vormvereiste 
van artikel 97 van de Grondwet 
wordt voldaan; 

Wat het tweede onderdeel be
treft: 

Overwegende dat naar luid van 
artikel 1349 van het Burgerlijk Wet
hoek vermoedens gevolgtrekkingen 
zijn die de wet of de rechter afleidt 
uit een bekend feit tot een onbe
kend feit; dat artikel 1353 bepaalt 
dat vermoedens die niet bij de wet 

zijn ingesteld, worden overgelaten 
aan het oordeel en het beleid van de 
rechter; 

Overwegende dat het bedoelde 
bekend feit een overeenkomst kan 
zijn, aangegaan door enerzijds de 
gedingpartij waartegen het vermoe
den wordt ingeroepen en anderzijds 
een persoon die geen partij in het 
geding is; 

Overwegende dat bet arrest 
beslist dat de borgstelling bewezen 
is, maar ambtshalve de eed oplegt 
aileen om het bedrag van de veroor
deling te bepalen; dat aldus geen 
van de artikelen waarvan de schen
ding in het onderdeel wordt aange
voerd, wordt geschonden; 

Dat het onderdeel naar recht 
faalt; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiseres in 
de kosten. 

30 januari 1981 - 1" kamer 
Voorzitter : de h. Wauters, eerste voor
zitter- Verslaggever: de h. Janssens
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Krings, advocaat-generaal Advo
caten : mrs. Houtekier en De Gryse. 

Nr. 324 

1" KAMER- 30 januari 1981 

INKOMSTENBELASTINGEN - PERSO
NENBELASTING - BEDRLJFSINKOMEN -
AFGEVAARDIGD BEHEERDER VAN EEN NAAM
LOZE VENNO<YrSCHAP- WETBOEK VAN DE 
INKOMSTENBELASTINGEN, ARTI'. 20, ?fi, B 
EN 27, § 1, 1° - BEWLDIGING DOOR DE 
VENNOOTSCHAP BETAALD AAN EEN AFGE
VAARDIGD BEHEERDER VAN DE VENNO<Yr
SCHAP- BEGRIP. 

Niet naar recht verantwoord is het 
arrest dat, op grond dat een vennoot
schap op rekening van een afgevaar
digd beheerder met diens goedkeuring 
een bedrag heeft gestort waarover hij 
heeft beschikt en terwijl de beheerder, 
die de belasting was verschuldigd, 
betoogde dat het ging om een boeking 
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waaruit hij geen voordeel had gehaald, 
beslist dat zodanige vergelding een 
bezoldiging is in de zin van de artt. 20, 
2", b, en 27, § 1, 1", W.LB., zonder te 
onderzoeken of het aldus gestorte 
bedrag de tegenprestatie was van een 
activiteit die de beheerder in de ven
nootschap werkelijk zou hebben uitge-
oefend {1). . 

(DEFOORT T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. 
FINANCIItN} 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 11 juni 1979 door bet 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1319, 1320 en 
1322 van bet Burgerlijk Wetboek, 20, 2•, 
van het Wetboek van de Inkomstenbe
lastingen en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest beslist dat de over
boeking door de naamloze vennootschap 
Metropole Motors van 1.107.135 frank in 
1970 een belastbaar inkomen van eisers 
echtgenote uitmaakt om de reden dat : 
« uit. bet onderzoek gebleken is (fiscaal 
dossier stuk 41) dat de beslissing tot 9t'! 
betwiste overboeking in 1970 gesteund 
was op de faillietverklaring van de 
naamloze vennootschap Avefi {27 ok
tober 1970) en op de afwezigheid van 
aanmaning vanwege de curator en dat 
bewuste beslissing de schuld, hoewel ze 
niet betaald was, uit de boeken te Iaten 
verdwijnen, genomen werd door de raad 
van beheer van de naamloze vennoot
schap Metropole Motors; mevrouw 
Noterdaeme in haar hoedanigheid van 
afgevaardigde-beheerster van de naam
loze vennootschap Metropole Motors ook 
de mogelijkheid opperde dat, vermits de 
Schuld van 1.107.134 frank op "prive" 
.overgeboekt was, zou kunnen overge
gaan · worden tot taxatie ten laste van 
mevrouw . Noterdaeme, · doch in geen 
geval ten laste van de vennootschap voor 
het jaar 1970 (ibid.); mevrouw Noter
daeme· in dezelfde hoedanigheid even
eens aanhaalde dat, moest na grondig 
onderzoek. blijken dat . de schuld 
{1.107:135 frank) nog steeds bestaat, er 
een ontlasting zou dienen verleend te 

(1) Zie Cass., 19 jan. i960 (A.C., 1960, 455), 
18 juni 1963 (Bull. en Pas., 1963, I; 1101), 
23 maart en 6 april.1965 (ibid, 1965, 'I, 779 en 
839) en 3 nov. 1965 (ibid, 1966, 1,.295), .· . 

worden voor de vennootschap (fiscaal 
dossier stuk 42); de aanslag ten laste van 
de vennootschap bij beslissing van de 
directeur van 26 juni 1975 inderdaad 
ontlast werd (stukken 43-44); in deze 
omstandigheden bezwaarlijk kan worden 
gesproken van een zuiver boekhoudkun
dige verrichting door de boekhouders 
van de naamloze vennootschap Metro
pole Motors, en de directeur · terecht 
heeft aangehaald dat de echtgenote van 
appellant in feite toegeeft dat de liti
gieuze overboeking een toekenning in 
haren hoofde is •, en op grond van de 
vaststellingen : « dat bij een grondige 
verificatie van deze privl!-rekening werd 
vastgesteld dat mevrouw Noterdaeme 
tijdens het jaar 1971 wei opnemingen 
heeft gedaan en derhalve nu degelijk, 
gebruik gemaakt heeft van de toeken-. 
ning die op 31 december 1970 op haar. 
prive-rekening werd geboekt • ( ... ) c dat 
deze overboeking met haar toestemming 
is geschied zodat ze overdracht van 
eigendom teweegbracht en geldt als 
betaling », 

terwijl noch de· vaststelling dat bet 
litigieuze bedrag op de rekening-courant 
van mevrouw Noterdaeme werd overge
boekt, noch de vaststelling dat mevrouw 
Noterdaeme in het jaar 1971 opnemin
gen heeft gedaan en gebruik maakte van 
de litigietp;e som, noch bet feit dat de 
overboeking met haar toestemming was 
geschied en eigendomsoverdracht te
weegbracht, bet besluit wettigen dat de 
litigieuze overboeking in haar geheel 
een toekenning en dus een bedrijfsinko
men in de zin van artikel 20, 2•, van bet 
Wetboek van de lnkomstenbelastingen 
was, . zodat bet arrest, door in de 
gewraakte zin te beslissen, schending 
inhoudt van artikel 20, 2•, van bet 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen : 

Overwegende dat uit de vaststel
lingen van het arrest blijkt dat : 
r eiser voor het hof van beroep 
aanvoerde dat het betwiste bedrag 
van 1.107.135 frank niet als een voor 
bet aanslagjaar 1971 belastbaar 
inkomen van zijn echtgenote 

'mevrouw Defoort-Noterdaeme, in 
: ~aar hoedanigheid van afgevaardig
: de-beheerster van de naamloze ven
nootschap « M~tropole Motors ,., 

, mocht worden bescbo1;1wd; 2" dat 
'bedoeld bedrilg · op ·bet einde v,an, 
' 1969 in de bo~khouding van de 
; yennootschap voorkwam .•, <lls , bet 
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Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de vernietigde 
beslissing; veroordeelt verweerder 
in de kosten; verwijst de zaak naar 
het Hof van Beroep te Gent. 

saldo van een scbuld tegenover een 
derde, de naamloze vennootscbap 
« Avefi •, maar in de loop van bet 
jaar 1970, werd overgeboekt op bet 
krediet van de prive-rekening van 
mevrouw Noterdaeme in de naam
loze vennootscbap « Metropole 
Motors •; 3" eiser tot staving van zijn 
stelling aanvoerde dat de adminis- 30 januari 1981 - 1• kamer - Voorzit-

ter en verslaggever : de h. Wauters, 
tratie ten onrecbte bet betwiste eerste voorzitter - Gelijkluidende con
bedrag als een aan zijn echtgenote clusie van de h. Krings, advocaat
gedane toekenning had beschouwd, generaal - Advocaten : mrs. De Gryse 
en in dit verband boofdzakelijk. en Claeys Bouuaert. 
deed gelden dat de aanslag werd · 
gevestigd op een zuiver boekboud-
kundige verricbting in de boekbou..., 
ding van de naamloze vennootscbap 
« Metropole Motors • en dat hij uit Nr. 325 
deze verricbting geen winst of voor-
deel had genoten; 

Overwegende dat bet arrest 
beslist dat aan de echtgenote van 
eiser door de vennootschap, waar
van ze afgevaardigde-beheerster is, 
een toekenning werd gedaan in de 
ziri van artikel 20, 2", b, van het 
Wetboek op de Inkomstenbelastin
gen; dat die beslissing steunt op de 
vaststelling dat door die vennoot
scbap een overschrijving op de 
rekening van de afgevaardigde
beheerster werd gedaan en dat die 
overschrijving met haar medeweten 
en goedkeuring plaatsvond en dat 
die beheerster over een deel van de 
gelden beeft beschikt; 

Overwegende dat het arrest even
wei nalaat te onderzoeken of de 
som die aldus op de rekening van 
de afgevaardigde-beheerster werd 
overgeboekt, al dan niet de tegen
prestatie uitmaakte van de activiteit 
die de beheerster in de vennoot
scbap werkelijk zou hebben uitge
oefend; 

Overwegende dat het arrest aldus 
niet wettelijk beslist dat de som die 
op de rekening van de afgevaardig
de-beheerster werd overgeschreven, 
een toekenning is in de zin van 
artikel 20, 2", b, van het Wetboek op 
de Irikomstenbelastingen; 

Dat bet middel gegrond is; 

1" KAMER- 30 januari 1981 

1° BENELUX - VERDRAG BEI'REFFENDE 
' DE INSTELLING EN HET STATUUT VAN EEN 

BENELUX-GERECHTSHOF W .A.M.-VER
ZEKERING -WET VAN 1 JUL1 1956, ART. 4, § 1, 
2'1 - DE REGEL VAN DIE BEPAIJNG IS EEN 
VOOR BELGilt, LUXEMBURG EN NEDERLAND 
GEMEENSCHAPPELIJKE RECHTSREGEL DIE 
ALS DUSDANIG WORDT AANGEWEZEN KRACH
TENS ART. 1 VAN DAT VERDRAG. 

2° VERZEKERING- W.A.M.-VERZEKERING 
- WET VAN 1 JULl 1956, ARTIKEL 4, § 1, 2'1 -
REGEL VAN DIE BEPALING IS EEN VOOR 
BELGII!l, LUXEMBURG EN NEDERLAND 
GEMEENSCHAPPELIJKE RECHTSREGEL DIE 
ALS DUSDANIG IS AANGEWEZEN KRACHTENS 
ART. 1 VERDRAG BETREFFENDE DE INSTEL
LING EN HET STATUUT VAN EEN BENELUX
GERECHTSHOF. 

3° INTERNATIONALE VERDRAGEN 
- BENELUX-OVEREENKOMST BEI'REFFENDE 
DE VERPLICHTE AANSPRAKELLJKHEIDSVER
ZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN -
GEMEENSCHAPPELIJKE BEPAIJNGEN BLJ DIE 
OVEREENKOMST, ART. 4, § 1, 2° - DRAAG
WLJDTE VAN DIE BEPAIJNG. 

4° VERZEKERING - W.A.M.-VERZEKERING 
- BENELUX-OVEREENKOMST BEI'REFFENDE 
DE VERPLICHTE AANSPRAKELIJKHEIDSVER
ZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN -
GEMEENSCHAPPELIJKE BEPAIJNGEN BLJ DIE 
OVEREENKOMST, ART. 4, § 1, 3° - DRAAG
WLJDTE VAN DIE BEPAIJNG. 

1" en 2" De regel van art. 4, § 1, 2", 
W .A.M.-wet volgens welke de echtge
noot van de sub 1" vermelde personen 
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alsmede hun bloed- en aanverwanten 
in de rechte lijn van het recht op 
uitk:ering kunnen worden uitgesloten, 
mits zij bij hen inwonen en door hen 
worden onderhouden (1), is sinds 
1 juli 1976 een voor Belgie, Luxemburg 
en Nederland gemeenschappelijke 
rechtsregel, die is aangewezen krach
tens art. 1 Verdrag Benelux
Gerechtshof. 

a· en 4• Luidens art. 4, § 1, 2", van de 
gemeenschappelijke bepalingen beho
rende bij de Benelux-Overeenkomst 
betreffende de verplichte aansprake
lijkheidsverzekering inzake motorrij
tuigen, op 24 mei 1966 te Luxemburg 
ondertekend en goedgekeurd bij de 
wet van 19 feb. 1968, kunnen van het 
recht op uitk:ering worden uitgesloten 
de echtgenoot van de personen 
bedoeld in nr. 1, alsmede hun bloed
en aanverwanten in de rechte linie, 
mits dezen bij hen inwonen en door 
hen worden onderhouden; de dubbele 
voorwaarde van die bepaling heeft 
enkel betrekking op de woorden " hun 
bloed- en aanverwanten in rechte 
Jinie » en slaat niet op de echtgenoot 
van degenen die zijn bedoeld in nr. 1, 
van diezelfde paragraaf(2). 

(• GROEP JOSI • N.V. T. c GENERAL ACCIDENT, 
FIRE & LIFE INSURANCE • N.V.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 6 september 1976 in 
boger beroep gewezen door de 
Recbtbank van Eerste Aanleg te 
Tongeren; 

Gelet op het arrest op 
29 juni 1979 door bet Hof gewezen 
(3); 

Gelet op bet arrest van 
16 april 1980 van bet Benelux
Gerecbtshof; 

Over het middel, afgeleid uit de scben
ding van de artikelen 1134, 1319, 1320, 
1322 van bet Burgerlijk Wetboek, 4, in 

(1) Cass., 29 juni 1979 (A.C., 1978-79, 1324). 

(2) Benelux-Gerechtshof, 16 april 1980 (J.T., 
1980, 358; R. W., 1980-81, kol. 167 e.v., met concl. 
proc.-gen. Dumon, adv.-gen. bij bet Benelux
Gerechtshof); zie Cass., 22 sept. 1972 (A.C., 
1973, 87) en de noten, en 18 juni 1976 (ibid., 
1976, 1175). 

(3) A.C., 1978, 1324. 

het bijzonder § 1, 2, van de wet van 
.1 juli 1956 betreffende de verplichte 
aanspra.kelijkheidsverzekering inzakc 
motorrijtuigen, en, voor zoveel als nodig, 
97 van de Grondwet, 

doordat de rechter in boger beroep 
beslist dat de echtgenote van de verze
kerde van verweerster, in de rechten van 
welke echtgenote eiseres is: gesubro
geerd, volstrekt is uitgesloteil. van het 
recht op uitkering van vergoeding voor 
de haar door de verzekeringnemer met 
zijn motorrijtuig berokkende schade, op 
grond dat : artikel 4, § 1, 2•, van de wet 
van 1 juli 1956 de echtgenoot van de 
bestuurder van het voertuig dat de 
schade veroorzaakt, de verzekeringne
mer en allen wier burgerrechtelijke aan
sprakelijkheid door de polis is gedekt, 
onvoorwaardelijk van het recht op een 
uitkering uitsluit; dat de Nederlandse 
tekst van voormeld artikel van de wet 
van 1 juli 1956 daaromtrent geen twijfel 
laat bestaan; dat inderdaad de voor
waarde van inwonen en onderhouden 
enkel slaat op bloed- en aanverwanten 
in rechte linie; 

terwijl, wat hun conventionele uitslui
ting van het voordeel van de verzekering 
betreft, de wetgever van 1 juli 1956 de 
echtgenoot en de bloed- en aanverwan
ten van de verzekeringnemer op 
dezelfde voet heeft gesteld; in de opsom
ming van artikel 7 van de tussen 
Pascolo, echtgenoot van het slachtoffer, 
en verweerster gesloten verzekeringspo
lis, en van artikel 4 van de wet van 
1 juli 1956, van de verscheidene catego
rieen van de van het recht op een 
uitkering uitgeslotenen, een enkele 
groep wordt onderworpen aan de dub
bele voorwaarde van inwoning bij en 
onderhoud door de verzekeringnemer, 
welke groep is samengesteld uit diens 
echtgenoot, bloed- en aanverwanten 
tezamen; de rechter in boger b~roep 
dienvolgens door niet te onderzoeken of 
de echtgenote van verweersters verze
kerde a1 dan niet inwoonde bij en werd 
onderhouden door deze verzekeringne
mer, en door niet daarvan - zoals in het 
geval van diens bloed- en aanverwanten 
- de beslissing omtrent de eventuele 
uitsluiting van het recbt op uitkering te 
Iaten afhangen, 

eerste onderdeel, van de tussen 
Pascolo, ecbtgenoot van het slacbtoffer, 
en verweerster gesloten verzekeringspo
lis, een interpretatie geeft die met de 
termen ervan o:nverenigbaar is en dus de 
bewijskracbt ervan miskent (scbending 
in bet bijzonder van de artikelen 1319, 
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1320, 1322 van bet Burgerlijk Wetboek 
en, voor zoveel als nodig, 97 van de 
Grondwet); 

tweede onderdeel, althans de verbin
dende kracht van een tussen partijen 
wettelijk gesloten verzekelingsovereen
komst miskent, door te weigeren er de 
gevolgen aan toe te kennen die door de 
partijen zelf waren bepaald (schending 
in bet bijzonder van artikel 1134 van bet 
Burgerlijk Wetboek); 

derde onderdeel, ook van artikel 4, in 
bet bijzonder § 1, 2", van de voormelde 
wet van 1 juli 1956, wettelijke grondslag 
van de overeenkomst tussen de partijen, 
een interpretatie geeft die deze wettekst 
schendt {schending, in het qijzonder, 
van bet artikel 4 van de wet van 
1 juli 1956) : 

Overwegende dat artikel 4, § 1, 2", 
van de wet van 1 juli 1956 betref
fende de verplichte aansprakelijk
heidsverzekering inzake motorrij
tuigen toelaat van bet recht op een 
uitkering uit te sluiten, en artikel 7 
van de onderwerpelijke polis inder
daad van dit voordeel uitsluit, de 
echtgenoot van de bestuurder van 
bet motorrijtuig, alsmede zijn 
bloed- en aanverwanten in de 
rechte linie, mits dezen bij hem 
inwonen en door hem worden 
onderhouden; 

Overwegende dat eiseres stelt en 
verweerster tegenspreekt dat, nu die 
bepalingen de echtgenoot en de 
bloed- en aanverwanten in een 
zelfde tekst op dezelfde voet stellen, 
zowel de echtgenoot als de bloed
en aanverwanten in rechte linie van 
de bestuurder van bet recht op een 
uitkering slechts worden uitgesloten 
indien zij bij laatstgenoemde inwo
nen en door hem worden onderhou
den; 

Overwegende dat het Benelux
Gerechtshof, uitspraak doende op 
de bij arrest van 29 juni 1979 
gestelde vragen, in zijn arrest van 
16 april 1980 beslist : « de in de 
tekst van artikel 4, § 1, 2", van 
de gemeenschappelijke bepalingen 
behorende bij de Overeenkomst 
betreffende de verplichte aanspra
kelijkheidsverzekering inzake mo
torrijtuigen vermelde dubbele voor-

waarde heeft uitsluitend betrekking 
op de woorden " hun bloed- en 
aanverwanten in de rechte linie "; 
zij slaat niet op " de echtgenoot van 
de personen bedoeld in bet vorig 
nummer" »; 

Overwegende dat bet vonnis der
halve artikel 4, § 1, 2", niet schendt 
door te beslissen, dat, in dat artikel, 
de woorden « de echtgenoot van de 
bestuurder van bet motorrijtuig, als
mede van zijn bloed- en aanverwan
ten in de rechte linie, mits deze bij 
hem inwonen en door hem worden 
onderhouden » beduiden dat de 
dubbele voorwaarde van inwoon en 
onderhoud niet slaat op de bedoelde 
echtgenoot; 

Overwegende dat bet vonnis geen 
interpretatie inhoudt die onverenig
baar zou zijn met artikel 7 van de 
onderwerpelijke polis en aan dit 
artikel geen gevolgen toekent die 
onverenigbaar zouden zijn met die 
welke dit beding wettelijk tussen 
partijen heeft; dat bet vonnis der
halve de bewijskracht noch de ver
bindende kracht ervan miskent; 

Dat bet middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening, veroordeelt eiseres in 
de kosten. 

30 januari 1981- 1" kamer- Voorzit
ter en verslaggever : de h. Janssens, 
wnd. voorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Velu, advocaat-generaal -
Advocaat: mr. Biitzler. 

Nr. 326 

VERENIGDE KAMERS - 2 februari 1981 

1° CASSATIE - VERENIGDE KAMERS 
BURGERLLJKE ZAKEN- BEVOEGDHEID. 

2° ARBEIDSOVEREENKOMST - BE

DIENDE- OPZEGGINGSVERGOEDING- BERE
KENING - VAKANTIEGELD, BEPAALD BLJ 
ART. 38, 1°, K.B. VAN 30 MAART 1967, NIET IN 
AANMERKING TE NEMEN. 
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1" De verenigde kamers van bet Hoi ;zijn werkgever verscbuldigd is, ook in de 
bevoegd voor bet onderzoek van een .meer beperkte zin van de wetgeving op 
middel tot staving van een voorziening de arbeidsovereenkomsten loon is; dat 
tegen een beslissing, na cassatie op telkens als een werknemer arbeid ver
verwijzing gewezen, wanneer deze richt ter uitvoering van een arbeidsover
beslissing onverenigbaar is met bet eenkomst en dus loon verdient, hij niet 
cassatiearrest en bet middel betzelfde enkel op bet met de werkgever overeen
is als datgene dat door dit arrest is gekomen loon aanspraak heeft, maar dat 
aangenomen (1). (Art. 1119 Ger.W.) hij daarenboven, krachtens de Vakantie-

2. De opzeggingsvergoeding, bepaald in wet, 14 pet. van dat loon verdient; dat dit 
A Q d ---3d gedeelte van bet verdiende loon hem 

art. 20 · .B., omvat, naast e We-u• e, echter niet wordt uitgekeerd biJ' elke 
niet bet vakantiegeld, bepaald in 
artikel 38, 1", K.B. van 30 maart 1967 loonbetaling, maar dat het hem door de 
(2). wherkgevebrl'kwedrkebli~~ ~todir~t bet tatralddt opf 

et ogen 1 at IJ w ens ee o 
(WABCO-STANDARD N.V. T. NOSBUSCH) dat, door bet nemen van vakantie, zijn 

verdienste uit arbeid wegvalt; dat bet 
ARREST arbeidsbof derhalve oordeelt dat vakan

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 27 november 1979 
op verwijzing gewezen door het 
Arbeidshof te Brussel; 

Gelet op het arrest van het Hof, 
op 29 mei 1978 gewezen (1); 

Over bet middel, afgeleid uit de scben
ding van de artikelen 20 van de bij 
koninklijk besluit van 20 juli 1955 
gecoordineerde wetten betrefiende bet 
bediendencontract, gewijzigd door de 
wet van 21 november 1969, 38, 1" en 2", 
46, 48, 60, 64 van bet koninklijk besluit 
van 30 maart 1967 tot bepaling van de 
algemene uitvoeringsmodaliteiten van de 
wetten betrefiende de jaarlijkse vakantie 
der loonarbeiders, gewijzigd door bet 
koninklijk besluit van 2 april 1970, 2, 3, 
8, 9, 13, 16 van de bij koninklijk besluit 
van 28 juni 1971 gecoordineerde wetten 
betrefiende de jaarlijkse vakantie van de 
werknemers, 2, eerste lid, 1", en derde 
lid, 1", van de wet van 12 april 1965 
betrefiende de bescherming van bet loon 
der werknemers, 1134, 1135 en 1377 van 
het Burgerlijk Wetboek, 

doordat bet arrest eiseres veroordeelt 
om aan verweerder de som van· 
28.890 frank te betalen als aanvullende 
opzeggingsvergoeding op grond : dat bet 
vakantiegeld dat door de werkgever aan 
de bediende betaald wordt, behoort tot 
de loonnotie zoals ze bepaald wordt door 
de Loonwet van 12 april 1965, daar bet 
uit de loonnotie uitdrukkelijk uitgesloten 
wordt; dat bet vakantiegeld dat door de 

(1) Cass., 8 maart 1973, 2 arresten (AC., 
1973, 664 en 666). 

(2) Cass., 29 mei 1978 (A.C., 197(1, 1148) met 
concl. van bet O.M. in R. W., 1978-79, kol. 491. 

tiegeld tegenprestatie is van de ter 
uitvoering van een arbeidsovereenkomst 
verricbte arbeid; dat dat loon gelijk is 
aan 14 pet. van bet overeengekomen 
loon; dat nergens in de Vakantiewet bet 
vakantiegeld op een gedeelte van die 
14 pet. wordt bepaald; dat de bepalingen 
van artikel 38 van bet koninklijk besluit 
van 30 maart 1967 daaraan geen afbreuk 
doen, daar ze enkel berekeningsmodali
teiten van bet vakantiegeld bepalen voor 
de bediende die in dienst is van een 
werkgever wanneer hij vakantie neemt; 
dat ook de billijkheid en bet streven 
naar gelijkheid tussen werklieden en 
bedienden vereisen dat niet aileen bet 
zogenaamde dubbel vakantiegeld in aan
merking genomen wordt; dat bet 
arbeidshof oordeelt dat voor de vaststel
ling van de ontslagvergoeding bet 
lopende loon in aanmerking wordt geno
men, dit is de wedde waarop de 
bediende recht heeft wanneer zijn recht 
ontstaat; dat de bediende voor de ter 
uitvoering van de overeenkomst gele
verde arbeidsprestaties recht . heeft op 
bet loon dat op gezette tijden moet 
uitbetaald worden, maar daarenboven op 
bet later, in principe op bet ogenblik van 
de vakantie, uit te betalen loon; dat bet 
loon voor 12 maanden arbeid aldus een 
periode van 12 maanden en 24 dagen 
(vakantie) dekt; dat voor deze 24 dagen 
later te verlenen vakantie 175 pet. van 
bet met die periode overeenstemmend 
loon, of 14 pet. van bet overeengekomen 
jaar100n, wordt uitbetaald, 

terwijl, eerste onderdeel, eiseres aan 
verweerder een opzeggingsvergoeding 
van 502.320 frank bruto betaald heeft, 
waarin met bet enkel vakantiegeld gelijk 
aan de maandw;edde reeds was rekening 
gehouden, en zij dit bedrag verhoogd 
had met 6,25 pet., zijnde bet dubbel 
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vakantiegeld; het bestreden arrest, door 
eiseres te veroordelen om op dit bedrag 
.nogmaals het enkele vakantiegeld te 
betalen, ten onrechte tweemaal dit enkel 
vakantiegeld aan verweerder toekent 
(schending van de artikelen 20 van het 
koninklijk besluit van 20 juli 1955, 38, 1", 
46, 48, 60, 64 van het koninklijk besluit 
van 30 maart 1967, 2, 3, 8, 9, 16, tweede 
lid, van het koninklijk besluit van 
28 juni 1971, 1134, 1135 en 1377 van het 
Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, het feit dat de 
Vi!kantiewet geen uitdrukkelijk onder
scheid maakt tussen enkel en dubbel 
vakantiegeld, geen afbreuk doet aan de 
regel dat het enkel vakantiegeld als het 
gewone loon uitbetaald wordt voor de 
vakantiedagen en ten deze in de door 
eiseres betaalde opzeggingsvergoeding 
reeds opgenomen is, zodat de dubbele 
betaling blijft bestaan (schending van de 
artikelen 2, 3, 8, 9, 13 van het koninklijk 
besluit van 28 juni 1971, 38, 1", 46, 48, 60, 
64 van het koninklijk besluit van 
30 maart 1967, 1134, 1135, 1377 van het 
Burgerlijk Wetboek en 20 van het 
koninklijk besluit van 20 juli 1955); 

derde onderdeel, de maandelijkse 
wedde die verweerder verdiende op het 
ogenblik dat de overeenkomst beiHndigd 
werd, bruto 33.484 frank beliep en eise
res voor het vaststellen van de opzeg
gingsvergoeding rekening gehouden 
heeft met het als wedde doorbetaalde 
enkele vakantiegeld; noch de juridische 
aard van dit vakantiegeld, noch de wijze 
van verwerving, noch de billijkheid en 
bet streven naar gelijke behandeling 
afbreuk doen aan de onwettelijke dub
bele aanrekening ervan, die bet arrest 
ten onrecbte toepast (scbending van de 
artikelen 2, 3, 8, 9, 13, 16 van bet 
koninklijk besluit van 28 juni 1971, 38, 1", 
46, 48, 60, 64 van bet koninklijk besluit 
van 30 maart 1967, 20 van bet koninklijk 
besluit van 20 juli 1955, en 2, eerste lid, 
1", en derde lid, 1", van de wet van 
12 april 1965) : 

Overwegende dat de beslissing 
waartegen het middel is gericht, 
onverenigbaar is met het arrest van 
verwijzing; 

Dat het middel hetzelfde is als 
datgene dat door dat arrest werd 
aangenomen; 

Dat ·het middel derhalve door de 
verenigde kamers van het Hof moet 
worden onderzocht; 

Overwegende dat, krachtens de 
artikelen 9, tweede lid, van de 
gecoordineerde wetten betreffende 
de jaarlijkse vakantie van de werk
nemers en 38, 1" en 2", van het 
koninldijk besluit van 30 maart 1967 
tot bepaling van de algemene uit
voeringsmodaliteiten van de wetten 
betreffende de jaarlijkse vakantie 
van de loonarbeiders, het vakantie
geld van een bediende bestaat uit 
zijn normale bezoldiging, die hem 
tijdens de vakantiedagen wordt 
doorbetaald, en een bijslag daarop; 
dat dit vakantiegeld - in strijd met 
wat het arbeidshof beslist - niet 
gevormd wordt door een tijdens het 
vakantiedienstjaar verdiend, maar 
niet uitbetaald percentage van zijn 
loon; · 

Overwegende dat artikel 20, eer
ste lid, van de ten deze toepasselijke 
gecoordineerde wetten betreffende 
het bediendencontract bepaalt dat 
de vergoeding wegens opzegging 
gelijk is aan de lopende wedde 
overeenstemmende met de duur van 
de opzeggingstermijn of met het 
nog te !open gedeelte van deze 
termijn; dat, krachtens het tweede 
lid van dit artikel, de vergoeding 
benevens de wedden ook de « ver
diensten verworven krachtens de 
overeenkomst » omvat; dat krach
tens artikel 1135 van het Burgerlijk 
Wetboek overeenkomsten niet enkel 
verbinden tot hetgeen daarin uit
drukkelijk is bepaald, maar ook tot 
aile gevolgen die door de billijkheid, 
het gebruik of de wet aan de 
verbintenis, volgens de aard ervan, 
worden toegekend; 

Overwegende dat uit het voor
gaande voortvloeit dat het vakantie
geld, dat aan de bediende kraclitens 
de vakantiewetgeving door de werk
gever moet worden betaald, een 
krachtens de arbeidsovereenkomst 
verworven verdienste is in de zin 
van artikel 10 van de voormelde 
wetten betreffende het bedienden
contract en als zodanig in beginsel 
in aanmerking komt voor de bere
kening van de vergoeding wegens 
opzegging; 
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Overwegende dat het arbeidshof 
het « volledig vakantiegeld », 
bedoeld bij artikel 9, eerste lid, van 
de wetten betreffende de jaarlijkse 
vakantie van de werknemers, en dat 
v66r de wijziging door de wet van 
28 maart 1975 12 pet. van het loon 
van het vakantiedienstjaar bedroeg, 
als « lopende loon » in aanmerking 
neemt voor de berekening van de 
opzeggingsvergoeding; dat dit erop 
neerkomt dat het arrest de normale 
bezoldiging bedoeld in bet voor
melde artikel 38, 1", toevoegt aan de 
lopende wedde; 

Overwegende evenwel dat, wan
neer de tijdens de vakantiedagen 
doorbetaalde normale bezoldiging, 
ter berekening van de opzeggings
vergoeding, geheel of gedeeltelijk 
wordt toegevoegd aan de lopende 
wedde, hetzelfde voordeel tweemaal 
in aanmerking wordt genomen en 
de aldus bekomen vergoeding in die 
mate de wedde en verdiensten over
eenstemmende met de duur van de 
opzeggingstermijn of met het nog te 
lopen gedeelte ervan overtreft; dat 
een zodanige berekeningswijze 
strijdig is met het bepaalde in 
artikel 20 van de gecoordineerde 
wetten betreffende het bedienden
contract; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de vernietigde 
beslissing; houdt de kosten aan en 
zegt dat de feitenrechter erover zal 
beslissen; verwijst de zaak naar het 
Arbeidshof te Gent; zegt dat dit · 
rechtscollege zich, overeenkomstig.· 
artikel 1120 van het Gerechtelijk 
Wetboek, dient te voegen naar de 
beslissing van het Hof betreffende 
het beslechte rechtspunt. 

2 februari 1981 - Verenigde kamers 
- Voorzitter : de h. Wauters, eerste 
voorzitter - Verslaggever : de h. Rauws 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Lenaerts, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. Houtekier. 

Nr. 327 

3" KAMER - 2 februari 1981 

1° DIENSTPLICHT- UITSTEL EN VRLJLA
TING VAN DIENST OP MORELE GROND -
KOSTWINNER VAN HET GEZIN - iN AANMER
KING TE NEMEN INKOMEN- KINDERBLJSLAG. 

2° DIENSTPLICHT - HOGE MILITIERAAD 
- BEVOEGDHEID- BEOORDELING VAN EEN 
WE'ITELLJKE VOORWAARDE. 

1" He~ inkomen, dat in aanmerking 
komt om te oordelen of een dienst
plichtige uitstel of vrijlating van dienst 
kan bekomen als kostwinner van 
vader en moeder, omvat o.m. de door 
dezen ontvangen kinderbijslag, met 
inbegrip van de verhoogde kinderbij
slag voor minder-valide kinderen (1). 
(Art. 10, § 1, 1", derde lid, Dienstplicht
wet.) 

2" De Hoge Militieraad is ertoe gehou
den zelf na te gaan of een gezinslid, 
voor de toepassing van art. 10, § 1, 1", 
derde lid, Dienstplichtwet, dient te 
worden beschouwd als persoon ten 
Jaste overeenkomstig de wettelijke 
bepalingen inzake de personenbelas
ting; hij mag zich niet gebonden 
achten door een desbetreUende ver
klaring van een bestuurlijke instantie. 

(DERMUL) 

ARREST 

HET HOF;- Gelet op de bestre
den beslissing, op 4 december 1980 
door de Hoge Militieraad gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 10, § 1, 1", en 12, 
§ 1, 5" bis, e, van de Dienstplichtwet, 
gecoordineerd op 30 april 1962, 

doordat de Hoge Militieraad eisers 
aanvraag om vrijlating op grond van 
voomoemd artikel 12, § 1, 5"bis, e, af
wijst, omdat het samengevoegde netto
inkoinen van zijn ouders in 1977 het 
wettelijk vastgestelde maximum over
schrijdt, 

terwijl eiser een broer heeft die min
der-valide is voor meer dan 66 pet. en 
als dusdanig tewerkgesteld is in een 
beschermde werkplaats; voor deze broer 
tot diens ~jfentwintigste jaar verhoogde 

(1) Cass., 7 maart 1955 (A.C., 1955, 572), 
4 april 1955 (Bull. en Pas., 1955, I, 872) en 
24 maart 1989 (AC., 1969, 686). 
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kinderbijslag wordt uitbetaald, hoewel Dat de raad op dit punt artikel 10, 
hij door de administratie der belastingen § 1, 1", derde lid, van de Dienst
niet als ten laste van zijn ouders wordt plichtwet juist toepast; dat de ver
beschouwd, wegens bet minimumloon 
(met een netto-belastbaar inkomen van hoogde kinderbijslag voor minder-
67.504 frank) dat hij ontvangt en waar- valide kinderen kinderbijslag is en 
voor hij afzonderlijk belast wordt; de derhalve eveneens voor het volle
Hoge Militieraad enerzijds die broer niet dige bedrag in aanmerking komt; 
als ten laste van zijn ouders beschouwt 
(want anders zou het wettelijk vastge- Dat het middel in dit opzicht naar 
stelde maximuminkomen met 102.000 recht faalt; 
frank moeten worden verboogd, gelet op 
de handicap van meer dan 66 pct.J, Overwegende dat, wat eisers 
anderzijds de verhoogde kinderbijslag bewering betreft dat, wanneer de 
als een inkomen van de ouders verhoogde kinderbijslag moet wor-
beschouwt en dit bedrag voegt bij bet d k d d · d l"d 
belastbaar inkomen; bet niet de bedoe- en aangere en ' e mln er-va 1 e 
ling van de wetgever kan zijn geweest broer als persoon ten laste van zijn 
om gezinnen met minder-valide kinde- ouders moet worden beschouwd, de 
ren (tot 25 jaar) in die zin te benadelen; Hoge Militieraad zich beperkt tot de 
eiser daarom bet Hof verzoekt om of wei considerans dat : « de militierechts
zijn gehandicapte broer als ten laste van colleges bij het bepalen van het 
zijn ouders te beschouwen, of wei de toegelaten maximumbedrag enkel 
verhoogde kinderbijslag als een aanvul- en alleen rekening mogen houden 
lend inkomen voor die broer te beschou- met het aantal personen ten laste, 
wen, en niet als een inkomen van diens 
ouders; bet toch niet opgaat te beslissen zoals vermeld op de fiscale getuig-
dat een kind tegelijkertijd ten laste en schriften, afgeleverd na controle van 
niet ten Iaste is; de inkomsten van de de aangifte in de personenbelasting 
ouders in beide gevallen beneden het door de bevoegde Controles der 
wettelijk maximum vallen en de vrijla- Directe Belastingen »; 
ting op grond van artikel 12) § 1, 5" bis, e, 
van de gecoordineerde Dienstplichtwet ' Overwegende dat, luidens voor
kan worden verleend; eiser ten deze de noemd artikel 10, § 1, 1", derde lid, 
schending inroept van artikel 10, § 1, 1", .het maximumbedrag van het in 
eerste, tweede en derde lid, van dezelfde aanmerking te nemen inkomen 
wet, naar luid waarvan het samenge- wordt verhoogd voor iedere « per
voegde inkomen van de vader en de 
moeder of van ... , niet meer bedraagt soon ten laste overeenkomstig de 
dan x frank, verhoogd met een vierde wettelijke bepalingen inzake de 
per persoon ten laste, of met bet bedrag personenbelastingen »; 
van de bij de bedrijfsbelasting vrijge-
stelde kinderbijslag voor de personen Dat de Hoge Militieraad ertoe 
ten laste waarvoor dit bedrag het vierde gehouden is zelf na te gaan of de 
overschrijdt : betrokkene aan deze wettelijke 

voorwaarde voldoet en zich niet 
Overwegende dat uit de beslissing mag gebonden achten door een 

blijkt dat eiser zijn in het middel verklaring van een bestuurlijke 
ontwikkelde grieven eveneens voor instantie; 
de Hoge Militieraad heeft doen 
gelden; 

Overwegende dat, wat de aanre
kening van de verhoogde kinderbij
slag van eisers minder-valide broer 
betreft, de Hoge Militieraad beslist 
dat « de kinderbijslagen netto
inkomsten zijn die steeds voor hun 
volledig bedrag als netto-inkomsten 
moeten worden aangerekend bij 
de berekening van het globaal 
netto-inkomen »; 

Dat de beslissing op dit punt niet 
wettelijk verantwoord is; 

Om die redenen, vernietigt de 
bestreden beslissing; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de vernie
tigde beslissing; verwijst de zaak 
naar de Hoge Militieraad, anders 
samengesteld. 
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2 februari 1981 - a• kamer - Voorzit

ter: de h. Janssens, waarnemend voor
zitter - Verslaggever : de h. Delva -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Lenaerts, advocaat-generaal. 

Nr. 328 

a• KAMER - 2 februari 1981 

DIENSTPLICHT - ONTSLAG BIJ REFORM -
HERZIENING - LICHTING WAARTOE DE 
DIENSTPLICHTIGE BEHOORT. 

Wanneer de militaire commissie voor 
geschiktheid en reform haar beslis
sing, waarbij zij de dienstplichtige in 
werkelijke dienst bij reform heeft 
ontslagen, met toepassing van art. 16 
KB. van 5 okt. 1959, herziet, blijft de 
dienstplichtige behoren tot de lichting 
waartoe hij behoorde toen hij ontsla
gen werd (1). (Art. 98, § 1, Dienst
plichtwet.) 

(PALMERS) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 3 december 1980 
door de Hoge Militieraad gewezen; 

koninklijk besluit van 5 oktober 1959, 
betekent dat eiser niet meer behoort tot 
·bet jaarlijks contingent; dit impliceert 
dat eiser ingevolge deze beslissing met 
meer behoort tot de lichting 1975; eiser 
zelfs niet Ianger dienstplichtige is, ver
mits uit een schrijven van de Militie- en 
Herkeuringsraad van Limburg van 
20 jUiii 1980 blijkt dat hij slechts op 
14 maart 191!0 de hoedanigheid van 
militair heeft herkregen; bet herkrijgen 
van een bepaalde hoedanigheid uiter
aard (mderstelt dat men die vooraf niet 
had; 

het "tweede, afgeleid uit de schending 
van artikel 98 van de Dienstplichtwet, 
gecoordineerd op 30 april 1962, 

doordat de Hoge Militieraad eisers 
aanvraag om vrijlating op morele grond, 
bepaald bij artikel 12, § 1, 5" en 5" bis, van 
de wet ingediend met toepassing van 
artikel 20, § 1, 3", van dezelfde wet, niet 
ontvankelijk verklaart, 

terwij~ bedoeld artikel 98 bepaalt dat 
eiser wegens reform ontslagen werd en 
de ontslagen dienstplichtige niet meer 
behoort tot de lichting c zoals dit alles 
omschreven is in de wet op bet 
contingent ,. : · 

Overwegende dat de middelen 
uitsluitend opkomen tegen de· 
beslissing dat eiser tot de lichting 
1975 behoort, op grond waarvan zijn 
aanvraag om vrijlating niet ontvan
kelijk wordt verklaard wegens laat
tijdigheid; Over de beide middelen samen, bet 

eerste afgeleid uit de schending van bet 
koninklijk besluit van 5 oktober 1959 Overwegende dat de Hoge Militie
betrefiende de militaire commissies voor raad vaststelt : dat eiser op 
geschiktheid en reform, inzonderheid 1 juli 1975 met de lichting 1975 in 
artikel 16, werkelijke dienst is getreden; dat 

doordat de Hoge Militieraad eisers hij op 6 oktober 1975 werd gerefor
aanvraag om vrijlating op morele grond, meerd door de militaire commissie 
bepaald bij artikel12, § 1, 5" en 5"bis, van voor geschiktheid en reform; dat 
de op 30 april 1962 gecoordineerde 
Dienstplichtwet, ingediend met toepas- deze commissie evenwel, met toe-
sing van artikel 20, § 1, a•, van dezelfde passing van artikel 16 van het 
wet, niet ontvankelijk verklaart, koninklijk besluit van 5 oktober 

terwijl bet vaststaat dat eiser, geselec- 1959, haar beslissing heeft herzien, 
teerd voor de lichting 1975, met deze toen gebleken was dat eiser zijn 
lichting op 1 juli 1975 in werkelijke reform door bedrog had bekomen; 
dienst is getreden; eiser vervolgens werd 
gereformeerd op 6 oktober 1975 door de Overwegende dat door de be
militaire commissie voor geschiktheid en doelde herziening het ontslag bij 
reform; de beslissing uitgesproken door reform ongedaan wordt gemaakt, 
die commissie ter uitvoering van bet .zodat de dienstplichtige herplaatst ---------------1 wordt in de militaire toestand 

(1) Zie Cass., 23 juni 1976 (A.C., 1976, 1201) waarin hij zich op het ogenblik van 
en 11 dec. 1978 (ibid, 1978-79, 412). het ontslag bevindt; dat hij derhalve 
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deel uitmaakt van de lichting waar
toe hij behoorde toen hij ontslagen 
werd; 

Dat de Hoge Militieraad wettig 
beslist dat eiser tot de lichting 
1975 behoort; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening. 

2 februari 1981 - a• kamer - Voorzit
ter : de h. Janssens, waamemend voor
zitter - Verslaggever : de h. Delva -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Lenaerts, advocaat-generaal. 

Nr. 329 

3" KAMER- 2 februari 1981 

WERKLOOSHEID - GERECHTIGDEN OP 
WERKLOOSHEIDSUITKERING - JONGE WERK
NEMERS - INSCHRIJVING ALS WERKZOE
KENDE - OPROEPING DOOR DE DIENSTEN 
VOOR ARBEIDSBEMIDDELING- JONGE WERK
NEMER DIE ZICH NIET AANBIEDT- GEVOLG. 

De jonge werknemer bedoeld in art. 124 
Werkloosheidsbesluit die gedurende 
de periode van inschrijving als werk
zoekende wordt opgeroepen door de 
diensten voor arbeidsbemiddeling en 
zich niet aanbiedt op de dag en het 
uur verrneld in de oproeping, worcft 
van de Jijsten der werkzoekenden 
geschrapt. (Art. 31 M.B. van 4 juni 
1964.) 

(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING 
T. VERHAEGEN) 

ARREST 

bet ministerieel besluit van 4 juni 1964 
inzake werkloosheid en 97 van de 
Grondwet, 

doordat bet arrest, na te hebben 
vastgesteld dat verweerder als jonge 
werknemer in de zin van artikel 124 van 
bet koninklijk besluit van 20 decem
ber 1963, zich als werkzoekende inge
schreven had op 8 juli 1975 en dat hij 
geen gevolg had gegeven aan de uitnodi
ging om op de diensten van de arbeids
bemiddeling te komen op 24 juli 1975, 
niettemin beslist dat verweerder vanaf 
21 oktober 1975 voldeed aan de door 
artikel 124 gestelde voorwaarden gedu
rende ten minste vijfenzeventig dagen 
als werkzoekende ingeschreven te zijn 
en geen passende dienstbetrekking 
geweigerd te hebben, en hem dienvol
gens vanaf die datum op werkloosheids
uitkering gerechtigd verklaart, op 
grond : dat de in genoemd artikel 124 
bedoelde jonge werknemers geen werk
lozen zijn als omschreven in artikel 131, 
§ 1, van bet koninklijk besluit; dat zij 
derhalve, tot geen verplichte inschrijving 
gehouden zijnde, als vrije werkzoeken
den in de zin van artikel 31 van bet 
koninklijk besluit, niet onderworpen zijn 
aan de verplichtingen bepaald door de 
artikelen 28 en 31 van bet ministerieel 
besluit van 4 juni 1964, dat, genomen ter 
uitvoering van artikel 131 van bet 
koninklijk besluit, op hen niet van 
toepassing is, 

terwijl, aangezien de door artikel 131, 
§ 1, ten aanzien van geheel en gedeelte
lijk werklozen gestelde vereisten om op 
werkloosheidsuitkering aanspraak te 
hebben, met name de vereiste als werk
zoekende ingeschreven te zijn en geen 
passende dienstbetrekking geweigerd te 
hebben, gelijkluidend zijn met de door 
artikel 124 ten aanzien van jonge werk
nemers gestelde voorwaarden om op 
werkloosheidsuitkering gerechtigd te 
zijn, de ter uitvoering van artikel 131, 
§ 1, genomen uitvoeringsbepalingen van 
bet ministerieel besluit van 4 juni 1964, 
·meer bepaald de door de artikelen 28 en 

HET HOF; - Gelet op het bestre- 31 gestelde vereiste van aanbieding op 
den arrest, op 13 oktober 1978 door uitnodiging door de diensten van 
het Arbeidshof te Antwerpen gewe- . arbeidsbemiddeling, geacht moeten wor
zen; den eveneens toepasselijk te zijn op de 

jonge werknemers als bedoeld in 
artikel 124 van bet koninklijk besluit, 
zodat bet arrest ten onrechte tot bet 
besluit komt dat jonge werknemers in 
de zin van artikel 124 van bet koninklijk 
besluit, zoals verweerder, niet onderwor
pen zijn aan de verplichtingen omschre
ven in de artikelen 28 en 31 van bet 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 124 en 131 van bet 
koninklijk besluit van 20 december 1963 
betreffende arbeidsvoorziening en werk
loosheid, gewijzigd en aangevuld, wat 
artikel 124 betreft, door bet koninklijk. 
besluit van 3 oktober 1968, 28 en 31 van 
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ministerieel besluit (schending van de 
artikelen 124, en, voor zover als nodig, 
131 van bet koninklijk besluit van 
20 december 1963, 28 en 31 van het 
ministerieel besluit van 4 juni 1964); 

en terwijl het arrest toevoegt aan de 
terzake toepasselijke wettelijke bepalin
gen, wanneer het onderscheid maakt 
tussen werklozen die verplicht zijn zich 
als werkzoekende in te schrijven, en 
jonge werknemers die overeenkomstig 
artikel 31 van het koninklijk besluit als 
vrije werkzoekenden ingeschreven zijn; · 
het arrest in elk geval uit het aldus 
gemaakte onderscheid niet wettig kon 
besluiten tot de niet-toepasselijkheid op 
de overeenkomstig artikel 124 als werk
zoekenden ingeschreven jonge werkne
mers van de in de artikelen 28 en 31 van 
bet ministerieel besluit gestelde ver- . 
eisten van geldige inschrijving als werk
zoekende (schending van alle in het 
middel genoemde bepalingen) : 

Overwegende dat artikel 124 van 
het koninklijk besluit van 20 de
cember 1963 bijzondere voorwaar-. 
den bepaalt waaronder jonge werk
nemei·s na het beeindigen van stu
dies of van een leertijd de hoeda
nigheid van gerechtigde op werk
loosheidsuitkering bekomen; 

Dat, luidens de algemene voor
waarden bepaald in titel III, 
hoofdstuk I, afdeling I, van dit 
besluit, de gerechtigden arbeid in 
loondienst moeten verricht hebben; 
dat de in artikel 124 bedoelde jonge
ren, luidens het eerste lid, a·, in 
beginsel eveneens arbeid moeten 
verricht hebben, maar dat dit ver
eiste kan worden vervangen door 
een inschrijving als werkzoekende, 
op voorwaarde dat de betrokkenen 
geen passende dienstbetrekking 
hebben geweigerd.; 

Overwegende dat de voorwaarden 
waaronder de inschrijving als werk
zoekende verkregen, behouden of 
opgeheven wordt, bepaald zijn door 
artikel 131 van het koninklijk 
besluit van 20 december 1963 en de 
ter uitvoering van dit artikel geno
men bepalingen van hoofdstuk IV 
van het ministerieel besluit van 
4 juni 1964; dat deze voorschriften, 
krachtens het doel en de strekking 

van artikel 124, toepassing vinden 
op de aldaar bedoelde jonge werk
nemers, in zoverre zulks niet onmo
gelijk wordt gemaakt door de 
bijzondere toestand waarin die 
gerechtigden zich bevinden als 
gevolg van het feit dat zij gebeurlijk 
nooit arbeid in dienstverband heb
ben verricht en dat zij gedurende de 
in artikel 124, eerste lid, a•, bepaalde 
periode geen aanspraak op werk
loosheidsuitkering hebben; 

Overwegende dat artikel 31 van 
het ministerieel besluit van 
4 juni 1964 deel uitmaakt van 
hoofdstuk IV van dit besluit; dat de 
eigen toestand van de in artikel 124 
bedoelde jonge werknemers in niets 
de toepassing van dit artikel in de 
weg staat; dat de jonge werkne
mer die gedurende de periode 
van inschrijving als werkzoekende 
wordt opgeroepen door de diensten 
voor arbeidsbemiddeling en zich 
niet aanbiedt op de dag en het uur 
vermeld in de oproeping, derhalve 
van de lijsten der werkzoekenden 
wordt geschrapt; 

Overwegende dat het arbeidshof 
de artikelen 124, 131 van het 
koninklijk besluit van 20 decem
ber 1963 en 31 van het ministerieel 
besluit van 4 juni 1964 schendt door 
te beslissen dat laatstgenoemd 
artikel 31 niet toepasselijk is op de 
in voormeld artikel 124 bedoelde 
jonge werknemers; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest; beveelt dat mel
ding van dit arrest zal worden 
gemaakt op de kant van de ver
nietigde beslissing; gelet op 
artikel 1017, tweede lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt 
eiser in de kosten; verwijst de zaak 
naar het Arbeidshof te Brussel. 

2 februari 1981- 3" kamer- Voorzit
ter en verslaggever : de h. Janssens, 
waamemend voorzitter - Gelijklui
dende conclusie van de h. Lenaerts, 
advocaat-generaal - Advocaat :· mr. 
L. Simont. 
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Nr. 330 

a• KAMER - 2 februari 1981 

1° SOCIALE ZEKERHEID - ZELFSTAN
DIGEN - HOEDANIGHEID VAN ZELFSTANDIGE 
- WETI'EUJK VERMOEDEN - WEERLEGGING 
-BEGRIP. 

2° SOCIALE ZEKERHEID - ZELFSTAN
DIGEN - HOEDANIGHEID VAN ZELFSTANDIGE 
- WERKEND VENN<XYr IN EEN PERSONEN
VENNOOTSCHAP MEIT BEPERKTE AANSPRAKE
UJKHEID. 

a0 VENNOOTSCHAP HANDELSVEN
. NOOTSCHAP - PERSONENVENN<XYrSCHAP 

MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID- WER
KEND VENN<XYr- BEGRIP. 

1• De rechter die vaststelt dat iemand 
het bewijs heeft geleverd dat hij geen 
beroepsactiviteit als zeUstandige uitoe
fende, beslist wettig dat het vermoe
den van hoedanigheid van zeUstan
dige, gevestigd door art. 3, § 1, tweede 
lid KB. nr. 38 van 27 juli 1967, is 
w~rlegd, ook aJ overweegt hij boven
dien dat het bewijs niet is geleverd dat 
de betrokkene een andere activiteit 
dan die van werknemer uitoefende. 

2• en a• Een vennoot in een personen
vennootschap met beperkte aanspra
kelijkheid die daarin een activiteit 
uitoefent om het kapitaal dat gedeelte
lijk het zijne is, te doen renderen, is 
als werkend vennoot zeUstandige voor 
de toepassing van het sociaal statuut 
der zeUstandigen (1). (Art. a. § 1, 
eerste lid, K.B. nr. a8 van 27 juli 1967.) 

(RLJKSINSTITUUT VOOR DE SOCIALE VERZEKE
RINGEN DER ZELFSTANDIGEN T. DECOSTER. 

• DEGUISNE PERE ET FILS • P.V.BA) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 16 maart 1979 door 
het Arbeidshof te Gent gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen a, § 1, van bet 
koninklijk besluit nr. a8 van 27 juli 1967 
houdende inrichting van bet sociaal 
statuut der zelfstandigen en 97 van de 
Grondwet, 

doordat bet arrest beslist dat verweer
der niet als een zelfstandige kan worden 
beschouwd, en derhalve de oorspronke
lijke vordering ongegrond acht, hoewel 
hij als « werkend vennoot " wer~ belast 
wegens inkomsten als zelfstandi&e, op 
grond : dat hij geen mandaat m de 
vennootschap, verweerster, bekleedt; dat 
hij wei 5 van de 900 aandelen in de· 
vennootschap heeft, doch zijn hoedanig
heid van vennoot hem niet noodzakelijk 
de hoedanigheid van zelfstandige in de 
zin van bet sociaal statuut der zelfstan,.. 
digen verleent; dat bet feit dat de 
uitkeringen, die door verweerster aan 
verweerder werden uitbetaald, niet 
alleen bestaan uit een vaste wedde, maar 
ook uit een belangrijk deel in de winst, 
ten deze van geen belang is; dat de 
« blote bewering • vanwege eiser, als zou 
verweerder een deel van de winst heb
ben genoten als « inkomsten van een 
zelfstandige activiteit als bijberoep " niet 
volstaat als bewijs; dat noch de presta
ties van verweerder, noch zijn aandeel 
in de winsten in verhouding zijn met 

· zijn aandeel in bet kapitaal van de 
vennootschap, zodat de beroepsactivitei
ten van verweerder niet als die van een 
werkend vennoot kunnen worden 
gekwalificeerd; dat niet bewezen is dat 
verweerder in de vennootschap een 
andere activiteit heeft dan die van 
handelsdirecteur onder arbeidsovereen
komst, 

tezwjjl, eerste onderdeel, artikel a, § 1, 
tweede lid, van bet koninklijk b~sluit 
nr. a8 van 27 juli 1967 bepaalt dat 1eder 
persoon die in Belgie een beroepsbezig
heid uitoefent, die inkomsten kan ople
veren, bedoeld in artikel 20, 1•, 2•, b, 
of a• van bet Wetboek van de Inkom
stenbelastingen, geacht wordt, tot bewijs 
van bet tegendeel, zich in de voorwaar
den tot onderwerping aan het sociaal 
statuut der zelfstandigen te bevinden, 
zodat het arrest, dat vaststelt dat ver
weerder prestaties verricht in de perso
nenvennootschap met beperkte aanspra
kelijkheid, waarvoor hij inkomsten 
geniet die op fiscaal gebied gedeeltelijk 
als inkomsten uit een arbeidsovereen
komst worden aangegeven en ~edeelte
lijk als inkomsten als zelfstandige, ·met 
name als werkend vennoot, niet heeft 
kunnen beslissen dat « niet bewezen • is 
dat verweerder in de vennootschap een 
andere activiteit heeft dan die als han
delsdirecteur onder arbeidsovereen------------------1 komst, zonder miskenning van bet wet-

(1) Cass., 16 jan. 1978 (A.C., 1978, 590); zie telijk vermoeden van artikel a, § 1, 
Cass., 15 sept. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 32). krachtens hetwelk bet niet aan eiser 
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toekomt te bewi]zen dat verweerder de 
hoedanigheid van zelfstandige bezit, 
maar het aan de verweerders toekomt te 
bewijzen dat hij die hoedanigheid niet 
bezit (schending van artikel 3, § 1, van 
het koninklijk besluit nr. 38 van 
27 juli 1967); 

tweede onderdeel, een vennoot in een 
personenvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid, die daarin een activi
teit uitoefent om het kapitaal dat gedeel
telijk het zijne is, te doen renderen, een 
werkend vennoot is, en als zodanig 
onder het sociaal statuut van de zelf
standigen valt, ongeacht de aard van zijn 
prestaties of de grootte van zijn deelne
ming in het kapitaal, zodat het arrest, 
door te beslissen dat verweerder geen 
zelfstandige is, hoewel het vaststelt dat 
hij 5 van de 900 aandelen van de 
vennootschap bezit, een belangrijk deel 
in de winst ontvangt en prestaties ver
richt in de vennootschap, het wettelijk 
begrip van zelfstandige, in het kader van 
het sociaal statuut der zelfstandigen, 
miskent (schending van artikel 3, § 1, 
van het koninklijk besluit nr. 38 van 
27 juli 1967); 

derde onderdeel, het arrest niet ant
woordt op de conclusie van eiser, vol
gens welke de hoedanigheid van wer
kend vennoot, en derhalve van zelfstan
dige, in hoofde van verweerder blijkt 
uit een brief van deze laatste van 
18 januari 1974, waarin hij zelf schreef 
dat hij « associe actif » is, zodat bet 
arrest niet regelmatig gemotiveerd is 
(schending van artikel 97 van de 
Grondwet): 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat het arbeidshof 

oordeelt dat « noch de prestaties 
van (verweerder), noch zijn aandeel 
in de winsten in verhouding zijn 
met zijn aandeel in het kapitaal van 
de vennootschap (5 aandelen op 
900), zodat de beroepsactiviteiten 
van (verweerder) dan ook zeker niet 
als die van een werkend vennoot 
kunnen gekwalificeerd worden»; 

Dat het arrest door deze overwe
ging vaststelt dat uit de aange
haalde elementen blijkt dat ver
weerder geen beroepsactiviteit als 
zelfstandige uitoefent; dat het 
arbeidshof zodoende wettig beslist 
dat het vermoeden van de hoeda
nigheid van zelfstandige gevestigd 
door artikel 3, § 1, tweede lid, van 

het koninklijk besluit nr. 38 van 
27 juli 1967, is weerlegd, ook al leidt 
het bovendien uit andere elementen 
af dat het niet bewezen is dat 
verweerder een andere activiteit 
uitoefende dan die van handels
directeur ter uitvoering van een 
arbeidsovereenkomst; 

Wat het tweede onderdeel be
treft: 

Overwegende dat een vennoot 
in een personenvennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid, die 
daarin een activiteit uitoefent om 
het kapitaal dat gedeeltelijk het 
zijne is, te doen renderen, een 
werkend vennoot is en als zodanig 
onder het sociaal statuut van de 
zelfstandigen valt; 

Overwegende dat, om de hoeda
nigheid van werkend vennoot in een 
personenvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid te hebben, het 
niet volstaat dat men deelbewijzen 
van de vennootschap bezit, een 
activiteit erin uitoefent en een deel 
van de winsten ontvangt; dat vereist 
is dat die activiteit wordt uitgeoe
fend om het kapitaal te doen rende
ren en het winstaandeel derhalve 
om die reden wordt toegekend; 

Dat het arbeidshof uit de vaststel
ling dat verweerder 5 van de 
900 deelbewijzen van de vennoot
schap bezit, een belangrijk deel van 
de winst ontvangt en een activiteit 
in de vennootschap uitoefent, wette
lijk niet diende af te leiden dat 
verweerder zelfstandige was;. 

Wat het derde onderdeel betreft: 
Overwegende dat, door te oorde

len dat verweerder geen werkend 
vennoot is, het arbeidshof beslist 
dat de in het onderdeel bedoelde 
brief geen doorslaggevend bewijs 
van het tegendeel is en aldus eisers 
conclusie beantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 
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2 februari 1981 - 3" kamer - Voorzit

ter: de h. Janssens, waarnemend voor
zitter - Verslaggever : de h. Mahillon -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Lenaerts, advocaat-generaal - Advoca
ten : mrs. De Gryse en Bayart. 

Nr. 331 

2" KAMER- 3 februari 1981 

1° GERECHTSKOSTEN - STRAFZAKEN 
- STRAFVORDERING - VEROORDEUNG VAN 
TWEEBEKLAAGDENWEGENSAFZONDERLUKE 
MISDRJJVEN - HOOFDELIJKE VEROORDEUNG 
IN DE KOSTEN VAN DE STRAFVORDERING
ONWE'ITIGHEID {1). (ART. 50 SW.) 

GEVOERD - GEEN NADERE BEPALING 
OMTRENT DE STUKKENWAARVAN DE BEWLJ8-
KRACHT ZOU ZLJN MISKEND - NIET ONTVAN
KELIJK MIDDEL (1). 

(BAUDEWLJNS T. VAN DRIESSCHE) 

3 februari 1981 - 2" kamer - Voorzit
ter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Rauws - Gelijklui
dende conclusie van de h. Tillekaerts, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Heerman, Oudenaarde. 

Nr. 333 

2 KAMER- 4 februari 1981 

2° VOORZIENING IN CASSATIE - 1° ARBEID- DOCUM. ENTEN WAARVAN HET 
VORM - STRAFZAKEN - VOORZIENING VAN 
DE BURGERRRECHTELIJK AANSPRAKEUJKE 
PARTLJ - VOORZIENING NIET BETEKEND -
NIET ONTVANKELIJKE VOORZIENING {2). 

3° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKEN

STRAFVORDERING- VERNIETIGING VAN DE 
BESLISSING WAARBLJ DE BEKLAAGDE WORIJI' 
VEROORDEELD - BURGERRECHTELIJK AAN
SPRAKELIJKE PARTIJ DIE ZICH NIET OF 
ALTHANS ONREGELMATIG IN CASSATIE 
HEEFT VOORZIEN - BESUSSING WAARBLJ 
EEN PARTLJ BURGERRECHTELIJK AANSPRA
KELIJK WORDT VERKLAARD, ZONDER 
BESTAANSREDEN GEWORDEN (3). 

(KIPS, MOREL, • ALCAGRO • P.V.B.A. 
T. REGIE VOOR TELEGRAFIE EN TELEFONIE) 

3 februari 1981 - 2" kamer - Voorzit
ter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Caenepeel - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Tille
kaerts, advocaat-generaal. 

Nr. 332 

2" KAMER- 3 februari 1981 

CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN -
MIDDEL WAARIN DE MISKENNING VAN DE 

BLJHOUDEN DOOR DE SOCIALE WETGEVING IS 
OPGELEGD - WET VAN 26 JAN. 1951, ART. 4, 
ao- MISDRLJF- BEGRIP. 

2° ARBEID - DOCUMENTEN WAARVAN HET 
BLJHOUDEN DOOR DE SOCIALE WETGEVING IS 
OPGELEGD - WET VAN 26 JAN. 1951, ART. 4 -
MISDRLJF WAARVOOR GEEN BEDRIEGLIJK 
OPZET IS VEREIST. 

3° CASSATIE- OMVANG- STRAFLAKEN

VOORZIENING VAN HET OPENBAAR MINI8-
TERIE TEGEN DE BEKLAAGDE EN DE VOOR 
DEZE BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE 
PARTIJ- VERNIETIGING VAN DE BESUSSING 
WAARBLJ DE BEKLAAGDE WORDT VRIJGE
SPROKEN - DIE VERNIETIGING BRENGT VER
NIETIGING MEDE VAN HET BESCHIKKENDE 
GEDEELTE M.B.T. DE BURGERRECHTELLJK 
AANSPRAKEUJKE PARTLJ (1). 

1" Art. 4, 3", wet van 26 jan. 1951 wordt 
overtreden wanneer de bezoldiging 
voor de schafttijd van de werknemers, 
die onder het Paritair Comite voor de 
bewakingsdiensten ressorteren, op de 
individuele rekening onder de rubriek 
, premies , wordt vermeld (Art. 4, a•, 
wet van 26 jan. 1951; K.B. 7 okt. 1975, 
CA.O. 28 dec. 1976 afgesloten in het 
Paritair Comite voor de bewakings
diensten, algemeen verbindend ver
klaard bij K.B. 19 juli 1978.) 

BEWLJSKRACHT VAN DE AKTEN WOIIDI' AAN- 1-----------------
Nota's arrest nr. 331 : 

(1) Cass., 10 april1979 (A.C., 1978-79, 965). 

(2) en (3) Cass., 30 sept. 1980 (A.C., 1980-81, 
nr. 71). 

Nota arrest nr. 332 : 

(1) Cass., 12 dec. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 240). 

Nota arrest nr. 333 : 

(1) Zie Cass., 27 maart 1979 (AC~ 1978-79, 
880) en 16 okt. 1979 (ibid., 1979-80, nr. 111). 
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(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HE'l' HOF VAN 
BEROEP TE BRUSSEL T. VELKE, • INTERGARDE • 

P.V.B.A.) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 15 oktober 1980 door 
het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1 en 4 van de 
wet van 26 januari 1951 betreffende de 
vereenvoudiging der documenten waar
van bet bijhouden door de sociale wetge
ving opgelegd is, 7 van bet koninklijk 
besluit van 12 november 1952 betref
fende hetzelfde onderwerp, 2 van bet 
koninklijk besluit van 7 oktober 1975 
betreffende de arbeidsduur van sommige 
werklieden die onder het Paritair 
Comite voor de bewakingsdiensten res
sorteren, 6 van de in bet Paritair Comite 
voor de bewakingsdiensten gesloten en 
bij koninklijk besluit van 19 juli 1978 

c weglatingen "• namelijk het onnauw
keurig bijhouden van de individuele 
rekeningen, niet bewezen verklaart, 

terwijl de c schafttijd ,. aanwezigheids
uren zijn waarvoor met toepassing. van 
artikel 6 van voormelde bij koninklijk 
besluit van 19 juli 1978 algemeen verbin
dend verklaarde collectieve arbeidsover
eenkomst van 28 december 1976 bet 
-bedrag van bet minimumloon moest 
uitbetaald worden en die bedragen dus 
niet mochten vermeld worden onder de 
rubriek c premies ,. van de individuele 
rekeningen, waarvan sprake in artikel 7, 
6", van het koninklijk besluit van 
12 november 1952, vermits ze daarmee 
helemaal geen verband houden, doch in 
die rekeningen verplicht moesten vei'
meld worden onder de rubriek c ver
richte arbeidsuren "• bedoeld in artikel 7, 
1", van voornoemd koninklijk besluit; en 
bet feit dat de beklaagde dat niet gedaan 
heeft bet misdrijf oplevert bedoeld 
in artikel 4-3" van de wet van 
26 januari 1951 : 

algemeen verbindend verklaarde collec- Overwegende dat het arrest, door 
tieve arbeidsovereenkomst van 28 de- te beslissen dat de bezoldiging voor 
cember 1976 tot vaststelling van som- de schafttijd van de bewakers op de 
mige arbeidsvoorwaarden van de werk- individuele rekeningen mag wor-
.lieden, en 97 van de Grondwet, d ld d d b · k en verme on er e ru ne 

doordat het hof vaststelt, enerzijds, c premies ,., de in het middel 
dat de uren die op elk van de litigieuze tteli "k b li 
individuele rekeningen vermeld staan, aangewezen we J e epa ngen 
enkel en alleen de uren zijn waarop schendt; 
werkelijk arbeid wordt verricht en niet Dat het middel gegrond is; 
de uren van de c schafttijd ,. waarvan 
sprake is in artikel 2 van het koninklijk Over het tweede middel, afgeleid uit 
besluit van 7 oktober 1975, anderzijds, de schending van: artikel 4-3" van de wet 
dat die uren van de schafttijd op basis. van 26 januari 1951 betreffende de 
van hetzelfde uurloon moesten vergoed vereenvoudiging der documenten waar
worden als de werkelijk verrichte arbeid van bet bijhouden door de sociale wetge
van de bewaker en zulks ingevolge ving opgelegd is, 
artikel 6 van de in bet Paritair Comite doordat het hof van beroep vaststelt 
voor de bewakingsdiensten gesloten en. dat de juistheid van de feiten in hun 
bij koninklijk besluit van 19 juli 1978 · geheel niet betwist wordt en beklaagde 
algemeen verbindend verklaarde collec- · van . bet hem ten laste gelegde vrij
tieve arbeidsovereenkomst van 28 de- spreekt op grond dat c er bij de' 
cember 1976 tot vaststelling van som- vermelding van de aangevochten gege
mige arbeidsvoorwaarden van de werk- vens geen bedrieglijk opzet aanwezig 
lieden, en vervolgens beslist dat c het was ,., 
ongetwijfeld opportuun ware ~eweest te · "'1 artik 1 4 3" ld t indien de beklaagde de voor die ,p schaft- 'IWIJ e - van voorme e we 
tijd " uitbetaalde bedragen niet vermeld van 26 januari 1951 geen bedrieglijk 
had onder de opgelegde rubriek " pre- opzet vereist, zodat bet misdrijf reeds 
mies ", doch in plaats daarvan een bijko- bestaat door bet vrijwillig verrichten 
mende bijzondere rubriek voor die uren van de strafbaar gestelde materiiHe 
van louter aanwezigheid had gemaakt, of handeling : 
doen maken, dat hij daartoe evenwel 
niet verplicht was, vermits de wet daar- Overwegende dat de tekst van 
omtrent niets bepaalt ,. en bijgevolg artikel 4-3" van de wet van 
de aan de beklaagde verweten 26 januari 1951 betreffende de ver-



-629-

eenvoudiging der documenten waar- 2° INTERESTEN - MORATOIRE INTERES
van. het bijhouden door de sociale TEN - BEDROG VAN DE SCHULDENAAR -
wetgeving is opgelegd, correctionele . RENTEVOET. 

straffen oplegt aan hen die deze 3o OVEREENKOMST _ LASTGEVING _ 
documenten onvolledig of onnauw
keurig hebben bijgehouden, doch 
nooit uitdrukkelijk noch impliciet 
het bewijs van het bedrieglijk opzet 

INTEREST VERSCHULDIGD DOOR DE LAST
BEBBER- BEDROG VAN DE SCHULDENAAR
BEGRlP. 

aan de zijde van hem die daarmee 1" De veroordeling van een lasthebber 
belast is, vereist; tot betaling van interest op het bedrag 

dat hij aan zijn lastgever moet terug-
Overwegende dat het arrest, door beta/en, is naar recht verantwoord, 

de verweerder Velke vrij te spreken , wanneer de rechter vaststelt dat de 
op grond dat c er bij de vermelding lasthebber gedurende tien maanden 
van de aangevochten gegevens geen ; verborgen heeft gehouden dat iets de 
bedrieglijk opzet aanwezig was », uitvoering van de last belette, met de 
zijn beslissing niet wettelijk verant- bedoeling het hem toevertrouwde 

dt bedrag onder zich te houden, en uit 
woor ; die vaststellirigen aOeidt dat de hou-

Dat het middel gegrond is; ding van de lasthebber bedrieglijk was 
Overwegende dat de vemietiging (1). (Art. 1996 B.W.) 

van de beslissing op de tegen ·2" en 3" De rechter die vaststelt dat een 
verweerder! beklaagde! ~~gestelde lasthebber gedurende tien maanden 
s~afvordenng de veml.eti_gmg met verborgen heeft gehouden dat iets de 
z1ch brengt van de beshssmg waar- uitvoering van de last belette, met de 
bij verweerster, burgerrechtelijk bedoeling het hem toevertrouwde 
aansprakelijke partij, buiten het ~rag onde!" zich te _houden, en uit' 
geding wordt gesteld en waartegen die va_~tstel/inge:t} aOe1dt dat de h~-
eiser zich regelmatig in cassatie d_t;lSWIJze van die lasthebber betfr1eg-

. . lijk was, veroordeelt hem wettig tot 
heeft voorz1en; betaling van een hogere interest dan 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding · zal worden gemaakt 
op de kant van de vernietigde 
beslissing; legt de kosten ten laste 
van de Staat; verwijst de zaak naar 
het Hof van Beroep te Luik. 

4 februari 1981- 2" kamer- Voorzit
ter : de h. Legros, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever :·de h. Kreit - Gelijklui
dende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal. 

Nr. 334 

1" KAMER - 5 februari 1981 

1° LASTGEVING- INTEREST VERSCHUL-

de wettelijke over het bedrag dat hij 
als lasthebber aan zijn lastgever moet 
terugbetalen (2). (Art. 1153, derde en 
vierde lid, B.W.) 

(BERNARD T. APEX HOLDING N.V.) 

ARREST ( verta/ing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 25 september 1979 
door het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1108, 1116, 
1134, 1146, 1149, 1150, 1151, 1153, 1993, 
1996, 2003 en 2004 van het Burgerlijk 
Wetboek, van het algemeen rechtsbegin
sel c Fraus omnia corrurnpit ,. en van 
artikel 97 van de Grondwet, 

(1) Zie Cass., 7 mei 1897 (Bull. en Pas., 1897, 
I, 169). 

(2) Zie Cass., 13 dec. 1979 (A.C., 1979-80, 
DIGD DOOR DE LASTHEBBER - BEDRAGEN nr. 241), i.v.m. de vaststellingen van de feiten
DOOR DE LASTHEBBER VOOR EIGEN REKE- rechter, waaruit bet bedrog moet worden 
NING GEBRUIKT - BEGRIP. afgeleid. 
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doordat het hof van beroep, na kennis 

te hebben genomen van de conclusie 
waarin eiser betoogde dat hij bet bedrag 
van 10.281.600 pesetas helemaal niet op 
25 januari 1974 moest teruggeven daar 
dat bedrag van hem ten vroegste op 
25 juni 1975 kon worden geeist, vermits 
eerst op die dag zijn algemene lastge
ving om de zaak Las Cuerdas tot een 
goed einde te brengen, afgelopen was, 
weliswaar toegeeft dat de lastgeving om 
voormeld bedrag van 10.281.600 pesetas 
te lenen aan de vennootschap Montemar 
Almeria, welke last c door de vennoot
schap Apex (aan eiser) was gegeven, 
... impliciet doch onmiskenbaar herroe
pen werd door de gedinginleidende 
dagvaarding " die op 25 juni 1975 
betekend was door terhandstelling van 
bet exploot aan bet politiecommissariaat 
te Ukkel, dat bet hof evenwel beslist dat 
eiser aan vexweerster de op 25 ja
nuari 1974 verschuldigde tegenwaarde in 
Belgische frank van dat bedrag van 
10.281.600 pesetas moet terugbetalen, dat 
is 7.531.272 Belgische frank verhoogd 
met de vanaf die datum op dat bedrag 
verschuldigde interest van 9 percent, op 
grond dat eiser vexweerster onmiddellijk 
op de hoogte had moeten brengen van 
het feit dat de geplande aankoop van 
bet domein Cuerdas niet kon doorgaan, 
dat hij daarvan echter pas op 
25 november 1974 in kennis was gesteld 
ofschoon reeds eind 1973 gebleken was 
dat bet plan mislukt was en dat eiset . 
onder die omstandigheden bedrog heeft 
gepleegd, nu hij opzettelijk bet litigieuze 
bedrag dat hem c was toevertrouwd voor 
een verrichting die niet kon doorgaan " 
onder zich heeft gehouden, ofschoon hij 
dat bedrag, hetwelk op 25 januari 1974 
omzetbaar was geworden, op die datum 
had moeten teruggeven, 

terwijl, eerste onderdeel, ... 
tweede onderdeel, de lasthebber de 

bedragen, die hem zijn overgemaakt met 
bet oog op een welbepaalde verrichting, 
aan de lastgever slechts verschuldigd is 
met ingang van de dag waarop de 
rekening tussen de partijen werd vastge
steld (artikel 1993 van bet Burgerlijk 
Wetboek) of althans met ingang van de 
dag waarop de lastgeving een einde 
heeft genomen (artikelen 2003 en 
2004 van bet Burgerlijk Wetboek), tenzij 
er aan de zijde van de lasthebber opzet · 
of bedrog is waardoor de rekening en 
verantwoording werd vertraagd of de 
herroeping van de lastgeving werd uitge
.steld (algemeen rechtsbeginsel c Fraus 
omnia corrumpit " en de artikelen 1108 

en 1116 van bet Burgerlijk Wetboek);· 
waaruit volgt dat bet arrest, na te. 
hebben vastgesteld dat de litigieuze last
geving pas op 25 juni 1975 was herroe
pen, ofschoon vexweerster reeds op 
25 november 1974 wist hoe de zaken er 
precies voor stonden, en derhalve dat 
vexweerster, ofschoon de bedrieglijke 
kunstgrepen die eiser in bet arrest 
·worden vexweten voor de periode van 
eind 1973 en laatstvermelde datum aan 
bet Iicht waren gekomen, eiser toch nog 
zeven maanden als lasthebber heeft 
behouden en die kunstgrepen dus de 
herroeping van de lastgeving niet heb
ben vertraagd, niet dan met schending 
van de in bet middel vermelde wetsbe
palingen en inzonderheid van de 
artikelen 1993 en 2004 van bet Burgerlijk 
Wetboek kon beslissen dat eiser bet 
bedrag van 10.281.600 pesetas reeds op 

. 25 januari 1974 had moeten teruggeven 
en eiser bijgevolg kon veroordelen 
tot betaling van bet bedrag van 
7.531.272 Belgische frank, dat is de 
tegenwaarde op die datum van voormeld 
bedrag van 10.281.600 pesetas, en tot 
betaling van de interesten die met 
ingang van die datum op dat bedrag 
verschuldigd waren; 

derde onderdeel, de lasthebber van de 
geldsommen die hij voor zijn eigen 
gebruik heeft besteed, slechts interest 
verschuldigd is te rekenen van bet 
tijdstip waarop hij van die sommen 
gebruik heeft gemaakt en van bet door 
hem verschuldigde saldo, te rekenen van 
de dag dat hij in gebreke gesteld is 
(artikel 1996 van bet Burgerlijk Wet
hoek); uit bet tweede onderdeel van bet 
middel volgt dat eiser bet saldo van bet 
litigieuze bedrag van 10.281.600 pesetas 
ten vroegste op 25 juni 1975 kon ver
schuldigd zijn; het arrest, nu bet trou
wens niet vaststelt dat eiser dat bedrag 
voor laatstvermelde datum voor eigen 
gebruik heeft besteed, dan ook niet 
zonder schending van artikel 1996 van 
bet Burgerlijk Wetboek en van de ove
rige in bet middel vermelde bepalingen 
kon beslissen dat eiser op de op 
25 januari 1974 verschuldigde tegen
waarde in Belgische frank van bet 
litigieuze bedrag van 10.281.600 pesetas 
interest verschuldigd was te rekenen van 
die datum; 

vierde onderdeel, nu eiser bet bedrag 
van 10.281.600 pesetas pas op 25 juni 
1975 had moeten terugbetalen, zijnde de 
dag waarop zijn lastgeving werd herroe
pen, het arrest niet wettig heeft kunnen 
beslissen dat eiser dat bedrag reeds 
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vanaf 25 januari 1974 met opzet onder 
zicb gehouden beeft (scbending van aile 
in bet middel vermelde bepalingen en 
inzonderbeid van de artikelen 1150 
en 1153, vierde lid, van bet Burgerlijk 
Wetboek) en derbalve niet met toepas
sing van artikel 1153, vierde lid, de 
interest wegens dat opzet op 9 percent 
mocbt vaststellen in plaats van de wette
lijke interestvoet toe te passen die door 
artikel 11531 eerste lid, wordt voorge
schreven \scbending van voormeld 
artikel 1153, eerste en vierde lid, en van 
de overige in bet middel vermelde 
bepalingen) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Dat dit onderdeel van het middel 
feitelijke grondslag mist; 

Wat het tweede, derde en vierde 
onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest, zoals 
uit het antwoord op het eerste 
onderdeel blijkt, zijn beslissing dat 
eiser het bedrag van 10.281.600 
pesetas reeds op 25 januari 1974 
had moeten terugbetalen en dat 
hij bijgevolg het bedrag van 
7.531.272 frank, dat overeenkomt 
met het op 25 januari 1974 verschul
digde bedrag van 10.281.600 pesetas, 
moet terugbetalen, verhoogd met de 
interest van 9 percent met ingang 
van voormelde datum, gegrond heeft 
op het bedrog van eiser die immers 
tot 25 november 1974 verborgen 
heeft gehouden dat iets de volbren
ging van zijn lastgeving belette, met 
de bedoeling het hem toevertrouwde · 
bedrag onder zich te houden, en die 
dan ook de daardoor aan verweer
ster veroorzaakte schade moet ver
goeden; 

Dat het arrest aldus noch de in 
die onderdelen van het middel aan
gevoerde wetsbepalingen; noch het 
daarin vermelde algemeen rechtsbe
ginsel schendt; 

Dat geen onderdeel van het mid
del kan worden aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 97 v~ de 
Grondwet, 

Dat het middel feitelijke grond
slag mist; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

5 februari 1981 - 1" kamer - Voorzit
ter en verslaggever : ridder de Scbaet
zen, afdelingsvoorzitter - Gelijklui
dende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Simont en VanRyn. 

Nr. 335 

1" KAMER - 5 februari 1981 

1° TAALGEBRillK - NIETIGHEID TEN 
GEVOLGE VAN SCHENDING VAN DE TAALWET 
VAN 15 JUNI 1935 - LATERE, NIET LOUI'ER · 
VOORBEREIDENDE BESLISSING OP TEGEN
SPRAAK- NIETIGHEJD GEDEKT. 

2° TAALGEBRillK- VERMELDING IN EEN 
ARREST OF IN EEN VONNIS, VAN DE ARTIKE
LEN VAN DE TAALWET 15 JUNI 1935- NIET OP 
STRAFFE VAN NIETIGHEID VOORGESCHREVEN 
(1). 

1" Nietigheid ten gevolge van schending 
van een bepaling van de Taalwet van 
15 juni 1935 wordt gedekt door de 
latere, niet ]outer voorbereidende 
beslissing op tegenspraak, die zelf niet 
Jijdt aan enige uit de schending van 
voormelde wet voortvloeiende nietig
heid (2). (Art. 40, tweede lid, Taalwet 
15 juni 1935.) 

. (SCHREIBER T. STAUMONT) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre-, 
den vonnis, op 14 maart 1980 door 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brussel gewezen, uitspraak doende 
in boger beroep; 

(1) Cass., 17 aug. 1979 (AC., 1978-79, 1347). 

(2) Zie Cass., 7 feb. 1979, twee arresten 
(AC., 1978-79, 653 en 659). 
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Over het middel, afgeleid uit de schen- tegenspraak is gewezen en die zelf 
ding van de artikelen 3, 4, 40 en 41 van . niet lijdt aan enige nietigheid ten 
de wet van 15 juni 1935 op bet gebruik gevolge van schending van die wet; 
der talen in gerechtszaken, Overwegende dat de vermelding 

doordat bet bestreden vonnis beslist in een vonnis of arrest van de 
dat bet door eiser aangevoerde middel artikelen van de wet op het gebruik 
·strekkend tot nietigheid ongegrond is, der talen in gerechtszaken, die toe
nu eiser in zijn regelmatig genomen gepast werden bij het opmaken van 
conclusie staande hield dat c de rechts- het exploot of de andere akten van 
pleging, ter voldoening aan de voor- rechtspleging welke het vonnis of 
schriften van de artikelen 3 en 4 van de 
wet van 15 juni 1935, in bet Nederlands · het arrest voorafgingen, niet voorge-
had moeten worden ingeleid, dat de schreven is op straffe van nietig
akten van de rechtspleging waarbij die heid; 
voorschriften Diet werden nageleefd, Dat daaruit volgt dat het middel, 
door de rechter ambtshalve nietig moe- dat aanvoert dat een nietigheid, die 
ten worden verklaard • en dat de het gevolg zou zijn van een schen
beroepen beslissing, uitgesproken op ding van de wet van 15 J·uni 1935, 
22 juli 1976, de nietigheid van bet 
gedinginleidend verzoek niet geldig kon aileen dan door een vonnis of een 
dekken vermits ze artikel 41 van de wet arrest kan worden gedekt wanneer 
van 15 juni 1935 schendt volgens hetwelk daarin melding wordt gemaakt van 
c in elk vonnis of arrest melding wordt de toegepaste bepalingen van de 
gemaakt van de bepalingen van deze wet, faalt naar recht; 
wet, die toegepast werden voor bet 
opmaken van bet exploot of de andere 
akten van rechtspleging welke bet von
Dis of bet arrest voorafgingen • op grond 
dat c de ratio legis van artikel 41 hierin 
bestaat dat, door de vermelding van de 
artikelen, de rechtzoekende kan nagaan 
of de rechter de wet van 15 juni 1935 
·heeft willen toepassen, dat, ten deze, 
'deze controle mogelijk was aangezien de. 
artikelen die voor bet geheel van de 
onderhavige zaak toepasselijk waren, 
met name in bet vonnis van, 
1 september 1975 die de persoonlijke 
verschijning heeft bevolen, juist vermeld 
staan; dat de eerste rechter naar dat 
vonnis uitdrukkelijk verwijst in bet 
beroepen vonnis; dat, bijgevolg, genoemd 
vonnis voldoet aan alle regelmatigheids
vereisten welke nodi~ zijn om de door 
appellant (thans eiser) aangevoerde nie
tigheid te dekken ,., . 

terwijl uit de artikelen 40 en 41 van de 
wet van 15 juni 1935 blijkt dat de 
nietigheid van een akte een rechtsple
ging slechts door een vonnis wordt 
gedekt als bet de bepalingen van de wet 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

5 februari 1981- 1" kamer- Voorzit
ter : ridder de Schaetzen, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Meeus -
Gelijkluidende conclusie van mevr. Lie
kendael, advocaat-generaal - Advocaat : 
mr. Ansiaux. 

Nr. 336 

1" KAMER - 5 februari 1981 

1° CASSATIE - PROCEDURE - BURGER
LUKE ZAKEN - CASSATIEBEROEPEN VAN 
VERSCHEIDENE PARTLJEN TEGEN DEZELFDE 
BESLISSING- SAMENVOEGING VAN DE CAS
SATIEBEROEPEN (1). 

vermeldt die toegepast werden voor bet 2o CASSATIEMIDDELEN 
opmaken van de akten van de rechtsple- · MID DEL 

ging welke bet vonnis voorafgingen : 

Overwegende dat de nietigheid 
ten gevolge van een schending van 
de wet van 15 juni 1935 gedekt 
wordt door de latere niet· touter 
voorbereidende beslissing· die 9.P,. 

AFGELEID UlT ONWE'ITIGE VASTSTELLING 
DOOR DE RECHTER VAN HET AANDEEL DER 
AANSPRAKELIJKHEID VAN IEDERE SCHADE
VEROORZAKER - MIDDEL ENKEL AFGELEID 
UlT SCHENDING VAN ARTIKEL 97 GW . ...:.. NIET 
ONTVANKELIJK CASSATIEMIDDEL 

(1) Cass., 23 okt. 1980 (AC., 1980..81, nr . .124). 
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3° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - VEROORDELING 
VAN DE EIGENAAR VAN EEN GEBOUW Tar 
VERGOEDING VAN DE SCHADE DIE HLJ DOOR 
ZLJN SCHULD AAN EEN DERDE HEEFl' 
BEROKKEND - VERHAAL VAN DE EIGENAAR 
OP DE ARCHITECT WIENS FOur DIE SCHADE 
MEDE HEEFl' VEROORZAAKT - GRONDSLAG 
VAN DE VORDERING. 

4° HUUR VAN DIENSTEN - VEROORDE
LING VAN DE EIGENAAR VAN EEN GEBOUW 

schade die hij door zijn schuld aan 
een derde heeft berokkend, op de 
architect wiens lout, in de zin van die 
wettelijke bepalingen, dezeUde schade 
mede heeft veroorzaakt, is gegrond op 
de quasi-delictuele aansprakelijkheid 
van de architect en niet op de contrac
tuele aansprakelijkheid die tussen de 
architect en de eigenaar, als opdracht
gever, kan bestaan (4). (Artt. 1382 en 
,1383 B.W.) 

Tar VERGOEDJNG VAN DE SCHADE DIE HIJ 5" De tienjarige verjaring, bepaaJd bij' 
DOOR ZLJN SCHULD AAN EEN DERDE HEEFr art 1792 B. W. inzake de contractuele 
BEROKKEND - VERHAAL VAN DE EIGENAAR aansprakelijkheid van de architect, is 
OP DE ARCHITECT WIENS FOur DIE SCHADE niet toepasselijk op het verhaal van de 
MEDE HEEFr VEROORZAAKT - VERHAAL eigenaar van een gebouw, die met 
GEGROND OP QUASJ-DELICTUELE AANSPRA- toepassing van de artt. 1382 en 
KELUKHEID EN NIET OP DE CONTRACTUELE 1383 B. W. is veroordeeld tot vergoe
AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITEcr. ding van de schade die hij door zijn 

' 5° VERJARING - BURGERLIJKE ZAKEN -

HUUR VAN DIENSTEN - TIENJARIGE VERJA
RING BEPAALD BIJ ART. 1792 B.W. INZAKE DE 
CONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID VAN 
DE ARCHITECT- VERJARING NIET TOEPASSE
LIJK OP HET VERHAAL VAN DE EIGENAAR 
VAN EEN GEBOUW DIE WERD VEROORDEELD · 
Tar VERGOEDING VAN DE SCHADE DIE HIJ 

schuld aan een derde heeft berokkend, 
op de architect wiens lout, in de zin 
van dezeUde wettelijke bepaling, 
dezeUde schade mede heeft veroor
zaakt, nu dit verhaal gegrond is op de 
quasi-delictuele aansprakelijkheid van 
de architect (5). 

DOOR ZIJN SCHULD AAN EEN DERDE HEEFl' (DUVIVIER, BEERSAERTS T. FEUILLAT, DEVIS, 
BEROKKEND, OP DE ARCHITEcr WIENS FOur TOLLET; TOLLET T. DUVIVIER, BEERSAERTS; 
DE SCHADE MEDE HEEFl' VEROORZAAKT. DEVIS T. DUVIVIER, BEERSAERTS) 

2" Niet ontvankelijk is het middel dat 
enkel is afgeleid uit. schending van· 
art. 97 Gw., wanneer de aangevoerde 

ARREST ( vertaling) 

grief impliceert dat de rechter, bij de HET HOF; - Gelet op het bestre
vaststelling van de respectieve aan- den arrest, op 7 juni 1979 door het 
sprakelijkheid van iedere schadever- . Hof van Beroep te Brussel gewezen ·, 
oorzaker, naar recht enkel reke · 
mag houden met de lout van ieder van Overwegende dat de voorzienin-
hen en niet met andere beoordelings- · h d a1 
gegevens; zodanig middel heeft niets gen mgesc reven op e gemene 
te maken met een tegenstrijdige moti- rol onder de nrs. 6.154, 6.206 en 
vering die gelijk staat met een gebrek 6.207 tegen dezelfde beslissing zijn 
aan redenen, a1s bedoeld in art 97 Gw. gericht; dat zij dienen te worden 
(2). gevoegd; 

3" en 4" Het verhaal (3) van de eigenaar 
van een gebouw, die met toepassing I. Op de voorzieningen van Duvi
van de artt 1382 en 1383 B. W. is ;vier en Beersaerts : 
veroordeeld tot vergoeding van de 

A . ... 
(2) Zie Cass., 29 jan. 1981 (AC., 1980-81, nr. l----------------

316). 

(3) Ten deze, heeft de eigenaar van het 
gebouw zijn vordering tegen de architect een 
c vordering in vrijwaring • genoemd en het 
hof van beroep heeft die kwalificatie overge
nomen. Zulks beinvloedt noch de aard, noch 
de grondslag van de vordering. 

(4) en (5) Zie Cass., 21 okt. 1965 (BuD. en 
Plis., 1966, I, 240) met noot P.M.; K. DALCQ,. 
c Traite de Ia responsabilite civile •, in 
Novelles, Droit civil, dl. V, nrs. 814 e.v., inz. 
nrs. 816 en 817; Cass. fr., 3" burg. kamer, 
15 feb. 1972, Rec. Dalloz Sirey, 1972, Jur.,. 
blz. 380; CoRNU G., Rev. trim. dr. civ., 1973, 
blz. 141 e.v. 
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B. Wat betreft de voorziening van 
Duvivier: 

1• In zoverre de voorziening tegen 
verweerster Feuillat is gericht : 

Over het middel, afgeleid uit de scben
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet, 1315, 1382, 1383 van bet Burgerlijk 
Wetboek en 870 van bet Gerecbtelijk 
Wetboek, 

doordat bet arrest de vordering van 
verweerster tegen eiser gedeeltelijk 
gegrond verklaart op grond van de 
artikelen 1382 en 1383 van bet Burgerlijk 
Wetboek, beslist dat verweerster ten 
belope van een derde en eiser ten belope 
van twee derde aansprakelijk is voor bet 
litigieuze ongeval en zijn beslissing laat 
steunen op vaststellingen en overwegin
gen volgens welke verweersters bezwij
ming, die aan de oorsprong ligt van de 
door baar opgelopen brandwonden, 
samen te wijten is aan een te boge 
temperatuur en aan een tekort aan 
zuurstof, dat bet · niet nodig is een 
mediscb deskundig onderzoek te bevelen 
alvorens zicb daarover uit te spreken, 
dat een deskundige slecbts zou kunnen 
steunen op de bevindingen van de 
geneesberen D. en K., waarvan de 
_oprecbtheid niet kan worden betwist, dat 
·bet ontbreken van een verlucbtingsin
stallatie, zoals bepaald bij bet voorschrift 
NBN 435 van bet Belgiscb Instituut voor 
·Normalisatie, in oorzakelijk verband 
staat met verweersters bezwijming en de 
brandwonden die ze daardoor opgelopen 
beeft, dat eiser, door er niet voor te 
zorgen dat de badkamer met de veilig
beidsinstallatie waarvan sprake is, werd 
uitgerust, blijk beeft gegeven van gebrek 
aan voorzorg en voorzicbtigbeid, waar
voor hij aansprakelijk is op grond van 
de artikelen 1382 en 1383 van bet 
Burgerlijk Wetboek, dat de te boge 
temperatuur in bet lokaal evenwel aan 
verweerster te wijten was, en bovendien 
dat ze eiser weliswaar verwijt dat hij 
niet wist dat de badkamer, nu zij zo eng 
was, met een lucbtopening moest wor- · 
den voorzien, docb dat baar betzelfde 
moet worden verweten des te meer daar 
baar beroep van c industrial designer • 
baar gevoelig moest. maken voor zulke 
problemen en dat verweerster, derbalve, 
dubbel onvoorzicbtig is geweest, 

terwijl, eerste onderdeel, ... 
tweede onderdeel, bet tegenStrijdig is, 

enerzijds, bet als een fout van 'eiser te 
bescbouwen dat hij er niet voor gezorgd 

beeft dat de badkamer ·met een .veilig
heidsinstallatie werd uitgerust overeen
komstig bet voorschrift NBN 435 en aan 
te nemen, niet aileen dat verweerster 
betzelfde moest worden verweten des te 
meer daar baar beroep baar voor die 
problemen moest gevoelig maken, docb 
ook dat de te boge temperatuur in bet 
lokaal te wijten was aan de scbuld van 
verweerster, die aldus dubbel onvoor
zicbtig is geweest en, anderzijds, ten 
laste van eiser een grotere aansprake
lijkheid in aanmerking · te nemen dan 
ten laste van verweerster en terwijl die 
tegenstrijdigbeid gelijkstaat met bet ont
breken van motivering zoals vereist bij 
artikel 97 van de Grondwet : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Wat het tweede onderdeel be
treft: 

Overwegende dat het middel doet 
gelden dat het arrest, nu het een 
fout in aanmerking heeft genomen 
tegen eiser en beslist heeft dat 
verweerster hetzelfde moest worden 
verweten en dat ze ook nog een 
andere fout had begaan, niet zonder 
tegenstrijdigheid eiser een grotere 
aansprakelijkheid ten laste kon leg,.. 
gen dan verweerster; 

Overwegende dat zulk een grief, 
die impliceert dat de rechter slechts 
met hun fouten en niet met andere 
beoordelingsgegevens rekening kan 
houden om de aansprakelijkheid 
van iedere schadeveroorzaker vast 
te stellen, niets te maken heeft met 
een tegenstrijdige motivering die 
gelijkstaat met een gebrek . aan 
motivering in de zin van artikel 97 
van de Grondwet; 

Dat dit onderdeel van het middel 
niet ontvankelijk is; 

2 •... 

c. ... 

II. Op de voorziening van Toilet : 

A . ... 
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B. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de verweerder 
Duvivier: 

Over het eerste middel, ... 

Dat het middel, nu het op een 
onjuiste uitlegging van het arrest 
steunt, feitelijke grondslag mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1101, 1134, 
1135, 1146 tot 1152, 1382 en 1383 van bet 
Burgerlijk Wetboek, 

· doordat bet arrest een quasi-delictuele 
aansprakelijkheid ten laste van eiser 
legt waardoor hij zou gehouden zijn tot 
vrijwaring van verweerder tegen een 
gedeelte van de veroordelingen, welke 
tegen deze laatste werden uitgesproken 
in bet voordeel van juffrouw Feuillat, op 
grond dat c nu hij niet belast was met 
toezicht op de uitvoering van het werk 
maar zich beperkte tot bet opmaken var{ 
de plans en van bet bestek, hij in de 
badkamer een ventilatie moest plaatsen 
aangezien ze zo klein was en de 
opdrachtgever moest verwittigen dat een 
dergelijke ventilatie nodig was, indien 
een gasverwarming moest worden 
geplaatst; dat hij dat niet gedaan heeft 
en dat er een noodzakelijk verband 
bestaat tussen dit gebrek aan voorzorg 
en voorzichtigheid en bet litigieuze 
ongeval; dat de derde geintimeerde 
(thans eiser) ook beweert, zonder dat dit 
argument evenwel ter zake dienend is, 
dat de badkamerdeur zou vervangen 
geweest zijn; dat hij immers niet aan
voert, en dat de bepalingen van bet 
bestek onder bet woord c schrijnwerk » 
niet vermelden dat die deur in haar 
oorspronkelijke staat met een lucht
rooster was voorzien; dat, evenmin ter 
zake dienend is bet door de derde 
geintimeerde aangevoerde argument vol
gens hetwelk de installatie van de bad
k~mer blijkens bet bestek geen deel 
wtmaakte van de algemene aanneming· 
dat in de door hem opgemaakte plannez{ 
een badkamer was voorzien en dat hij 
deze, derhalve, volgens de regelen van 
de kunst moest. ontwerpen, dat bet ten 
slotte zonder belang is dat de ligging van 
h~~ 

0 

~ebouw werd ge~jzigd, nu die 
WlJZtgmg geen verandenng bracht in de 
plans zelf noch in bet bestek ,., 

terwijl bet feit, geen ventilatie
installatie van de badkamer in de plans 
en in bet bestek te hebben voorgeschre
ven en verweerder niet te hebben ver
wittigd van bet feit dat een dergelijke 

ve~tilatie nodig was, geen quasi
delictuele fout oplevert ten aanzien van 
v~rweerder, eiser tot vrijwaring; uit de 
hierboven vermelde overwegingen van 
bet arrest immers blijkt dat de aan eiser 
ten laste gelegde fout haar oorsprong en 
haar bestaansvoorwaarden enkel vindt 
in de contractuele verbintenis van eiser 
om de plans en bet bestek van bet 
~tigieuze gebouw op te maken; bet 
tmmers vaststaat dat, zo eiser niet bij 
overeenkomst door de verweerders 
belast was geweest met bet opmaken 
van de plans, bet arrest hem niet had 
kunnen verwijten geen ventilatie
installatie in de badkamer te hebben 
voorgeschreven en de opdrachtgever niet 
te h~bboen ve~ttigd dat een dergelijke 
ventilatie nodig was; waaruit volgt dat 
de beslissing, die eiser een quasi
delictuele fout ten laste legt en hem 
wegens die fout veroordeelt tot vrijwa
ring van verweerder tegen de veroorde
lingen die tegen hem in bet voordeel van 
juffrouw 

0 

Feuillat waren uitgesproken, 
om de hierboven vermelde redenen niet 
wettelijk en evenmin naar recht is 
verantwoord, nu de aansprakelijkheid 
van degene die in gebreke blijft een 
contractuele verbintenis uit te voeren 
niets te maken heeft met de schending 
van de artikelen 1382 en 1383 van bet 
Burgerlijk Wetboek (schending van alle 
in bet middel vermelde wetsbepa
lingen) : 

Overwegende dat het arrest, na 
de quasi-delictuele aansprakelijk
heid van verweerder voor de door 
een derde, juffrouw Feuillat, opgelo
pen verwondingen in aanmerking te 
hebben genomen, de vordering tot 
« 

0 

vrijwaring » van verweerder tegen 
e1ser aanneemt, welke vordering 
ertoe strekt hem wegens de fout die 
hij zelf jegens het slachtoffer 
begaan heeft, te doen veroordelen 
om bij te dragen tot het vergoeden 
van de door laatstgenoemde geleden 
schade; 

Dat het arrest wettig beslist dat 
een dergelijke vordering gegrond is 
~~ d~ quasi-delictuele aansprake
liJkheld van degene die in het 
geding geroepen is en niet op 
de contractuele aansprakelijkheid 
welke kan voortvloeien uit zijn 
rechtsbetrekkingen met degene die 
hem in het geding heeft betrokken; 

Dat het middel naar recht faalt; 
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Over het derde middel, afgeleid uit de 

schending van de artikelen 1134, 1135, 
1319, 1320, 1322, 1792 en 2270 van bet 
Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest bet door eiser 
aangevoerde middel van verjaring ver
werpt en voor recht zegt dat eiser 
gehouden is tot vrijwaring van verweer
der ten belope van een vierde van de 
door de getroffene Feuillat geleden 
schade, op grond « dat de tweede 
geintimeerden (thans verweerders), in 
zoverre ze aangesproken worden op 
basis van de artikelen 1382 en 1383 van 
bet Burgerlijk Wetboek, kunnen betogen 
dat de fout die hun verweten wordt, in 
werkelijkheid door de architect of de 
aannemer werd begaan of althans dat 
die fout niet de enige is ... die de schade 
heeft veroorzaakt, en dat ook de archi
tect en de aannemer een fout hebben 
begaan die de schade mede hebben 
veroorzaakt; dat de derde geintimeerde 
(thans eiser) en hoofd-appellant (Devis) 
zich niet rechtsgeldig op bet verstrijken 
van de tienjarige aansprakelijkheidster-· 
mijn kunnen beroepen tegen de vorde
ring tot vrijwaring aldus beschouwd; dat 
die exceptie immers niet kan opgewor
pen worden tegen de vordering tot 
vrijwaring die Diet strekt tot herstel van 
een contractuele fout door de construc
teur maar enkel, wat ook bet geval is 
voor de vordering van de tweede geinti
meerden zoals bier wordt bedoeld, tot 
vaststelling met toepassing van de 
artikelen 1382 en 1383 van bet Burgerlijk 
Wetboek, van de aansprakelijkheid voor 
een oneigenlijk misdrijf dat een derde 
benadeelt »; « dat, nu hij (ten deze) Diet 
belast was met toezicht op de uitvoering 
van het werk, maar zich beperkte tot bet 
opmaken . van de plans en van het 
bestek, hij (eiser) alleszins een ventilatie 
moest hebben voorzien in de badkamer 
die immers zo klein was en de opdracht
gever moest hebben verwittigd van het 
feit dat een dergelijke ventilatie nodig 
was indien een gasverwarming moest 
worden geplaatst », 

terwijl de vordering tot vrijwaring van 
de verweerders gegrond is op het feit 
dat eiser geen ventilatie-installatie in de 
plans en in bet bestek heeft voorge
schreven of, althans, de opdrachtgever, 
zijn mede-contractant, Diet heeft verwit
tigd dat een dergelijke ventilatie nod.ig 
was, zodat die vordering moet worden 
geacht haar oorsprong te vinden in de 
overeenkomst, ook wanneer dit verzuim 
samen met de fout van verweerder de 

door de getroffene Feuillat geleden 
schade heeft veroorzaakt; dat immers, in 
zoverre de vordering Diet op een loutere 
tekortkoming van eiser aan de algemene 
plicht tot voorzichtigheid gegrond is, 
maar op een zogenaamde tekortkoming 
aan een verplichting uit de overeen
komst die hij met de verweerders heeft 
gesloten, die vordering uitsluitend van 
contractuele aard is; daaruit volgt dat 
bet arrest, door zijn beslissing dat de 
vordering tot vrijwaring van de verweer
ders tegen eiser een quasi-delictueel 
karakter heeft, te gronden op de bier
hoven· aangewezen contractuele fout en 
door de vordering toe te wijzen, hoewel 
meer dan tien jaar verlopen zijn sinds 
eiser de fout in zijn hoedanigheid van 
architect had begaan, de verbindende 
kracht miskent van de tussen de par
tijen gesloten overeenkomst (schending 
van de artikelen 1134 en 1135 van het 
Burgerlijk Wetboek), alsook de bewijs
kracht van die overeenkomst (schending 
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 
van het Burgerlijk Wetboek) en de 
artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk 
Wetboek schendt luidens welke na ver
loop van tien jaar de architecten ontsla
gen .zijn van hun aansprakelijkheid met 
betrekking tot de grote werken die ze 
hebben uitgevoerd : 

Overwegende dat bet arrest 
beslist dat eiser door verweerder 
niet in bet geding werd geroepen 
wegens een tekortkoming aan zijn 
contractuele verplicbtingen ten a~n
zien van laatstgenoemde, maar 
wegens een gebrek aan voorzorg en 
voorzicbtigbeid dat in oorzakelijk 
verband staat met de door een 
derde opgelopen verwondingen en 
dat de vordering ertoe strekt eiser 
te doen bijdragen tot bet berstel 
van die scbade waarvoor de quasi
delictuele aansprakelijkheid van 
verweerder in aanmerking werd 
genomen; 

Dat, nu bet arrest, zoals uit bet 
antwoord op bet tweede middel 
blijkt, wettig beeft beslist dat die 
vordering baar oorsprong vindt in 
de quasi-delictuele aansprakelijk
heid van eiser, bet zonder de in bet 
m.iddel vermelde wetsbepalingen te 
scbenden, bet verweer afgeleid uit 
bet verstrijken van de tienjarige 



~ 637-

aansprakelijkheidstermijn van de 
architecten en aannemers heeft 
kunnen veiWerpen; 

Dat het middel naar recht faalt; 

III. Op de voorziening van Devis : 

Om die redenen, voegt de voorzie
ningen ingeschreven op de alge
mene rol onder de nrs. 6154, 6206 en 
6207; veiWerpt de voorzieningen en 
de vorderingen tot bindendverkla
ring van het arrest; veroordeelt de 
eisers in de kosten van hun voorzie
ningen. 

5 februari 1981 - 1" kamer- Voorzit
ter : ridder de Schaetzen, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Meeus -
Gelijkluidende conclusie van mevr. Lie
kendael, advocaat-generaal - Advoca
ten : mrs. Bayart, De Gryse en De 
Bruyn. 

Nr. 337 

1" KAMER - 5 februari 1981 

VENNOOTSCHAP - PERSONENVENNO<Yr
SCHAP MET BEPERICl'E AANSPRAKELIJKHEID 
- ERFGENAAM VAN ONVERDEELDE AANDE
LEN - RECJrrEN VAN DE ERFGENAAM OP DIE 
AANDELEN EN T.A.V. DE VENNoorSCHAP. 

AI heeft de erfgenaam van onverdeelde 
.aandelen van een personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijkheid 
geen uitsluitend recht op enig aandeel, 
toch beschikt hij, in die hoedanigheid, 
over een eigendomsrecht ta.v. · alle 
aandelen (1). 

(• ETABLISSEMENTEN J. VANDER PERREN • 
P.V.B.A. T. VANDER PERREN, GEERTS) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 10 december 1979 
door het Hof van Beroep te Brussel 
·gewezen; 

Over het eerste middel, ... 
Over het tweede middel, afgeleid uit 

de schending van de artikelen 815, 816, 
826,827,831,842,1319,1320, 1322van het 
Burgerlijk Wetboek en 128 van de bij 
koninklijk besluit van 30 november 1935 
gecoordineerde wetten op de handels
vennootschappen, 

doordat het arrest, na te hebben 
vastgesteld of aangenomen dat de nala
tenschappen van de vader en de moeder 
van verweerster, welke op 11 februari 
1963 en 24 februari 1964 opengevallen 
waren, een zeker aantal c deelbewijzen ,. 
in de eisende vennootschap bevatten en 
dat de verweerders in die nalatenschap
pen deelgerechtigd waren, het beroepen 
vonnis bevestigt, waarin de rechter had 
verklaard dat het bewarend beslag dat 
de verweerders op een onroerend goed 
van eiseres hadden gelegd, geldig was 
ten belope van 5.000.000 frank en het 
verweermiddel verwerpt waarbij eiseres 
betoogde dat nog geen verdeling was 
geschied van die nalatenschappen waar
door die c deelbewijzen ,. geheel of 
gedeeltelijk in de kavel van een of meer 
erfgenamen zouden gevallen zijn, dat die 
c deelbewijzen ,. nog onverdeeld waren, 
dat ieder medeerfgenaam met de andere 
medeerfgenamen als medeeigenaar rech-
ten had op alle « deelbewijzen ,. en op 
elk c deelbewijs " afzonderlijk en dat de 
verweerders zich derhalve niet konden 
beroepen op de rechten die artikel 128 
van de geco6rdineerde wetten op de 
handelsvennootschappen toekent aan de 
erfgenamen die niet als vennoten wer
den toegelaten, vermits zij in die stand 
van zaken geen uitsluitende rechten 
konden doen gelden op sommige onvei."
deelde c deelbewijzen ,. en dus nog niet 
eens konden gevraagd hebben om als 
vennoten van eiseres toegelaten te wor
den, en doordat het arrest zijn beslissing 
grondt op de overweging dat de verweer
ders ten gevolge van het overlijden van 
de ouders van verweerster een recht van 
eigendom hadden op een bepaald aantal 
c deelbewijzen ,. van eiseres, hetgeen 
laatstgenoemde niet betwistte zoals uit 
bladzijde 2 van haar conclusie van hoger 
beroep bleek, dat in de notulen van de 
buitengewone algemene vergadering van 
eiseres van 20 maart 1963 vermeld stond 
dat de vergaderin:g besliste geen nieuwe 
vennoot toe te laten, hetgeen impli
ceerde dat de verweerders geen vennoot 
hadden kunnen worden vermits zij als 
dusdanig niet waren toegelaten, 

-----------------1 terwijl, eerste onderdeel, uit de 
(1) Zie Cass;, 15 mei 1970 (A.C., 1970, 870). artikelen 815, 816, 826, 827, 831 en 
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842 van bet Burgerlijk Wetboek blijkt 
dat, wanneer verschillende erfgenamen 
rechten in een nalatenschap kunnen 
doen gelden, en zolang de verdeling niet 
is geschied, die erfgenamen geen eige
naar zijn van welbepaalde goederen van 
de nalatenschap, doch samen met de 
andere medeerfgenamen als medeeige
naars voor een deel rechten hadden op 
aile goederen van de nalatenschap; 

tweede onderdeel, eiseres in haar 
conclusie van boger beroep niet had 
gesteld dat de verweerders een recht van 
eigendom hadden op een zeker aantal 
c deelbewijzen "• doch op bladzijde 2 van 
haar conclusie bet hierboven uiteenge
zette verweermiddel had ontwikkeld 
waaruit blijkt dat bet arrest de bewijs
kracht miskent die krachtens de 
artikelen 1319, 1320 en 1322 van bet 
Burgerlijk Wetboek aan genoemde con
clusie van boger beroep van eiseres 
toekomt; 

derde onderdeel, de verweerders, nu 
zij geen eigenaar waren van een welbe
paald aantal c deelbewijzen ,. van eise
res, doch samen met hun medeerfgena
men de onverdeelde eigendom hadden 
van aile tot de nalatenschap van de 
ouders van verweerster behorende 
c deelbewijzen ,. en van elk 
c deelbewijs ,. afzonderlijk, de rechten 
en inzonderheid bet recht om de afkoop 
van de c deelbewijzen ,. te vragen, niet 
mochten uitoefenen, welke rechten 
artikel 128 van de gecoordineerde wetten 
op de handelsvennootschappen toekent 
aan de erfgenaam die geen vennoot kan 
worden omdat hij als dusdanig niet werd 
toegelaten : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat eiseres be

twistte dat de verweerders jegens 
haar een schuldvordering hadden 
en daartoe in haar conclusie deed 
gelden dat c zolang geen verdeling 
is geschied waarbij de " deelbe
wijzen" van appellante (thans eise
res) die tot de nalatenschap van de 
rechtsvoorgangers van de geinti
meerden (thans verweerders) beho
ren, geheel of gedeeltelijk toebe
deeld worden aan de kavel van een 
of meer erfgenamen, die " deelbe
wijzen " onverdeeld zijn, dat wil 
zeggen dat ieder medeerfgenaam 
samen met de andere medeerfgena
·men als medeeigenaar voor een deel 

rechten heeft op aile " deelbewij
zen " en op elk " deelbewijs " afzon
derlijk, zodat de gintimeerden in de 
huidige stand van zaken geen uit
sluitende rechten hebben kunnen 
doen gelden op bepaalde onver
deelde " deelbewijzen " en dus nog 
niet el!ns hebben kunnen vragen om 
als vennoten van appellante te wor
den toegelaten »; 

Overwegende dat bet arrest bet 
bestaan van een schuldvordering 
van de verweerders op eiseres niet 
hieruit afleidt dat zij bet recht 
zouden gehad hebben te vragen om 
als vennoten van eiseres te worden 
toegelaten, doch uit het feit dat de 
verweerders ten gevolge van bet 
overlijden van bet echtpaar Vander 
Perren-Heyvaert in hun hoedanig
heid van erfgenaam van laatstge
noemden een recht van eigendom 
hebben op een aantal c deel
bewijzen ,. van eiseres, dat de eige
naar van een c deelbewijs », die 
recht heeft op zijn aandeel in de 
winsten en, in geval van _ vereffe
ning, · op bet vermogen van de 
vennootschap, een schuldvordering 
bezit op de vennootschap en dat de 
onverdeeldheid waarin de nalaten
schap en de gemeenschap van het 
echtpaar Vander Perren-Heyvaert 
verkeren, de verweerders hun hoe
danigheid van erfgenaam of van 
schuldeiser van eiseres niet doet 
verliezen; 

Overwegende dat het arrest niet 
zegt dat de verweerders eigenaar 
zijn van welbepaalde goederen van 
de. nalatenschap en aldus zonder 
de aangevoerde wetsbepalingen te 
schenden, heeft kunnen beslissen 
dat _ zij in hun hoedanigheid van 
erfgenaam een eigendomsrecht bad
den op de onverdeelde goederen; 

Dat dit onderdeel van bet middel 
niet kan worden aangenomen; 

Wat bet tweede onderdeel be
treft: 

Overwegende dat eiseres in de in 
bet middel aangehaalde conclusie 
die in het antwoord op het eerste 
onderdeel staat weergegeven, zich 
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ertoe beperkte te betogen dat de 
verweerders als medeeigenaars van 
c deelbewijzen ,. van de vennoot
schap geen uitsluitende rechten · 
konden doen gelden op bepaalde 
onverdeelde c deelbewijzen »; 

Overwegende dat het arrest door 
te oordelen dat eiseres niet betwist 
dat de verweerders een eigendoms
recht hebben op een aantal 
c deelbewijzen », aan de conclusie 
van eiseres geen uitlegging geeft 
welke onverenigbaar zou zijn met 
de inhoud ervan; 

Dat dit onderdeel van het middel 
feitelijke grondslag mist; 

Wat het derde onderdeel betreft : . 
Overwegende dat het arrest zijn 

beslissing dat de verweerders een 
schuldvordering hebben op eiseres 
niet grondt op het feit dat zij de bij 
artikel 128 van de gecoordineerde 
wetten op de handelsvennootschap
pen toegekende rechten tegen haar 
kunnen uitoefenen; 

Dat dit onderdeel van het middel 
op een onjuiste lezing van de 
bestreden beslissing berust en der
halve feitelijke grondslag mist; 

Over bet derde middel, ... 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiseres in 
de kosten. 

5 februari 1981- 1" kamer- Voorzit
ter : ridder de Schaetzen, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Meeus -
Gelijkluidende conclusie van mevr. Lie
kendael, advocaat-generaal - Advocaat : 
mr. Bayart. 

Nr. 338 

1 KAMER - 6 februari 1981 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
TERMIJN - GEMEENTE- OF PROVINCIE-. 
BELASTINGEN - DIRECI'E GEMEENTE- EN 
PROVINCIEBELASI'INGEN - TERMLJN VAN 
CASSATIEBEROEP, OP STRAFFE VAN VERVAL, 
ti:N MAAND, TE REKENEN VANAF DE BETEKE
NING VAN DE BESTREDEN BESLISSING. 

2° VERJARING - BURGERLLJKE ZAKEN -
STUITING VAN DE VERJARING - BURGERLIJK 
WEI'BOEK, ART. 2244 - BEPALING NIET 
TOEPASSELLJK OP DE TERMLJNEN OM EEN 
RECHTSMIDDEL IN TE STELLEN- BEGRIP. 

3° VOORZIENING IN CASSATIE -
BURGERLIJKE ZAKEN - STUITING VAN DE 
VERJARING BURGERLLJK WETBOEK, 
ART. 2246 - BEPALING NIET TOEPASSELLJK OP 
DE TERMIJNEN OM EEN RECHTSMIDDEL IN TE 
STELLEN- BEGRIP. 

4° VERJARING - BURGERLLJKE ZAKEN -
STUITING VAN DE VERJARING - BURGERLIJK 
WETBOEK, ART. 2246 - BEPALING NIET 
TOEPASSELLJK OP DE TERMLJNEN OM EEN 
RECHTSMIDDEL IN TE STELLEN- BEGRIP. 

5° VOORZIENING IN CASSATIE -
TERMIJN - GEMEENTE- EN PROVINCIE
BELASTINGEN - BURGERLLJK WETBOEK, 
ART. 2246, INZAKE STUITING VAN DE VERJA
RING- BEPALING NIET TOEPASSELLJK OP DE 
TERMIJN OM CASSATIEBEROEP IN TE STEL
LEN- BEGRIP. 

1" Cassatieberoep tegen een beslissing 
van de bestendige deputatie inzake 
directe gemeente- of provinciebelas
tingen moet, op straffe van verval, 
worden ingesteld binnen de termijn 
van een maand te rekenen van de 
betekening van de bestreden beslis
sing (1). (Art. 4 wet van 22 jan. 1849; 
art. 2 wet van 22 juni 1865; art. 16 wet 
van 22 juni 1877.) 

2" en a• Art. 2244 B. W., /uidens hetwelk. 
een dagvaarding voor het gerecht, een 
bevel tot betaling of een beslag, bete
kend aan hem die men wil be/etten de 
verjaring te verkrijgen, burgerlijke 
stuiting vormen, heeft enkel betrek
king op de verjaring en is niet toe
passelijk op de termijnen om een 
rechtsmiddel in te stellen, o.m. op de 
termijn om zich in cassatie te voorzien 
(2); een beroep bij de Raad van State 
tegen een beslissing van de bestendige 
deputatie van de provincieraad inzake 
directe gemeente- of provinciebelas
tingen stuit derhalve geenszins de 
termijn om zich tegen zodanige beslis
sing in cassatie te voorzien. 

(1) Cass., 27 feb. 1976 (A.C~ 1976, 746); zie 
Cass., 19 april1979 (ibid., 1978-79, 991). . 

(2) en (3) Zie DE PAGE, TrBite, 2e uitg., dl. 
VIII, nr . .1136, en de verwijzingen op blz. 1033, 
noot 5. 
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4° en 5° Art. 2246 B. W., luidens hetwelk 
ook de dagvaarding voor een onbe
voegde rechter de verjaring stuit, heeft 
enkel betrekking op de verjaring en is 
niet toepasselijk op de termijn om een 
rechtsmiddel in te stellen, o.m. op de 
termijn om zich in cassatie te voorzien 
(3); een beroep bij de Raad van State 
tegen een. beslissing van de bestendige 
deputatie van de provincieraad inzake 
directe gemeente- of provinciebelas
tingen stuit derhalve geenszins de 
termijn om zich tegen zodanige beslis
sing in cassatie te voorzien. 

(VANHALLE T. GEMEE.vrE STEENOKKERZEEL) 

ARREST 

de thans bestreden beslissing een 
beroep had ingediend bij de Raad 
van State; dat hij hetzelfde had 
gedaan tegen drie vroegere gelijk
aardige beslissingen van de besten
dige deputatie, maar de Raad van 
State zich bij arrest van, 
2 oktober 1979, hem betekend op 
17 oktober 1979, onbevoegd ver
klaarde om over de drie bedoelde 
vroegere beroepen uitspraak te 
doen; dat hij bij aangetekende brief 
van 21 november 1979 zijn bij de 
Raad van State tegen de thans 
bestreden beslissing ingediend 
beroep heeft ingetrokken, ten einde 

HET HOF; - Gelet op de bestre- -de thans behandelde voorziening in 
den beslissing, op 1 maart 1979 cassatie te bespoedigen; dat hij zich 

beroept op de artikelen 2246 en 
gewezen door de Bestendige Depu- 2244 van het BurgerliJ"k Wetbo_ek en 
tatie van de Provincieraad van Bra-
bant; stelt dat de bij artikel 4 van de wet 

van 22 januari 1849 bepaalde ter-
Overwegende dat, ingevolge arti- mijn van een maand opgeschort 

kel 4, tweede lid, van de wet van werd gedurende de periode van de 
22 januari 1849, gewijzigd door rechtspleging, ingeleid door het ver
artikel 2 van de wet van zoekschrift d.d. 27 maart 1979 voor 
18 maart 1874, de voorziening tegen de Raad van State, tot op de dag 
de beslissingen van de bestendige van de intrekking van deze akte; 
deputaties in zaken van directe 
belastingen op straffe van verval Overwegende dat de door eiser 
dient ingesteld te worden binnen de ingeroepen artikelen 2244 en 
termijn van een maand, te rekenen 2246 van het Burgerlijk Wetboek 
van de betekening van de bestreden aileen betrekking hebben op de 
beslissing; verjaring; dat zij niet van toepas-

Overwegende dat uit de proces- sing zijn op de termijnen om een 
stukken ten deze blijkt dat de. rechtsmiddel aan te wenden, onder 
beslissing op 14 maart 1979 aan meer op de termijn om zich in 
eiser betekend werd en dat de cassatie te voorzien; 
verklaring van voorziening ter grif-
fie van de provincieraad werd Overwegende dat de door eiser bij 
gedaan _ op 21 november 1979, dus ·de Raad van State ingediende voor
buiten evenbedoelde terrnijn; ziening derhalve niet tot gevolg 

Overwegende dat eiser in een op heeft kunnen hebben de termijn 
30 november 1979 ter griffie van het van cassatieberoep te stuiten of te 

schorsen, en de op 21 november 
Hof ingediende memorie vraagt dat 1979 gedane verklaringen van voor-
de voorziening ontvankelijk zou ziening laattiJ" dig en niet ontvanke
worden verklaard, en daartoe aan-
voert : dat hij, in de mening verke- lijk is; 
rende dat de Raad van State 
bevoegd was om uitspraak te doen 
inzake geschillen met de adminis
tratieve overheid, en. het uitzonde
ringsregime met betrekking tot de 
rechtsmiddelen inzake gemeente
en provinciebelastingen hem onbe
kend zijnde, op 27 maart 1979 tegen 

Om die redenen; verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

6 februari 1981 - 1" kamer - Voorzit
ter en verslaggever : de h. Wauters, 
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eerste voorzitter - Gelijkluidende con- provincie Luik van 9 september 
clusie van de h. Velu, advocaat-generaal 1980 die de aanvraag van de dienst
- Advocaten : mrs. Geysen en de Mey, plichtige niet ontvankelijk verklaart; 
Brussel. · 

Nr.339 

a• KAMER- 9 februari 1981 

1° DIENSTPLICHT- HOGE MILITIERAAD 
- PROCEDURE - BESLISSING VAN DIE RAAD 
- BESLISSING NIET VATBAAR VOOR HERZIE-
NING. 

2° CASSATIE - OPDRACHT VAN HET HOF 
- MlLlTlEZAKEN - BESTREDEN BESLISSING 
WAARVAN HET BESCHIKKENDE GEDEELTE IS 
GEGROND OP EEN DOOR HET CASSATIEBE
ROEP BEKRITISEERDE REDEN - BEVOEGD
HEID VAN HET HOF EEN RECHTSGROND IN DE 
PLAATS TE STELLEN WAARDOOR HET 
BESCHIKKENDE GEDEELTE WORDT VERANT
WOORD(l). 

1" Geen enkele bepaling van de Dienst
plichtwet, noch enige andere wette
lijke bepaling zegt dat de dienstplich
tige wiens aanvraag om uitstel door de 
militieraad is verworpen, herziening 
van de hem betreUende beslissing kan 
vragen. 

(LHOEST) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 18 november 1980 
door de Hoge Militieraad gewezen; 

Overwegende dat uit de geding
stukken blijkt dat eiser in een brief 
van 21 augustus 1980 aan de gouve_r
neur van de provincie Luik een 
aanvraag heeft ingediend tot herzie
ning van een op 6 mei 1980 door de 
Hoge Militieraad gewezen beslissing 
waarbij afwijzend werd beschikt op 
de aanvraag om uitstel op morele 
grond die hij op 14 januari 1980 had 
ingediend; 

Dat de bestreden beslissing de 
bevestiging uitspreekt van de beslis
sing van de militieraad van de 

(I) Cass., 10 april1979 (A.C., 1978-79, 946). 

Overwegende dat eiser de beslis-
sing verwijt dat ze steunt op de 
overweging dat de door hem aange
brachte elementen niet aantonen 
dat de aanvraag tot herziening 
gegrond is op een nieuw feit; 

Overwegende dat geen enkele 
bepaling van de bij koninklijk 
besluit van 30 april 1962 gecoordi
neerde dienstplichtwetten zegt dat 
de dienstplichtige wiens aanvraag 
om uitstel door de Hoge Militieraad 
is verworpen, de herziening van de 
in zijn zaak gewezen beslissing kan 
vragen; 

Dat die rechtsgrond welke het 
Hof in de plaats dient te stellen van 
de motivering van de bestreden 
beslissing, deze wettelijk verant
woordt; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening. 

9 februari 1981 - a· kamer 
Voorzitter : de h. Meeus, waarnemend 
voorzitter - Verslaggever : de h. Bosly 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Krings, advocaat-generaal. 

Nr. 340 

a• KAMER - 9 februari 1981 

DIENSTPLICHT - UITSTEL EN VRIJLATING 
VAN DIENST OP MORELE GROND- HOOFD
STUK IV VAN DE DIENSTPLICHTWET -
DRAAGWIJDTE VAN DIE BEPALINGEN. 

De gemeenschappelijke bepalingen van 
hoofdstuk IV Dienstplichtwet, en o.m. 
art. 17, § 1, 2", luidens hetwelk met de 
wettige kinderen worden gelijkgesteld 
de opgenomen kinderen, die op het 
ogenblik van de aanvraag sinds ten 
minste vijf jaar fiscaal ten Jaste zijn 
van het gezin, zijn van toepassing op 
de vrijlating van dienst op morele 
grond en niet op het enkele geval van 
ontheffing van de werkelijke dienst als 
bedoeld in art. 87 van die wetten. 
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(DUPUIS) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 2 december 1980 
door de Hoge Militieraad gewezen; 

Over bet middel, afgeleid uit bet feit 
dat de Hoge Militieraad, met bevestiging 
van de beslissing van de militieraad 
van de provincie Henegouwen van 
23 september 1980, afwijzend beschikt op 
de aanvraag om vrijlating op morele 
grond, die eiser had ingediend op basis 
van de artikelen 12, § 1, 7•, 10, § 1, 2•, en 
11 van de bij koninklijk besluit van 
30 april 1962 gecoordineerde dienst
plichtwetten, op grond dat de door eiser 
opgenomen minderjarige Angelique Buc
cella niet kan worden gelijkgesteld met 
een wettig kind, in de zin van artikel 17, 
§ 1, 2•, van die wetten, daar zij op bet 
ogenblik van de aanvraag niet sinds ten 
minste vijf jaar fiscaal ten laste was van 
eiser; 

morele grond, en niet, zoals eiser 
betoogt, op het enkele geval van 
ontheffing van de werkelijke dienst 
als bedoeld in artikel 87 van die 
wetten; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening. 

9 februari 1981 - a· kamer 
Voorzitter : de h. Meeus, waarnemend 
voorzitter - Verslaggever : de h. Bosly 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Krings, advocaat-generaal. 

Nr. 34i 

3" KAMER - 9 februari 1981 

DIENSTPLICHT - UITSTEL EN VRLJLATING 
VAN DIENST OP MORELE GROND - KOS'IWIN
NER- BEGRIP. 

terwijl deze in artikel 17, § 1, 2•, 
gestelde voorwaarde krachtens arti
kel 87, § 4, van de dienstplichtwetten 
enkel van toepassing is in bet geval van 
ontheffing van de werkelijke dienst . 
waarvan sprake is in dat artikel 87, § 1, 
b: · Wettig is de beslissing van de Hoge 

Militieraad dat een dienstplicbtige 
geen kostwinner is van zijn moeder, 
op grand dat deze de meerderbeid van 
de aandelen van een personenvennoot
scbap met beperkte aansprakelijkheid 
bezit en dat, gelet op bet belangrijke 
omzetcijfer van de vennootscbap en in 
tegenstelling met de vermeldingen van 
een balans die kennelijk met bet oog 
op de aanvraag is opgemaakt, de 
moeder een boog inkomen beeft waar
door bet inkomen van de dienstplich
tige niet onmisbaai" is voor bet gezins
onderboud. 

Overwegende dat artikel 12, § 1, 
7", van de dienstplichtwetten voor
ziet in de vrijlating op morele grond 
van de ingeschrevene die, uit hoofde 
van zijn leeftijd, geen recht op de 
eerste vijf uitstellen meer heeft en 
die onder meer de voorwaarden 
gesteld in artikel 10, § 1, 2", van 
dezelfde wetten vervult; dat deze 
laatste bepaling betrekking heeft op 
de vader die weduwnaar is gebleven 
met een of meer kinderen; 

Dat artikel 17, § 1, 2•, van voor
melde wetten, dat, in hoofdstuk IV, 
voorkomt onder de « gemeenschap
pelijke bepalingen », onder meer 
met de wettige kinderen gelijkstelt 
de opgenomen kinderen die op het 
ogenblik van de aanvraag sinds ten 
minste vijf jaar fiscaal ten laste zijn 
van het gezin; 

Dat de gemeenschappelijke bepa
lingen van hoofdstuk IV van de 
dienstplichtwetten van toepassing 
zijn op de vrijlatingen van dienst op 

(HAUBRECIITS) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 16 december 1980 
door de Hoge Militieraad gewezen; 

Over bet middel, afgeleid uit bet feit 
dat de beslissing afwijzend beschikt op 
de aanvraag om uitstel waarin eiser 
verklaart dat hij de kostwinner is van 
zijn moeder, op grond dat, hoewel eiser 
een inkomstencertificaat overlegt vol
gens hetwelk zijn moeder in 1979 geen 
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belastbaar inkomen had, ·uit de in bet 
geding overgelegde stukken blijkt dat de 
moeder van eiser daadwerkelijk zaak
voerster is van een personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijkheid 
waarvan zij de grote meerderheid van de 
c deelbewijzen • bezit, dat die firma een 
omzet heeft van ·105.133.000 frank en 
29 personen in dienst heeft, dat c gelet 
op dat omzetcijfer aangenomen moet 
worden dat, in tegenstelling met wat 
vermeld staat in een balans die kenne
lijk met bet oog op de aanvraag is 
opgemaakt, de moeder van verzoeker 
(titans eiser) in casu een boger inkomen 
heeft dan 170.000 frank, zonder bet 
overlevingspensioen; dat, bijgevolg, bet 
ingebracht bedrijfsinkomen van verzoe
ker niet onmisbaar is voor bet gezins
onderhoud, 

terwijl uit de omvang van de activiteit 
van een ondememing niet wettig kan 
worden afgeleid dat de zaakvoerster 
ervan daardoor een inkomen ontvangt : 

Overwegende dat, zoals uit het 
middel blijkt, de beslissing niet 
enkel steunt op de activiteit van de 
personenvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid Haubrechts, doch 
ook op de vaststelling dat de moe
der van eiser de grote meerderheid 
van de « deelbewijzen • bezit en dat 
de balans van die vennootschap' 
kennelijk met het oog op de aan
vraag is opgemaakt; 

Overwegende dat de bestreden 
beslissing uit de aldus vastgestelde 
feiten wettig kon afleiden dat de 
moeder van eiser, zaakvoerster van 
de vennootschap, daarvan een inko
men heeft gekregen waardoor zij in 
haar onderhoud kon voorzien zon
der het inkomen van eiser; 

Oat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening. 

9 februari 1981 - a· kamer 
Voorzitter : de h. Meeus, waamemend 
voorzitter - Verslaggever : de h. Bosly 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Krings, advocaat-generaal. 

Nr. 342 

2" KAMER - 10 februari 1981 

1° OPENBARE ORDE - AQmLIAANSE 
AANSPRAKELJJKHEID - BURGERLIJK WEI'
BOEK, ARTl'. 1382 EN 1383 - BEPALINGEN DlE 
DE OPENBARE ORDE NIET RAKEN (1). 

2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST '- BURGERLLJK WEI'
BOEK. ARTl'. 1382 EN 1383 - BEPALINGEN DlE 
DE OPENBARE ORDE NIET RAKEN (2). 

3° AANSPRAKELIJKHEID . BUITEN 
OVEREENKOMST - ONOPZETl'ELJJK 
OODEN TE WIJTEN AAN DE SAMENLOPENDE 
FOUTEN VAN DE BEKLAAGDE EN VAN HET 
SLACHTOFFER - NAASTE FAMILIELEDEN 
VAN HET SLACHTOFFER DIE VAN DE 
BEKLAAGDE VERGOEDING VORDEREN VAN 
DE DOOR HEN WEGENS HET ONGEVAL OPGE
WPEN MORELE EN MATERI~LE SCHADE -
B.EKLAAGDE TOT VERGOEDING VAN DE 
SCHADE ENKEL GEHOUDEN IN EVENREDIG
HEID MET ZIJN DEEL IN DE AANSPRAKELIJK
HEID VOOR HET ONGEVAL-'- GEMEENSCHAP
PELIJK M<Yl'ORWAARBORGFONDS IN DE 
PLAATS GFSTELD VAN DE BEKLAAGDE IN 
DEZELFDE MATE TOT VERGOEDING GEHOU
DEN{3). 

4° VERZEKERING- W.A.M.-VERZEKERING 
- K.B. VAN 5 JAN. 1957 TOT BEPALING VAN DE 
TOEKENNINGSVOORWAARDEN EN VAN DE 
OMVANG DER RECHTEN VAN DE BENADEEL
DEN TEGENOVER HET GEMEENSCHAPPELJJK 
WAARBORGFONDS, ART. 4, EERSTE LID, 1° -
FONDS NIET GEHOuDEN TOT VERGOEDING 
VAN DE SCHADE TEN GEVOLGE VAN LICHA
MELIJKE LETSELS JEGENS DE HOUDER VAN 
HET N1ET VERZEKERDE MCYI'ORRLJTUIG DAT 
DE SCHADE HEEFT VEROORZAAKT - IN DE 
ZIN VAN DE BEPALINGEN VAN GENOEMD K.B. 
WORDT ONDER • HOUDER • VERSTAAN DE 
• HOUDER • WlENS BURGERREClrrELiJKE 
AANSPRAKELJJKHEID, · KRACHTENS ART. 3, 
EERSTE LID, W.A.M.-VERZEKERING, DOOR DE 
VERZEKERING MOET WORDEN GEDEKT. 

5° BENELUX - BENELUX-OVEREENKOMST 
BETREFFENDE DE VERPLICHTE AANSPRAKE
LIJKHEI.JSVERZEKERING INZAKE MCYI'ORRIJ
TUIGEN - BIJLAGE BIJ DIE OVEREENKOMST 
-PROTOCOL VAN ONDERTEKENING BIJ DlE 

(1) en (2) Cass., 19 sept. 1972 (A.C., 1973, 
u~ . 

(3) Zie Cass., 15 april 1980 (A.C, 1979-80, 
nr. 515) met voetnoten 1 en 2. 



-644-
OVEREENKOMST - GEMEENSCHAPPELIJKE 
RECHTSREGELS VOOR BELGI~. LUXEMBURG 
EN NEDERLAND, WAT BETREFT DE TOEPJ\8-
SING VAN HOOFDSTUKKEN II. IV EN V VAN 
HEX' VERDRAG BENELUX.{;ERECHTSHOF -
BEG RIP. 

6° VERZEKERING w .A.M.-VER-
ZEKERING BENELUX-OVEREENKOMST 
BETREFFENDE DE VERPLICHTE AANSPRAKE
LIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJ
TUIGEN - BIJLAGE BIJ DIE OVEREENKOMST 
-PROTOCOL VAN ONDERTEKENING BIJ DIE 
OVEREENKOMST - GEMEENSCHAPPELIJKE 
RECHTSREGELS VOOR BELGI~ LUXEMBURG 
EN NEDERLAND, WAT BETREFT DE TOEPAS
SING VAN HOOFDSTUKKEN III, IV EN V VAN 
HEX' VERDRAG BENELUX-<;ERECHTSHOF -
BEG RIP. 

~ BENELUX - VERDRAG BETREFFENDE 
DE INSTELLING EN RET STATUUI' VAN EEN 
BENELUX-<;ERECHTSHOF WAM.-VER
ZEKERING- \Vrl' VAN 1 JULI 1956, ART. 3,§1 
- DE REGEL VAN DIE BEPALING IS EEN VOOR 
BELGI~ LUXEMBURG EN NEDERLAND 
GEMEENSCHAPPELLJKE llECH'l'SREGEL DIE 
ALS DUSDANIG WORDT AANGEWEZEN KRACH
TENS ART. 1 VAN DAT VERDRAG. 

8° VERZEKERING - W.A.M.-VERZEKERING 
- wri' VAN 1 JULI 1956, ART. 3, I 1 - DE' 
REGEL VAN DE BEPALING IS EEN VOOR 
BELGI~. LUXEMBURG EN NEDERLAND 
GEMEENSCHAPPELIJKE RECHTSREGEL DIE 
ALS DUSDANIG IS AANGEWEZEN KRACHTENS 
ART. 1 VERDRAG BENELUX-GERECHTSHOF. 

9° BENELUX - VERDRAG BETREFFENDE 
DE INSTELLING EN RET STATUUI' VAN EEN 
BENELUX-<;ERECHTSHOF, ART. 6 - PREJUDI
CIEEL GESCHIL - VRAAG OM UITLEGGING 
VAN EEN VOOR BELG~ LUXEMBURG EN 
NEDERLAND GEMEENSCHAPPELIJKE RECifl'S. 

wet van 19 feb. 1968. en in werking 
getreden op 1 juni 1976, zijn ingevolge 
art. 1 van het Protocol bij die Over
een,komst, dat te Brussel op 26 sept. 
1968 ondertekend, bij de wet van 2 feb. 
19'11 goedgekeurd en op 1 juli 1976 in 
werking getreden is, zijn voor de 
toepassing van de hooldstukken III, IV 
en·· V van het Verdrag betreHende de 
instelling en het statuut van een 
Benelux-Gerechtshof aangewezen als 
voor Belgie, Luxemburg en Nederland 
ge~peenschappelijke rechtsregels, voor 
zof'er, wat betrelt de bepalingen van 
de: bijlage, de inhoud ervan is opgeno
men in de wetgeving van de Staat, 
waar de vraag om uitlegging is gesteld 

. (5). 

7" en s· De regel van art. 3., w .A.M.-wet 
volgens welke de verzekering de bur
gerrechtelijke aansprakelijkheid moet 
dekken van iedere houder van het 
verzekerde motorrijtuig, is sinds 
1 juli 1976 een voor Belgie, Luxemburg 
en Nederland gemeenschappelijke 
rechtsregel, die is aangewezen krach
tens art. 1 van het Verdrag Benelux
Gerechtsho/(6). 

(DELCOUR T. VAN HOOTEGEM E.A.; GEMEEN
SCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS T. VAN 
HOOTEGEM E.A.; VAN HOOTEGEM E.A. T. DEL-

COUR E.A.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 15 januari 1980 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe

zen; 

REGEL DIE ALS DUSDANIG IS AANGEWEZEN I. Over de VOOrziening van Chris-
KRACHTENS ART. 1 VAN DAT VERDRAG - tiaan Delcour, beklaagde: · 
VRAAG OPGEWORPEN IN EEN BIJ HEr HOF 
VAN CASSATIE AANHANGIGE ZAAK - RET Overwegende dat eiser zijn voor
HOF VAN CASSATIE MOE!' IN DE REGEL DE ziening heeft beperkt tot aile, 
VRAAG VOORLEGGEN AAN HEr BENELUX- hem betreffende civielrechtelijke 
GERECHTSHOF (4). beschikkingen van het arrest; 

5" en 6" De bepalingen van de Benelux- a) in zoverre de voorziening 
Overeenkomst betreHende de ver- gericht is tegen de beslissing op de 
plichte aansprakelijkheidsverzekering civielrechtelijke vorderingen, 1° van 
inzake motorrijtuigen, van de bijlage Emiel Van Hootegem en Cecile 
bij die Overeenkomst en het Protocol Meirsman « wegens de lasten van 
van ondertekening, welke akten te 
Luxemburg zijn ohdertekend op de nalatenschap » van Rita Van 
24 mei 1966, zijn goedgekeurd bij de Hootegem, « door hen gedragen »; 

----------------1 2" van Jozef Vervenne; 3" van de 

(4} en (5) Cass., 29 juni 1979 (AC, 1978-79, 
1324) en 24 jan. 1980 (ibid., 1979-80, nr. 313). (6) Cass., 24 jan. 1980 (A.C:, 1979-80, nr. 313). 
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Landsbond der Christelijke Mutua
liteiten; 4" van Julien Accou, en 
5" van het Nationaal Verbond van 
Socialistische Mutualiteiten : 

Overwegende dat het arrest aan 
voomoemde burgerlijke partijen, als 
vergoeding van de door hen opgelo
pen schade of van bepaalde elemen
ten van dezelfde schade, een voor
schot toekent en de zaak terugwijst 
naar de eerste rechter om verder 
over hun vorderingen te beslissen; 

Overwegende dat zodanige beslis
sing geen eindbeslissing is in de zin 
van artikel416 van het Wetboek van 
Strafvordering en het arrest op dit 
punt geen uitspraak doet over een 
geschil inzake bevoegdheid; 

Oat de voorziening derhalve niet 
ontvankelijk is; 

b) in zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
civielrechtelijke vorderingen van de 
overige verweerders, inclusief die 
van Emiel Van Hootegem en Cecile 
Meirsman, handelende in eigen 
naam: 

Overwegende dat eiser geen mid
del aanvoert; 

II. Over de voorziening van het 
Gemeenschappelijk Motorwaarborg
fonds, vrijwillig tussengekomen 
partij : 

a) in zoverre ZlJ gericht is tegen 
verweerder Christiaan Oelcour : 

Overwegende dat tussen eiser, die 
voor het strafgerecht vrijwillig is 
tussengekomen, en verweerder Oel
cour voor de feitenrechter geen· 
geding is aangegaan en dat de 
beslissing tegen eiser en ten gunste 
van verweerder geen veroordeling 
uitspreekt; 

Oat de voorziening dan ook niet 
ontvankelijk is en enkel kan gelden 
als oproeping in bindendverklaring 
van het arrest; 

b ) in zoverre zij gericht is tegen 
de verweerders Landsbond der 
Christelijke Mutualiteiten, Julien 
Accou, Gilbert Oefever, Andrea 
Accou, Gilbert Bossier, Simonne 

Accou, Eddy Malfait, Yvette Accou, 
Michel Catteeuw, Beatrice Accou, 
Gilbert Accou en National Verbond 
der Socialistische Mutualiteiten : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat eiser zijn 
voorziening heeft doen betekenen 
aan voomoemde verweerders tegen 
wie zij is gericht; 

Oat de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

c) in zoverre de voorziening 
gericht is tegen de overige ver
weerders: 

Over bet middel, afgeleid uit de scben
ding van de artikelen 1382 en 1383 van 
bet Burgerlijk Wetboek, 

doordat bet arrest enerzijds vaststelt 
dat bet slacbtoffer Rita Van Hootegem 
voor de belft voor bet ongeval en zijn 
gevolgen verantwoordelijk was, op grond 
van volgende overwegingen : c bet 
slacbtoffer Rita Van Hootegem kan niet 
onwetend zijn dat de eerste beklaagde 
niet verzekerd was toen hij zijn niet 
geimmatriculeerd voertuig bestuurde na 
er de nummerplaten op aangebracbt te 
hebben van haar eigen voertuig. Door in 
die voorwaarden in dit voertuig plaats te 
nemen, was zij te beschouwen als 
mede-houder van dit voertuig in de zin 
van artikel 4, 1", van bet koninklijk 
besluit van 5 januari 1957 en beschikte 
zij over geen enkel verhaal tegen 
bet Gemeenschappelijk Motorwaarborg
fonds. Hetzelfde geldt voor de burger
lijke partijen Van Hootegem-Meirsman, 
doch enkel voor zover zij vergoeding 
vorderen voor lasten van de nalaten
scbap. Voor eigen schade geldt dit niet 
nu Rita Van Hootegem meerderjarig en 
niet in dienst was, zodat zij niet burger
lijk aansprakelijk zijn voor haar. Ten 
aanzien van de eerste beklaagde behou
den zij bet recht schadevergoeding te 
eisen. Evenwel heeft Rita Van Hootegem 
bet risico aanvaard de eerste beklaagde 
te -vergezellen ofschoon zij niet kon 
onwetend zijn van de omstandigheid dat 
hij te veel alcoholiscbe dranken genoten 
had. Zij zou daardoor de helft van haar 
eigen schade moeten dragen, zodat de 
burgerlijke partijen Van Hootegem
Meirsman, wat betreft de lasten van de 
nalatenschap, slechts · in dezelfde propor
tie vergoeding kunnen vorderen ,., 
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en doordat het arrest anderzijds de 

eerste beklaagde en de vrijwillig tussen
gekomen eiser, bet Gemeenscbappelijk 
Motorwaarborgfonds, voor de totale door 
bet ongeval aan de familieleden van bet 
slachtoffer toegebrachte schade veroor
deelt en daarbij volgende bedragen van 
schadevergoeding vaststelt : 

moest bouden met de vastgestelde ver
houding tussen de schuld van de eerste 
beklaagde en die van bet slachtoffer, 

zodat bet arrest, door eiser en de 
oorspronkelijk eerste beklaagde in soli
dum tot de totale scbadevergoeding en 
niet tot de helft ervan te veroordelen, de 
artikelen 1382 en 1383 van bet Burgerlijk 
Wetboek schendt: a) burgerlijke partij Van 

Hootegem Emiel : 
morele scbade ~ ......... . 
b) burgerlijke partij 

Meirsman Cecile : 

125.000 F r Nopens de grond van niet
ontvankelijkheid van bet cassatiemiddel 
door de verweerders opgeworpen : 

morele schade .......... . 
c) burgerlijke partij Van 

Hootegem Guido : 
d) burgerlijke partij Van 

Hootegem Jozef: 

125.000 F 
Overwegende dat de verweerders 

doen gelden dat, zo eiser in zijn 
conclusie wei gewag had gemaakt 
van de medeverantwoordelijkheid 
van de getroffene Rita Van Hoote-e) burgerlijke partij Van 

Hootegem Christine : 
morele schade, ieder ..... 
/) burgerlijke partij Van· 

Hootegem Hugo :. 

20_000 F gem, hij daaruit niet had afgeleid 
dat de vergoeding van de morele 
schade door de verweerders opgelo-

morele schade .......... . 30.000 F pen, moest worden gereduceerd in 
functie van de vastgestelde verhou
ding tussen de schuld van Delcour 
en die van het slachtoffer zelf; dat 

al deze bedragen vermeerderd met inte
resten en de kosten van beide instanties 
voor de burgerlijke partijen, 

de verweerders daaruit afleiden dat, 
nu de artikelen 1382 en 1383 van het 

terwijl, overeenkomstig de artike- Burgerlijk Wetboek de openbare 
len 1382 en 1383 van bet Burgerlijk orde niet raken, het middel nieuw is 
Wetboek, wanneer de schade veroor-
zaakt is door bet feit van bet slacbtoffer en niet voor het eerst voor het Hof 
en door de schuld van een derde, deze mag worden aangevoerd; 
laatste niet aileen jegens dit slacbtoffer Overwegende dat de bepalingen 
slechts gehouden is naar verhouding van van de artikelen 1382 en 1383 van 
de zwaarte van zijn schuld, maar ook 
jegens de personen die bij weerslag het Burgerlijk Wetboek betreffende 
scbade geleden hebben, omdat de bij de aansprakelijkheid inderdaad de 
weerslag geleden schade enkel oor- openbare orde niet raken; dat ech
sprong vindt in de familie- en vriend- ter eiser, in strijd met wat door de 
scbapsbanden, die de burgerlijke par- verweerders wordt voorgehouden, in 
tijen aan bet overleden slachtoffer bin- zijn voor het hof van beroep weer-
den en bet recht op herstelling van de 1 · d d ld d 
bij. weerslag geleden schade, wegens die gegeven cone USle ee ge en at 
banden, door de persoonlijke verant- de consoz:ten Van Hootege?l « door 
woordelijkheid van bet slachtoffer. wordt _ repercuss1e een vordermg in
aangetast zonder dat er een onderscheid · stelden . » preciseerde dat tegen 
boeft te worden gemaakt naargelang hij, hun vordering aile excepties konden 
die vergoeding vordert, al dan niet tot de worden opgeworpen die ten aanzien 
schu}den van de n~tenschap van de van Rite Van Hootegem zelf moge
getroffene gehouden IS, lijk waren; dat hij, na vooreerst te 

en terwijl het arrest overeenkomstig 
die regel inzake aansprakelijkheid, daar 
bet beslist dat het slachtoffer zelf een 
fout beging waardoor bet de helft van de 
verantwoordelijkheid moest dragen, niet 
aileen met betrekking · tot de eigen 
(schade maar ook tot) de morele schade 
door de familileden geleden, rekening 

hebben betoogd dat de getroffene 
geen aanspraak kon maken op zijn 
tussenkomst, in ondergeschikte orde 
voorhield dat zij medeverantwoor
delijk was voor de schadelijke 
gevolgen van het ongeval en de 
haar aangewreven fouten preci
seerde; 
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Dat de door de verweerders Overwegende dat het arrest der

aangevoerde grond van niet- halve, nu het aanneemt dat dader 
ontvankelijkheid van het cassatie-· Delcour slechts voor de helft aan
middel mitsdien moet worden ver- sprakelijk is, de artikelen 1382 en 
-worpen; 1383 van het Burgerlijk Wetboek 

2" Nopens het cassatiemiddel zelf : 
Overwegende dat het arrest vast

stelt dat Rita Van Hootegem c het 
risico had aanvaard (Delcour) . te 
vergezellen ofschoon zij niet ontwe- . 

schendt door eiser tot vergoeding 
van· de gehele · morele schade door 
de verweerders opgelopen, te ver
oordelen; 

Dat het middel gegrond is; 

tend kon zijn van de omstandigheid III. Over de voorzieningen van de 
dat hij te veel alcoholische dranken eisers sub III : 
genoten had • en daaruit afleidt dat 
zij de helft van haar eigen schade A. Nopens de voorzieningen van 
moet dragen; dat het arrest deze Guido, Jozef, Christine en Hugo Van 
redenering verder doortrekt met. Hootegem : 
betrekking tot de veroordeling van Overwegende dat uit de stukken 
Delcour tot vergoeding van de helft waarop het Hof vermag acht te 
van de lasten van haar nalaten- slaan, niet blijkt · dat de eisers, 
schap, niaar ermede geen rekening burgerlijke partijen, hun . voorzie
houdt bij het vaststellen van de aan ningen hebben doen betekenen aan 
de consorten Van Hootegem toeko- de partijen tegen wie ze zijn 
mende vergoedingen wegens moreel gericht; 
leed; 

Overwegende dat de morele Dat de voorzieningen mitsdien 
schade, door de naaste familieleden niet ontvankelijk zijn; 
van het slachtoffer geleden, hoewel B. Nopens de voorzieningen van 
zij werkelijk voor hen een persoon- Emiel Van Hootegem en Cecile 
lijke schade is, toch een bij terug- Meirsman : 
slag geleden schade is die enkel 
haar oorsprong vindt in de familie- a) In zoverre zij gericht zijn tegen 
en genegenheidsbanden tussen hen de verweerders Luc Verkinderen en 
en het overleden slachtoffer; dat, naamloze vennootschap . Assurantie 
we gens die banden die aan het van de Belgische. Boerenbond : 
recht op vergoeding ten grondslag . Overwegende dat uit de stukken 
liggen, dit recht door de persoon- waarop het Hof · vermag acht te 
lijke verantwoordelijkheid van het slaan, niet blijkt dat de eisers, 
slachtoffer is bezwaard in zoverre burgerlijke partijen, hun voorzie
de dader van het ongeval die ver- ningen hebben doen betekenen aan 
antwoordelijkheid tegen het slacht- de partijen tegen wie ze zijn 
offer zelf had kunnen opwerpen; gericht; 

Overwegende dat, wanneer de Dat de voorzieningen mitsdien 
schade werd veroorzaakt tegelijk niet ontvankelijk zijn; 
door de schuld van het slachtoffer 
en door die van een derde, laatst- b) In zoverre zij gericht zijn 
vermelde en ten deze ook eiser, die tegen Christiaan Delcour: 
krachtens artikel 1 van het konink- Overwegende dat de eisers ver
lijk besluit van 5 januari 1957, in de klaren afstand te doen van hun 
plaats van de verplichtingen van de cassatieberoep in zoverre het is 
medeaansprakelijke dader wordt ingesteld tegen Delcour omdat het 
gesteld, de schade slechts moeten arrest hun slechts een voorschot 
vergoeden in evenredigheid met het toekent · zodat het arrest in dat 
aandeel van bedoelde dader hi de opzicht niet definitief is; dat de 
aansprakelijkheid van het ongeval; eisers daaraan toevoegen dat de 



-648-

afstand geschiedt onder voorbehoud 
van het recht zich later opnieuw ·in 
cassatie te voorzien; 

Overwegende. dat het arrest tegen 
Delcour en ten aanzien van de 
eisers twee afzonderlijke beslissin-. 
gen bevat: 

1" een eerste waarin aan eiser als 
beheerder van de huwelijksgemeen
schap en aan beide eisers, in 
hun hoedanigheid van erfgenamen
rechtsopvolgers van hun dochter 
Rita Van Hootegem, een voorschot 
wegens de c lasten van de 
nalatenschap » van ·laatstgenoemde 
wordt toegekend en de zaak voor 
verdere afhandeling naar de eerste 
rechter wordt teruggewezen; dat 
deze beslissing inderdaad geen 
eindbeslissing is in de zin van 
artikel 416 van het Wetboek van 
Strafvordering en geen uitspraak 
doet over een geschil inzake 
bevoegdheid, zodat ertoe aanleiding 
bestaat van de afstand akte te 
verlenen; 

125.000 frank voor elk van hen; dat 
tegen deze beslissing geen middel 
wordt aangevoerd; 

Overwegende dat het arrest daar
enboven de vordering van· eiser als 
beheerder van de huwelijksgemeen
schap en van beide eisers, optre
dende als erfgenamen-rechts

.. o_i>volgers van hun dochter Rita Van 
Hootegem, met betrekking tot de 
lasten van dier nalatenschap, onder 
meer voor verplegings- en begrafe
niskosten, afwijst in zoverre zij 
gericht is tegen het Gemeenschap
pelijk Motorwaarborgfonds; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 3, lid 1, 15, § 1, 
16 van de wet van 1 juli 1956 betreffende 
de verplichte aansprakelijkheidsverzeke
ring inzake motorrijtuigen, 1, 4, 1", van 
bet koninklijk besluit van 5 januari 1957 
tot bepaling van de toekenningsvoor
waarden en van de omvang der rech
ten van de benadeelden tegenover bet 
Gemeenschappelijk Waarborgfonds, be
doeld bij de wet van 1 juli 1956 betref
fende de verplichte aansprakelijkheids
verzekering inzake motorrijtuigen, 
2228 en 2236 van bet Burgerlijk Wet-

2" een tweede beslissing waarin boek, 
aan de eisers, ditmaal handelende doordat het arrest de door de eisers 
in eigen naam, definitieve bedragen ingestelde vordering tot schadevergoe
wegens morele schade worden toe- ding wegens lasten van de nalaten
gekend; dat deze laatste beslissing schap van wijlen hun dochter Rita Van 
·wei een eindbeslissing is in de zin Hootegem enerzijds tot een provisie van 
van artikel416 van het Wetboek van 35.000 frank herleidt ten overstaan van 
S afv d · d t d af tand Delcour Christiaan, en die vordering 

tr or enng, zo a e s • anderzijds verwerpt in· zoverre ze was 
die, gelet op het voorbehoud, niet ingesteld tegenover bet Gemeenschappe
als een berusting kan worden be- lijk Motorwaarborgfonds op grond : dat 
schouwd, derhalve door dwaling is bet slachtoffer Rita Van Hootegem niet 
aangetast; dat ervan door het Hof onwetend kon zijn dat Delcour Chris
geen akte kan worden verleend; tiaan niet verzekerd was toen hij zljn 

Overwegende dat de eisers met niet geimmatriculeerd voertuig · be
stuurde na er de nummerplaten van 

betrekking tot deze tweede beslis- haar voertuig op aangebracht .te hebben; 
sing geen middel aanvoeren; door in die voorwaarden in dit voertuig 

plaats te nemen, was zij te beschouwen 
c) in zoverre zij gericht zijn tegen als medehouder van dit voertuig in de 

het Gemeenschappelijk Motorwaar- zin van artikel 4, 1", van bet koninklijk 
borgfonds : besluit van 5 januari 1957 en beschikte, 

Ov d d t h t t zij over geen enkel verhaal tegen-
erwegen e a e arres bet Gemeenschappelijk Motorwaarborg-

Christiaan Delcour en het Gemeen- fonds; hetzelfde geldt voor de burgerlijke 
schappelijk Motorwaarborgfonds in partijen Van Hootegem-Meirsman, doch 
solidum veroordeelt om aan enkel voor zover zij vergoeding vorderen 
de eisers, optredende in eigen voor lasten van de nalatenschap, 
naam, een vergoeding wegei:J.s mo-. terwijl, eerste onderdeel, noch bet feit 
rele schade te betalen, groot dat wijlen Rita Van Hootegem wist dat 
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bet door Delcour bestuurder voertuig 
niet verzekerd was, noch bet feit dat 
Delcour op dit voertuig, dat zijn eigen
dom was en dat hij op bet ogenblik van 
bet ongeval zelf bestuurde, wederrechte
lijk de nummerplaten van bet voertuig 
van wijlen Rita Van Hootegem met haar 
medeweten aangebracht had, tot gevolg 
heeft dat deze laatste, die als passagier 
in bet voertuig gezeten was, mede
houder van dit voertuig geworden was; 
integendeel aileen Delcour eigenaar, 
houder en bestuurder van bet voertuig 
was; bet aanbrengen dier nummerplaten 
geenszins inhoudt dat wijlen Van 
Hootegem voomemen · had bezit te 
nemen van de wagen voor zichzelf, noch 
dat zij voor rekening van Delc0\1\" bet 
voertuig gebruikte of benutte; door bet 
aanbrengen dier nummerplaten Deicour 
haar evenmin bet bezit of houderschap 
van de wagen had overgedragen (schen
ding van de artikelen 3, lid 1, van dt! wet 
van 5 januari 1956, 4, 1", van bet 
koninklijk besluit van 5 januari 1957, 
2228 en 2236 van bet Burgerlijk Wet
boek), 

tweede onderdeel, de eisers, in hun 
hoedanigheid van rechtsopvolgers van 
wijlen Rita Van Hootegem, gerechtigd 
waren schadevergoeding uit hoofde van 
haar nalatenschap te vorderen t.egen 
bet Gemeenschappelijk Motorwaarborg
fonds, daar de schade veroorzaakt was 
geworden door Delcour bij middel van 
een rijtuig waarvan de burgerlijke aan
sprakelijkheid niet gedekt was door een 
verzekering (schending van artikelen 15, 
§ 1, 16 van de wet van 3 juli 1956 en 
1 van bet koninklijk besluit van 
5 januari 1957) : 

Overwegende dat, krachtens arti-· 
kel 4, eerste lid en 1", van het 
koninklijk besluit van 5 januari 1957 
tot bepaling van de toekennings
voorwaarden en van de omvang der 
rechten van de benadeelden tegen
over het Gemeenschappelijk Motor
waarborgfonds, bedoeld bij de wet 
van 1 juli 1956 . betreffende de ver
plichte aanspr~elijkheidsverzeke
ring inzake motorrijtuigen, dit fonds 
niet tot vergoeding van de schade 
voortvloeiende uit lichamelijke let
sels gehouden is tegenover onder 
meer c de houder van het .niet 
verzekerde motorrijtuig dat de 
schade heeft veroorzaakt »; 

Overwegende dat door c houder » 
wordt bedoeld : de c houder » wiens 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid, 
krachtens artikel 3, eerste lid, van 
de wet van 1 juli 1956 betreffende 
de verplichte aansprakelijkheidsver
zekering inzake motorrijtuigen, 
door de verzekering moet zijn 
gedekt; 

Overwegende dat het arrest oor
deelt dat Rita Van Hootegem, die 
aan de gevolgen overleed van het 
verkeersongeval veroorzaakt door 
Christiaan Delcour, c medehouder » 
was van het niet verzekerde voer
tuig door laatstgenoemde bestuurd 
en waarin zij had plaatsgenomen, 
op grond dat c zij niet onwetend 
kon zijn » van het feit dat Delcour 
c niet verzekerd was toen hij zijn 
niet geimmatriculeerde voertuig be
stuurde na er de nummerplaten op 
aangebracht te hebben van haar 
eigen voertuig »; dat het arrest 
daaruit afleidt dat Rita Van 
'Hootegem c over geen enkel ver
haal tegen het Gemeenschappelijk 
Motorwaarborgfonds beschikt » en 
dat hetzelfde geldt voor de burger
lijke partijen Emiel Van Hootegem 
en Cecile Meirsman, thans de 
eisers, c doch enkel voor zover zij 
vergoeding vorderen voor lasten van 
de nalatenschap »; 

Overwegende dat het middel erop 
neerkomt voor te houden dat, om 
houder te zijn van een voertuig, 
men het voornemen moet hebben 
bezit te nemen van het voertuig 
voor zichzelf, althans voor rekening 
van de eigenaar of bestuurder het 
voertuig te hebben gebruikt of 
benut; 

Overwegende dat verweerder aan 
zijn kant laat g~lden. dat het wette
lijk begrip c houderschap » geens
zins het voornemen vereist het bezit 
voor zichzelf te hebben, noch om de 
zaak voor zichzelf te liouden, noch 
om zich als eigenaar te gedragen en 
evenmin vereist dat de houder 
c ingevolge een rechtsverhouding 
met de eigenaar, krachtens een 
eigen recht dat hij in eigen naam 
bezit en uitoefent, op de zaak een 
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meesterschap heeft »; dat hij verder 
poneert dat de uitdrukkeing « hou
der van het verzekerde voertuig lt in 
de ruimste zin moet worden begre
pen en hij daarbij .verwijst naar 
vroegere . rechtspraak waarin als 
houder werd aangemerkt « hij,- die 
zonder eigenaar of zonder, noodza
kelijk, bestuurder te zijn, over het 
voertuig materieel beschikt »; 

Overwegende dat artikel 3, . eerste 
lid, van de wet van 1 juli 1956 -
althans wat . de verplichte verzeke
ring van de burgerrechtelijke aan
sprakelijkheid van de houder 
betreft .....;,.. overeenstemt met ar
tikel 3, § 1, van de Gemeenschappe
lijke Bepalingen behorende bij de 
Beneltix-Overeenkomst betreffende 
de verplichte aansprakelijkheidsver
zekering inzake motorrijtuigen; 

Overwegende dat, luidens arti
kel 1 van het Aanvullend Proto
col bij bedoelde Benelux-Overeen-

2 februari 1971 werd goedgekeurd 
en op 1 juni 1976 in werking is 
getreden; 

Overwegende dat de rechtsregel 
van artikel 3, eerste lid, van de wet 
van 1 juli 1956 - althans wat 
de verplichte verzekering van de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid 
van de. houder betreft - sinds 
1 juli 1976 een aan Belgie, Luxem
burg en Nederland gemene rechts
regel is, aangewezen krachtens 
artikel 1 van bet Verdrag betref
fende de instelling en het statuut 
van bet Benelux-Gerechtshof; 

Overwegende dat een beslissirig 
over de uitleg van voormeld 
artikel 3, eerste lid, noodzakelijk is 
om uitspraak te doen; 

Oat het Hof derhalve verplicht is 
een vraag van uitleg aan het Bene
lux-Gerechtshof voor te leggen; 

komst, als gemeenschappelijke Om die redenen, verwerpt de 
rechtsregels voor de toepassi:ng van voorziening van Christiaan Delcour, 
de hoofdstukken III, IV en V van die · van het Gemeenschappelijk 
bet Verdrag betreffende de instel- Motorwaarborgfonds in zoverre · ze 
lingen en bet statuut van een Bene- gericht is tegen Christiaan Delcour, 
lux-Gerechtshof worden aange- de Landsbond der Christelijke 
wezen : de bepalingen van de Bene- Mutualiteiten, Julien Accou, Gilbert 
lux-Overeenkomst betreffende de Defever, Andrea Accou, Gilbert Bos
verplichte aansprakelijkheidsverze- sier, Simonne Accou, Eddy Malfait, 
kering inzake motorrijtuigen, . vail· Yvette Accou, Michel Catteeuw, 
de bijlage bij die overeenkomst en Beatrice Accou, Gilbert Accou en 
van bet Protocol van ondertekening, bet Nationaal Verbond der Socia
voor zover, wat betreft de bepalin- listische Mututaliteiten, die van 
gen van de bijlage, de i:nhoud daar- Guido, Jozef, Christine en Hugo Van 
van is opgenomen in de wetgeving Hootegem, die van Emiel Van Hoo
van de Staat, waarin de vraag van . tegem en Cecile Meirsman in 
uitleg is gerezen; zoverre zij gericht zijn tegen -Luc 

Overwegende dat de Benelux- Verkinderen, de naamloze vennoot
Overeenkomst betreffende de ver- schap Assurantie van de Belgische 
plichte aansprakelijkheidsverzeke- Boerenbond, en die van Emiel Van 
ring inzake motorrijtuigen, de daar- Hootegem en Cecile Meirsman in 
bij behorende gemeenschappelijke zoverre zij gericht zijn tegen Chris
bepalingen en bet Protocol .van tiaan Delcour en bet Gemeenschap
ondertekening te Luxemburg op · pelijk Motor'Waarborgfonds en be-
24 mei 1966 werden ondertekend, trekking hebben op de beslissing 
door de wet van 19 februari 1968 waarbij hun, ten laste van laatstge
werden ·goedgekeurd en · op· noemde, een vergoeding wegens 
1 juni 1976 in werking zijn getre- morele schade wordt . toegekend; 
den; dat bet Aanvullend. Protocol te verleent akte van de afstand van de 
Brussel op 26 september .1968 werd voorziening van Emiel Van Hoote.., 
ondertekend, door de ·wet van gem en Cecile Meirsman in zoverre 
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die voorziening betrekking heeft op 
de beslissing tot toekenning, ten 
laste van Delcour, van een vergoe
ding wegens lasten van de nalaten
schap van Rita Van Hootegem; ver
nietigt de bestreden beslissing in 
zoverre zij het Gemeenschappelijk 
Motorwaarborgfonds veroordeelt tot 
vergoeding van morele schade 
jegens Emiel Van Hootegem, Cecile 
Meirsman, Guido Van Hootegem, 
Jozef Van Hootegem, Christine Van 
Hootegem en Hugo Van Hootegem; 
verklaart dit arrest bindend voor 
Christiaan Delcour; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeel
telijk vernietigde beslissing; ver
oordeelt · : Delcour in zes achttiende 
van de kosten; het Gemeenschappe- · 
lijk Motorwaarborgfonds in · drie 
achttiende van de kosten en de 
consorten Emiel Van Hootegem, 
Cecile Meirsman, Guido Van Hoo
tegem, Jozef Van Hootegem, Chris
tine Van Hootegem en Hugo Van 
Hootegem ook in drie achttiende; 
Guido, Jozef, Christine en Hugo Van 
Hootegem in nogmaals drie acht
tiende van de kosten; Emiel Van 
Hootegem en Cecile Meirsman in 
nogmaals twee achttiende van de 
kosten en houdt een achttiende aan; 
schorst de uitspraak op over de 
voorzieningen van Emiel Van Hoo
tegem en Cecile Meirsman, optre
dend de eerste als beheerder van de 
huwelijksgoederengemeenschap en 
heiden als erfgenamen-rechts
opvolgers van hun dochter Rita Van 
Hootegem, in zoverre die voorzie
ningen betrekking hebben op de 
beslissing waarbij hun vordering, 

uitspraak uit totdat het Benelux
Gerechtshof over de vraag van uit
leg zal hebben geoordeeld; verwijst 
de zaak, beperkt tot de vemietiging 
van de beslissing waarbij het 
Gemeenschappelijk Motorwaarborg
fonds veroordeeld wordt tot vergoe
ding van morele schade jegens 
Emiel Van Hootegem, Cecile Meirs
man, Guido, Jozef, Christine en 
Hugo Van Hootegem, naar het Hof 
van Beroep te Brussel. 

10 februari 1981 - 2" kamer -
Voorzitter : baron Richard, voorzitter -
Verslaggever : de h. Chatel, afdelings
voorzitter - Ge/ijkluidende conclusie 
van de h. Velu, advocaat-generaal -
Advocaten : mrs. Houtekier en De Gryse. 

Nr.M3 

2" KAMER- 10 febru•ri 1981 

1° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ - INOBSERVATIESTELLING 
VAN EEN VERDACHTE- BEGRIP. 

2° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ - INOBSERVATIESTELLING 
VAN EEN VERDACHTE IN HECHTENIS -
BEG RIP. 

3° VOORLOPIGE HECHTENIS - HAND
HAVING VAN DE HECHTENIS- INOBSERVA
TIESTELLING VAN DE VERDACHTE - BESLIS
SING VAN HET ONDERZOEKSGERECHT 'fOT 
VERLENGING VAN DE INOBSERVATIESTEL
UNG- GEEN BESLISSING OVER DE HANDHA
VING VAN DE VOORWPIGE HECHTENIS. 

« wegens de lasten van de 4° VOORLOPIGE HECHTENIS - HAND
nalatenschap », tegen het Gemeen- HAVING VAN DE VOORWPIGE HECHTENIS -
schappelijk Motorwaarborgfonds WET vooru.oPIGE HECHTENIS, ART. 5 - ERN
ingesteld, afgewezen wordt; ver- STIGE FErrEN - DE ERNST vAN DE TEN 
zoekt het Benelux-Gerechtshof LASTE GELEGDE FElTEN KAN oP ZICHZELF 

artikel 3, § 1, van de Gemeenschap- DE HANDHAVING VAN DE HECHTENIS NIET 

pelijke Bepalingen behorend bij de VERAN'IWOORDEN {1). 

Overeenkomst betreffende de ver- 5o VOORLOPIGE HECHTENIS _ HAND
plichte aansprakelijkheidsverzeke- HAVING VAN DE HECHTENIS _ WET vooRLO
ring inzake motorrijtuigen Uit te PIGE HECHTENIS, ART. 5 _ MOTIVERING. 
leggen en meer bepaald het begrip !----------,-------
« houders van het voertuig .» nader 
toe te lichten; stelt op dat stuk de (1) Cass., 25 nov. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 179). 
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ff VOORWPIGE HECHTENIS - HAND
HAVING VAN DE HECHTENIS -'- VERDACHTE. 
IN HECHTENIS- VERLENGING VAN DE HECH
TENIS VOOR EEN MAAND - VERLENGING ALB 
DUSDANIG ZONDER GEVOLG OP DE HANDHA
VING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS. 
(ART. 5 WET VOORLOPIGE HECHTENIS; ART. 1 
WET BESCHERMING MAATSCHAPPJJ.) 

7° VOORZIENING IN CASSATIE -
TERMIJN- STRAFZAKEN- ARREST VAN DE 
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING TOT 
VERLENGING VAN DE INOBSERVATIESTEL
LING VOOR EEN MAAND VAN EEN VERDACHTE 
IN HECHTENIS - CASSATIEBEROEP VQOR DE 
EINDBESLISSING- NIET ONTVANKELIJK ~ 
SATIEBEROEP. 

8° CASSATIE - OMVANG- STRAFZAKEN
VERNIETIGING VAN EEN ARREST VAN DE 
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING TOT 
HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE HECH
TENIS - BRENGT DIENTENGEVOLGE VERNIE
TIGING MEDE VAN HET OP DEZELFDE DAG 
GEWEZEN ARREST TOT VERLENGING VAN DE 
INOBSERVATIESTELLING (2). 

9° CASSATIE- BEVOEGDHEID-~
KEN - VERZOEK TOT VOORLOPIGE INVRIJ
HEIDSTELLING - HET HOF IS NIET BEVOEGD 
OM DAAROVER TE BESLISSEN (3). 

1" De inobservatiestelling van de ver
dachten, bedoeld in hoofdstuk I, Wet 
Bescherming Maatschappij, is de 
maatregel waardoor de meest gunstige 
materiiHe voorwaarden worden verwe
zenlijkt voor het geestesonderzoek 
waaraan die verdachten blijken. te 
moeten worden onderworpen (4). 

2" Wanneer de verdachte zich in hech
tenis bevindt, is de door het onder
zoeksgerecht bevolen inobservatiestel
Jing enkel een wijze van tenuitvoerleg
ging van de voorlopige hechtenis, 
maar de beslissing om de verdachte in 
observatie te steUen is een nieuwe 
beslissing inzake handhaving van de 
voorlopige hechtenis en doet derhalve 
uitspraak over de vrijheid van de 
persoon. (Art. 1 Wet Bescherming 
Maatschappij.) 

(2) Zie noot 8. Wat dat punt betreft, hield 
bet O.M. er een andere mening op na. 

(3) Zie Cass., 29 mei 1979 (A.C., 1978-79, 
1142) en 5 feb. 1980 (ibid, 1979-80, nr. 343). 

(4) Cass., 22 juli 1968 (A.C., 1968, 1337) en 
23 jan. 1979 (ibid, 1978-79, 580). 

a• De beslissing van een onderzoeksge
recht tot inobservatiestelling van een 
verdachte in voorlopige hechtenis vol
gens art. 1, tweede lid, Wet Besch. 
Maatsch. is een beslissing tot handha
ving van de voorlopige hechtenis, 
maar de beslissing tot verlenging van 
de inobservatiestelling heeft niet het
zelfde gevolg; het onderzoeksgerecht 
dat · beslist de inobservatiestelling te 
verlengen, moet niettemin uitspraak 
doen over de handhaving van de 
vooi:Jopige hechtenis voordat de ter
mijn termijn van een maand is ver
streken. (Art. 5 Wet Voorlopige Hech
tenis.) 

5" Niet regelmatig met redenen omkleed, 
als vereist bij art. 5 Wet Voorlopige 
Hechtenis, is de beslissing van het 
onderzoeksgerecht waarbij de voorlo
pige hechtenis na een maand wegens 
de zeer gevaarlijke geestesgesteldheid 
van de verdachte wordt gehandhaafd, 
zonder dat wordt vastgesteld dat die 
toestand bestendig is (5) en dat het 
voor de maatschappij gevaarlijk was 
de verdachte in vrijheid te Jaten (6). 

7" A1 is het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling om de ver
dachte in voorlopige hechtenis in 
observatie te stellen, op de dag van de 
uitspraak ervan, een nieuwe beslis~ng 
over de handhaving van de hechtenis 
en aJ is deze als dusdanig omniddellijk 
voor cassatieberoep vatbaar, toch heeft 
het arrest tot verlenging van de inob
servatiesteUing voor een maand Iran 
een verdachte in voorlopige hechtenis 
geen gevolg voor de handhaving van 
de voorlopige hechtenis; niet ontvan
kelijk is het cassatieberoep tegen 
zodanig arrest v60r de eindbeslissing 
ingesteld (7). (Art. 416 Sv.; art. 1 Wet 
Bescherming Maatschappij.) (Impli
ciet.) 

(PAUWELS) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op de twee 
bestreden arresten, op 12 decem-

(5) Zie Cass., 23 april 1980 (A.C., 1979-80, 
nr. 536). 

(6) Zie Cass., 25 nov. 1980 (A.C., 1980-81, 
nr. 179). 

(7) Cass., 23 dec. 1974 (A.C., 1975, 482) met 
voetnoot R.C.; contra : Cass., 15 mei 1973 (ibid, 
1973, 878) en 23 jan. 1979 (ibid, 1978-79, 580). 
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ber 1980 door bet Hof van Beroep te 
Antwerpen, kamer van inbescbuldi
gingstelling, gewezen; 

Overwegende dat de voorzienin
gen tegen beide arresten, met bet 
oog op een goede recbtsbedeling, 
dienen te worden samengevoegd; 

Overwegende dat, in bet stelsel 
van de wet tot bescberming van de 
maatscbappij, de inobservatiestel
ling van een voorlopig aangebouden' 
verdacbte, bevolen door bet onder-· 
zoeksgerecbt, nog enkel een wijze 
van tenuitvoerlegging is van de 
voorlopige becbtenis, die er de ver
plicbte steun van is; 

Overwegende dat zodanige beslis
sing van een onderzoeksgerecbt 
weliswaar, kracbtens bet tweede lid 
van artikel 1 van voormelde wet, op 
zichzelf een beslissing tot bandha
ving van de becbtenis is; dat dit 
ecbter geenszins bet geval is met 
een beslissing tot verlenging van de 
inobservatiestelling; dat daaruit 
voortvloeit dat de voorlopige becb
tenis bij elke verlenging van de 
inobservatiestelling opnieuw moet 
worden gebandhaafd; 

I. In zoverre de voorziening. 
gericbt is tegen de beslissing over 
de bandhaving van de voorlopige 
becbtenis: 

Overwegende dat bet arrest de 
beroepen beschikking van 28 .no
vember 1980 van de raadkamer vaJI. 
de Recbtbank van Eerste Aanleg te 
Antwerpen bevestigt; dat bedoelde 
bescbikking nogmaals de voorlopige 
becbtenis van eiser bandbaafde die 
op 25 maart 1980 wegens verden
king van moordpoging bevolen 
werd; 

Over het middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schending van artikel 5, eerste en 
tweede lid, van de wet van 20 april 1874 
op de voorlopige hechtenis en artikel 1 
van de wet tot bescherming van de 
maatschappij : 

Overwegende dat, kracbtens de 
eerste in bet middel vermelde wets
bepaling, de voorlopige becbtenis 
slecbts mag worden gebandhaafd 

wegens emstige en uitzonderlijke 
omstandigheden die de openbare 
veiligheid raken, met andere woor
den, enkel wanneer de openbare 
veiligheid in gevaar zou worden 
gebracht indien de verdacbte in 
vrijbeid zou worden gelaten; dat bet 
onderzoeksgerecht bovendien die 
omstandigheden nauwkeurig moet, 
omschrijven onder vermelding van 
de gegevens eigen aan de zaak of 
aan de persoonlijkheid van de ver
dachte; 

Overwegende dat de kamer van 
inbescbuldigingstelling de beslissing 
grondt op de omstandigbeden c ver
meld en omschreven in de beschik
king waartegen beroep »; dat bet 
arrest aldus, met de eerste recbter, 
beslist dat de hechtenis van eiser 
moet worden gebandbaafd omdat 
c de verdachte met een vuurwapen 
op zijn gewezen vriendien schoot en 
baar zwaar kwetste; bij toegaf met 
voorbedachten rade te hebben 
gebandeld; deze feiten bijzonder 
zwaarwichtig zijn en getuigen van 
een uiterst gevaarlijke geestesge
steldheid bij de verdacbte, zodat 
zijn verdere aanbouding vereist is 
in bet belang van de maatscbappij 
en van de openbare orde »; 
· Overwegende dat bet arrest daar
enboven met eigen consideransen 
overweegt dat c verdacbte, bij 
beschikking van de raadkamer van 
de Recbtbank van Eerste Aanleg te 
Antwerpen van 29 oktober 1980, 
voor de duur van een maand in de 
psychiatrische afdeling van een 
strafinrichting in observatie werd 
gesteld en dezelfde beschikking 
de voorlopige hecbtenis, opgelegd 
bij bevel tot aanbouding van 
25 maart 1980, bandbaafde, dit in 
afwijking van het bepaalde in 
artikel 5 van de wet van 
20 april1874; bij beschikking van de 
raadkamer van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Antwerpen van 
28 november 1980 de inobservatie
stelling voor de termijn van een 
maand verlengd werd; bij toepas
sing van artikel 1 van de wet van 
.~ april 1930, zoals vervangen door 
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artikel 1 van de wet van 1 juli 1964, 
de beslissing tot inobservatiestel
ling, in afwijking van bet bepaalde 
in artikel 5 van de wet van 
20 april 1874, op haar dagtekening, 
een nieuwe beslissing over de hand
having uitmaakt »; 

Overwegende dat de zwaarte van 
de eiser ten laste gelegde feiten als 
zodanig niet aantoont dat de open
bare veiligheid in gevaar zou komen 
indien hij in vrijheid zou worden 
.gelaten; dat de rechters weliswaar 
ook oordelen dat die feiten van een 
uiterst gevaarlijke geestesgesteld-· 
heid getuigen; wat een gegeven is, 

Dat de vernietiging van de beslis
sing over de handhaving van de 
hechtenis noodzakelijk de vernieti"
ging meebrengt van de beslissing 
tot verlenging van de inobservatie
stelling; 

III. In zoverre eiser vraagt om 
voorlopig in vrijheid te worden 
gesteld: 

Overwegende dat bet Hof niet 
bevoegd is om van zodanig verzoek 
kennis te nemen; 

eigen aan de persoonlijkheid van Om die redenen, en zonder acht 
eiser, dat de openbare veiligheid te slaan op de grieven die eiser in 
zou kunnen raken, maar dat bet zijn als conclusie betitelde memorie 
arrest nalaat vast te stellen dat die aanvoert, en die eensdeels gericht· 
geestesgesteldheid nog bestaat, en zijn tegen beschikkingen en een 
bet gevaar te preciseren dat de arrest waartegen geen cassatiebe
openbare veiligheid zou lopen roep is ingesteld en anderdeels niet 
indien eiser in vrijheid zou worden tot ruimere cassatie kunnen leiden; 
gesteld; vernietigt de bestreden arresten; 

Overwegende dat de eigen consi- beveelt dat van dit arrest melding 
deransen van bet hof van beroep zal worden gemaakt op de kant van 
kennelijk berusten op een verwar- de vernietigde beslissingen; laat de 
ring van bet gevolg van een beslis- kosten ten laste van de Staat; ver
sing tot inobservatiestelling die de wijst de zaak naar bet Hof van 
handhaving van de hechtenis met Beroep te Brussel, kamer van inbe-
zich brengt, en dat van een beslis- schuldigingstelling. · 
sing tot verlenging ervan, die geen 10 februari 1981 - 2" kamer .....;. 
gevolgen heeft voor de handhaving Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoor
van de voorlopige hechtenis; zitter- Verslaggever: de h. Rauws-

Gelijkluidende conclusie, behalve wat 
Overwegende dat bet arrest der- betreft de omvang van de cassatie (8), 

halve niet voldoet aan de bijzondere van de h. Declercq, advocaat-generaal. 
motiveringsplicht opgelegd door.

1 
______________ _ 

artikel 5, eerste en tweede lid, van 
de wet op de voorlopige hechtenis 
en tevens artikel 1 van de wet tot 
bescherming van de maatschappij 
schendt; 

II. In zoverre de voorziening· 
gericht is tegen de beslissing over 
,de verlenging van de inobser
vatiestelling : 

Overwegende dat, zoals reeds is 
gezegd, de inobservatiestelling ten 
deze slechts een wijze is van tenuit
voerlegging van de voorlopige hech
tenis; 

(8) In zijn uiteenzetting zegt het O.M. dat, 
hoewel t.a.v. een verdachte in hechtenis, de 
inobser-catiestelling enkel gevolg kon hebben 
in de mate dat de voorlopige hechtenis 
voortduurt, toch niet kon worden aangenomen 
dat de verlenging van de inobservatiestelling 
afhing van de uitslag van de verdere behande
ling van het arrest van 12 dec. 1980 tot 
handhaving van de voorlopige hechtenis. 

Niettegenstaande tegen dat arrest cassatie
beroep was ingesteld, is de verdachte in 
observatie gebleven. Gesteld dat een beslissing 
tot handhaving van de hechtenis vernietigd 
wordt, met verwijzing naar een andere kamer 
van inbeschuldigingstelling, zoals i.e., toch is 
de vernietiging op zichzelf geen reden om aan 
te nemen dat de inobservatiestelling ten einde 
is. 

(Zie vervolg nota volgende biz.) 
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Nr. 344 

2" KAMER - 11 februari 1981 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
AFSTAND - STRAFLAKEN - CASSATIEBE
ROEP VAN DE BEKLAAGDE TEGEN DE BESLIS
SING OP DE TEGEN HEM INGESTELDE BUR
GERLJJKE RECHTSVORDERING - AFSTAND 
ALLEEN HIEROP GEGROND DAT DEZE BESLI~ 
SING GEEN EINDBESLISSING IS, IN DE ZIN 
VAN ART. 416 SV.- AFSTAND NIEI' AAN TE 
MERKEN ALS EEN BERUSTING- VASTSTEL
LING DOOR HEI' HOF DAT DE BESLISSING EEN 
EINDBESLISSING IS - GEEN AKTEVERLENING 
VAN DE AFSTAND {1). 

2° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 
- MIDDEL ENKEL GEGROND OP EEN TEGEN 
DE GERECHTELIJK DESKUNDIGE AANGE
VOERDE WRAKINGSGROND - MIDDEL VOOR 
HEl' EERST VOOR HET HOF VOORGEDRAGEN 
- NIEI' ONTVANKELIJK CASSATlEMIDDEL. 

3° ONAANTASTBARE BEOORDE-
LING DOOR DE FEITENRECHTER 
- STRAFZAKEN - NOODZAAK OF RAAD
ZAAMHEID VAN EEN DAAD VAN ONDERZOEK 

ONAANTASTBARE BEOORDELING MEl' 
INACHTNEMING VAN HEI' RECliT VAN VERDE
DIGING(2). 

(SERRE T. VILAIN EA.) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 22 oktober 1980 door 
het Hof van Beroep te . Bergen 
gewezen; 

I. In zoverre het cassatieberoep 
gericht is tegen de beslissing op de 
burgerlijke rechtsvorderingen, die 
de verweerders zowel in eigen naam 
als qualitate qua tegen eiser, 
beklaagde, hebben ingesteld : 

Overwegende dat eiser verklaart 
afstand te doen van zijn cassatiebe
roep, in zoverre het gericht is 
« tegen de burgerrechtelijke 
beschikkingen van het bestreden 
arrest inzake de verweerders 

---------------1 Vilain », op de enkele grond dat het 
Vervolg nota 8 arrest nr. 343 : arrest, wat de burgerrechtelijke 

De verlenging van de inobservatiestelling na beschikkingen betreft, geen eind
een maand bans.t af van de bij de wet st · . 
voorgeschreven wtspraak van bet onderzoeks- arre 1S, 
gerecbt over de voorlopige becbtenis. Om. Overwegende dat het arrest defi
praktiscbe redenen is bet dus beter dat bet . nitief uitspraak doet over de door 
gerecbt op dezeHde dag beslist, zowel over de de eisers Jocelyne Vilain · en Pierre 
bandhaving van de voorlopige becbtenis als 
over de verlenging van de inobservatiestelling. Vilain in eigen naam ingestelde 
Uit juridiscb oogpunt bekeken is bet belemaal rechtsvorderingen; 
niet noodzakelijk dat de data van beide 
beslissingen samenvallen, maar de wettelijke Dat er bijgevolg geen akte moet 
termijn moet wei in acbt genomen zijn, zowel worden verleend van de afstand van 
voor de voorlopige becbtenis. als voor de de tegen die beslissingen gerichte 
inobservatiestelling. cassatieberoepen, vermits die af-

Aan de inobservatiestelling komt niet nood- d di b h d 
zakelijk een einde door bet cassatieberoep stan • e een voor e ou bevat 
tegen een beslissing tot bandhaving van de waardoor hij niet kan worden uitge
voorlopige becbtenis, maar wei doordat die legd als een berusting, op een 
becbtenis zeH eindigt na een beslissing van de dwaling berust; 
onderzoeksrecbter, of door een beslissing tot 
invrijbeidstelling van een onderzoeksgerecbt, Overwegende dat akte van 
of nog doordat bet onderzoeksgerecbt niet afstand enkel dient te worden ver
binnen de wettelijke termijn beeft beslist. leend ten aanzien van de cassatie-

Paarenboven zou, volgens bet O.M., de b · d' .. · teld d 
vernietiging van de beslissing inzake voorlo- eroepen 1e ZlJn 1nges tegen e 
pige becbtenis geen recbtstreeks gevolg beb- · beslissing op de door de verweer
ben voor de beslissing inzake verlenging van ders als rechtverkrijgenden van 
de inobservatiestelling, zodat de vernietiging Maurice Vilain ingestelde burger
van die beslissing niet beboefde te worden 
uitgebreid tot die laatste beslissing. lijke rechtsvordering; 

R.-A.D·I----------------
Nota arrest nr. 344 : 

(1) Cass., 24 okt. 1978 (A.C., 1978-79, 211). 

(2) Zie Cass., 10 jan. 1977 (A. C., 1977, 524), 
11 april 1978 (ibid, 1978, 919) inet voetnoot 
F.D. 
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tweede onderdeel, de gegevens van de 

ongevalsaangifte bet vermoeden konden 
bevestigen dat de bij het strafdossier 
gevoegde situatietekening verkeerd was : 

Wat de twee onderdelen samen 
betreft: 

Overwegende dat de feitenrechter 
op onaantastbare wijze de opportu
niteit van aanvullende onderzoeks

Over het eerste middel, afgeleid uit de maatregelen beoordeelt; 
miskenning van bet recbt van verdedi-

II. In zoverre het casstieberoep 
gericht is tegen de beSlissingen op 
de tegen eiser ingestelde strafvorde
ring, de door de verweerders Vilain 
in eigen naam tegen ·eiser inge
stelde burgerlijke rechtsvorderingen 
en de door eiser ingestelde burger
lijke rechtsvordering : · 

. Dat het middel niet ontvankelijk gmg, 

doordat bet Hof de overtuiging dat 
eiser scbuldig is onder meer grondt op 
bet verslag dat was ingediend door de 
c gerecbtelijk • deskundige Bury, die 
door bet bof van beroep op 29 april 1979 
was aangewezen bij arrest alvorens 
recbt te doen, zonder daarbij acbt te 
slaan op bet feit dat die deskundige 
reeds voor de dagvaarding was aangewe
zen door de als vervolgende partij optre
dende procureur des Konings, 

terwijl de deskundige zicb diende te 
verscbonen omdat de vrees bestond dat 
hij, gelet op de voorgaande besluiten, de 
voor zijn opdracbt onontbeerlijke objec
tiviteit zou missen : 

Overwegende dat het middel, dat 
enkel steunt op een tegen de 
gerechtelijk deskundige aange
voerde wrakingsgrond, niet voor de 
eerste maal voor het Hof mag 
worden voorgedragen; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat eiser dat ver
weermiddel voor de feitenrechter 
heeft aangevoerd; 

Dat het. middel niet ontvankelijk 
is; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de miskenning van bet recbt van verde
diging, 

doordat bet bof van beroep bet ver
boor onder ede van de getuigen Verbist 
en De Caluwe ter openbare terecbtzit
ting en overlegging door Maurice Vilain 
van de ongevalsaangifte bij zijn verzeke
ringsmaatscbappij beeft geweigerd, 

terwijl, eerste onderdeel, bet verboor 
van die getuigen noodzakelijk was om 
de goede trouw en de onpartijdigbeid 
van die getuigen te kunnen betwisten; 

is; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
miskenning van de bewijskracbt van de 
akten, 

doordat bet arrest beslist dat de ver
klaring van de getuige Verbist kan 
kloppen met bet feit dat de wagen van 
eiser volledig op de rijbaan stond, 

terwijl de bewoordingen van de ver
klaring van de getuige Verbist niet 
vatbaar zijn voor een dergelijke uitleg
ging, vermits de getuige zegt dat bij c de 
vrouw getrokken beeft uit bet voertuig 
komende van Givry "• betgeen impliceert 
dat hij bij de rechter voorkant van de 
wagen stond en dat hij, gezien bet 
portier en de lengte van de wagen, 
onmogelijk met een voet op de berm kon 
staan, gesteld dat de wagen, zoals in de 
situatietekening aangegeven wordt, vol
ledig op de rijbaan stond : 

Overwegende dat eiser op de door 
de rechter gegeven uitlegging aan 
de verklaring van de getuige Verbist 
kritiek oefent en zijn eigen uitleg
ging in de plaats stelt; 

Dat de omstandigheid dat aan de 
verklaring van de getuige een 
andere uitlegging kan worden gege
ven, niet betekent dat de rechter de 
bewijskracht heeft miskend van de 
akte die de verklaring bevat; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
miskenning van de bewijskracbt van de 
akten, 

doordat het bof van beroep erop wijst 
dat de getuige De Caluwe geen duide
lijke en nauwkeurige verklaring aflegt 
omtrent de plaats van het voertuig, 
vermits hij volstaat met te verklaren dat 
bet voertuig komende van Givry (voer
tuig van eiser) meer naar rechts stond 
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ten opzichte van de rijrichting Givry
Frameries en dat die indruk, welke hij 
als een vermoeden uitsprak, geen 
afbreuk kan doen aan de bewijswaarde 
van de door de verbalisant gedane 
opmetingen, 

terwijl het arrest verzuimt rekening te 
houden met het gedeelte van de verkla
ring van de getuige De Caluwe, waarin 
hij had vastgesteld dat het voertuig met 
bet gedeelte tot het voorportier over de 
rand van de weg stood : 

Overwegende dat de getuige De 
Caluwe, zoals het middel aangeeft, 
verklaart : « ik heb vastgesteld dat 
he1; voertuig (van eiser) komende uit 
Givry, met het gedeelte tot de 
voorportieren over de rand van de 
weg stond •, waarna hij zegt : c nu 
u mij de situatietekening toont, heb 
ik de indruk dat het voertuig 
komende uit Givry meer naar rechts 
stond ten opzichte van de rijrichting 
Givry-Frameries •; 

Overwegende dat het arrest, om 
uit te maken in hoeverre geloof 
dient te worden gehecht met name 
aan de verklaring van de getuige De 
Caluwe, benevens hetgeen in het 
middel wordt aangegeven, vaststelt 
dat genoemde getuige « die blijkens 
hetgeen ter zitting ... van het hof is 
gezegd, klant is van de winkel van 
beklaagdes echtgenote •, pas twee 
jaar ongeveer na het gebeurde is 
gehoord, dat is op een tijdstip dat 
dit alles hem niet meer zo duidelijk 
voor de geest stond; 

Dat aldus de door het arrest aan 
de verklaring van getuige gegeven 
uitlegging geen miskenning inhoudt 
van de akte waarin die verklaring is 
vervat; 

Over bet vijfde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grond
wet, 

doordat het hof van beroep in het 
vage blijft omtrent de hoedanigheid van 
Verbist en De Caluwe die het 
• getuigen ,. noemt zonder te vermelden 
dat zij nooit onder ede werden gehoord 
en dat het zonder die dubbelzinnigheid 
op te helderen, verklaart dat die getui
gen hun vroegere verklaring niet meer 
kunnen vervolledigen, 

terwijl het verzoek van eiser om de 
getuigen te verhoren niet ertoe strekte 
de getuigen te horen omtrent punten die 
niet aan de orde waren gekomen in hun 
verklaring aan de verbalisanten, maar 
omtrent die punten zelf, zodat het hof 
van beroep geen passend antwoord heeft 
gegeven op het verzoek om de getuigen 
te verhoren : 

Overwegende dat het arrest het 
verzoek om de getuigen Verbist en 
De Caluwe te verhoren, afwijst en 
de gronden van die beslissing aan
geeft; 

Dat het arrest aldus de conclusie 
van eiser beantwoordt; 

Dat het middel in dat opzicht 
feitelijke grondslag mist; 

Overwegende dat het middel, in 
zoverre het kritiek oefent op de 
gronden van die beslissing, opkomt 
tegen het oordeel van de rechter 
omtrent de noodzaak of de opportu
niteit van een onderzoeksmaatregel; 

Dat het middel in die mate niet 
ontvankelijk is; 

Over het zesde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grond
wet, 

doordat het hof van beroep beslist dat, 
• nu de plaats van de voertuigen en 
het remspoor niet is aangegeven ten 
opzichte van de denkbeeldige lijn die de 
middenas van de door de bestuurders 
gevolgde weg tot op het kruispunt ver
lengt, maar ten opzichte van een nul
punt of een basislijn los van die denk
beeldige lijn, het niet ter zake doet dat 
de rijkswachter Legrand eerst een dag 
of twee dagen na de feiten de algemene 
configuratie van het kruispunt heeft 
vastgesteld ,., 

terwijl het hof van beroep met die 
gronden niet antwoordt op het betoog 
van eiser volgens hetwelk een vergissing 
van de rijkswachter niet uitgesloten was, 
nu hij de algemene configuratie van het 
kruispunt had vastgesteld zonder op het 
ogenblik van het gebeurde de . plaats en 
het remspoor van die voertuigen ten 
opzichte daarvan te lokaliseren : 

Overwegende dat eiser in zijn 
conclusie voor de appelrechter 
betoogde dat de vergissing in de 
opgave van de maatcijfers op de 
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situatietekening « kon worden toe
geschreven aan de werkwijze ... van 
de rijkswachter Legrand, die voor 
de rechtbank van eerste aanleg 
gezegd heeft dat hij de situatieteke
ning in twee keer had opgemaakt, 
dat hij eerst de binnenmaatcijfers 
ten opzichte van de basislijn had 
vastgesteld de avond zelf van het 
ongeval, bij nacht, en de volgende 
dag de tekening van de plaats had 
opgemaakt, zonder dat hij op het 
ogenblik van de feiten enige opme
ting had gedaan om de plaats waar 
de wagens stonden, te situeren ten 
opzichte van de randen van de 
rijbaan »; 

Overwegende dat het hof van 
beroep benevens de in het middel 
aangegeven gronden vermeldt « dat 
de gerechtelijke deskundige heeft 
vastgesteld dat de verbalisant de 
situatieschets correct had opge
maakt (verslag van 20 september 
1979, vervolg 4) »; dat de deskundige 
op die plaats in het verslag vermeldt 
dat « hij (de rijkswachter Legrand) 
op de dag van het ongeval een 
eerste schets heeft gemaakt waarin 
hij de afmetingen vanaf het nul"' 
punt, de plaats van de voertuigen en 
de sporen aangaf »; 

Dat het arrest aldus de conclusie 
van eiser beantwoordt; 

Dat het middel feitelijke grond
slag mist; 

Over het zevende middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet, 

doordat het hof van beroep beslist dat 
het geenszins bewezen is dat de · rijks
wachters een fout hebben gemaakt bij 
het opmaken van de situatietekening, 

terwijl die fout was aangetoond door 
de getuigenverklaringen van eiser en de 
heer Vilain : 

Overwegende enerzijds dat, nu 
het middel niet bepaalt waarin de 
schending van artikel 97 van de 
Grondwet bestaat, het niet ontvan
kelijk is, in zoverre het zich op de 
schending van dat artikel beroept; 

Overwegende anderzijds dat in 
strafzaken, wanneer de wet, zoals 

ten deze, geen bijzonder bewijsmid
del voorschrijft, de rechter in feite 
en derhalve op onaantastbare wijze 
de bewijswaarde beoordeelt van de 
hem regelmatig voorgelegde gege
vens; 

Dat het middel in dat opzicht niet 
ontvankelijk is; 

Over het achtste middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet en van de bewijslast in straf
zaken, 

doordat het hof van beroep beslist dat 
het geenszins bewezen is dat de rijks
wachters bij het opmaken van de situa
tietekening de fout hebben gemaakt die 
hun verweten wordt, 

terwijl het hof aldus het beginsel 
inzake de bewijslast miskent of een 
authentiek karakter toekent aan een 
akte, opgemaakt door de verbalisant, 
waarvan de uitkomst is overgeschreven 
op een niet ondertekende situatieschets : 

Overwegende enerzijds dat het 
middel niet ontvankelijk is, in 
zoverre het de schending van 
artikel 97 van de Grondwet aanvoert 
zonder aan te geven waarin die 
schending bestaat; 

Overwegende anderzijds dat in 
strafzaken het bewijs van het 
bestaan van het misdrijf en van het 
niet-bestaan van een door be
klaagde aarigevoerde rechtvaardi
gings- of verschoningsgrond waar
aan geloof kan worden gehecht, 
door de vervolgende of de burger
lijke partij dient te worden gele
verd; 

Overwegende dat het hof van 
beroep dat beginsel niet heeft mis
kend, waar het op de gronden die 
het aangeeft, vaststelt dat het 
geenszins bewezen is dat de rijks
wachters een fout hebben gemaakt 
bij het opmaken van de situatie
tekening; 

En overwegende dat, wat de tegen 
eiser ingestelde strafvordering be
treft; de substantiEHe of op straf
fe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen in acht zijn genomen 
en de beslissing overeenkomstig de 
wet is gewezen; 
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Om die redenen, verleent akte 
van de afstand van het cassatiebe
roep, in zoverre het gericht is tegen 
de beslissing op de door de ver
weerders qualitate qua tegen eiser 
ingestelde burgerlijke rechtsvorde
ring; verwerpt het cassatieberoep 
voor het overige; veroordeelt eiser 
in de kosten. 

11 februari 1981 - 2" kamer -
Voorzitter : baron Richard 
Verslaggever : de h. Screvens - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Krings, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
VanRyn; Collette, Mons. 

Nr. 345 

2" KAMER - 11 februari 1981 

VOORLOPIGE HECHTENIS - BEVEL 

TOT AANHOUDING- WET VOORLOPIGE HECH
TENIS, ART. 2- REDENGEVING. 

Niet naar recht verantwoord is de 
beschikking of het aiTest waarin bij de 
bevestiging van het bevel tot aanhou
ding, dat buiten het geval van art. 1, 
derde lid, Wet Voorlopige Hechtenis, 
tegen een in BelgiiJ verblijfhoudende 
verdachte is verleend, geen melding 
wordt gemaakt van een omstandigheid 
waaruit blijkt dat de invrijheidstelling 
van de verdachte de openbare veilig
heid dadelijk of in de toekomst in 
gevaar zou brengen (1). 

(LAVAL) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
. den arrest, op 5 januari 1981 gewe
zen door de kamer van inbeschuldi

. gingstelling van het Hof van Beroep 
te Luik; 

Over het middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 1 en 
2 van de wet op de voorlopige 
hechtenis: 

Overwegende dat bet arrest, ter 
bevestiging van de beroepen 

beschikking waarbij het bevel tot 
aanhouding wordt gehandhaafd dat 
de onderzoeksrechter uitgevaardigd 
had tegen eiser die verdacht werd 
van bedreigingen door gebaren of 
zinnebeelden, met een aanslag 
tegen een persoon, waarop een cri
minele straf is gesteld, en van het 
zonder wettige reden dragen van 
een verweerwapen, de gronden uit 
het bevel tot aanhouding overneemt 
en vermeldt dat die gronden « nog 
steeds geldig zijn; dat bovendien 
met het in vrijheid stellen van de 
verdachte emstig afbreuk zou wor
den gedaan aan het gevoelen van 
openbare veiligheid dat de burgers 
terecht door de gerechtelijke over
heid beschermd wensen te zien; dat 
de wettelijke voorwaarden voor het 
verlenen van een aanhoudingsbevel 
in acht zijn genomen »; 

Overwegende dat het bevel tot 
aanhouding erop wijst « dat de 
hlema omschreven gegevens eigen 
aan de zaak of de persoonlijkheid 
van de verdachte ernstige en uit
zonderlijke omstandigheden zijn 
waarvoor de aanhouding van ver
dachte in het belang van de open
bare veiligheid is vereist; dat de 
feiten immers ernstig lijken en een 
zekere weerklank gevonden hebben 
in de openbare opinie; dat de ver
klaringen van verdachte dienen 
nagegaan te worden en dat reke
ning ermee moet worden gehouden 
dat laatstgenoemde zich gedurende 
meer dan achtenveertig uur ont
trokken heeft aan het noodzakelijk 
onderzoek en de opsporingen »; 

Overwegende dat geen van de 
omstandigheden, die het arrest in 
aanmerking genomen heeft om ter 
verantwoording van de handhaving 
van het bevel tot aanhouding, het 
belang aanwijst dat de openbare · 
veiligheid raakt en dat door de 
invrijheidstelling van eiser in 
gevaar zou worden gebracht; 

Om die redenen, vemietigt het 
(1) Zie Cass., 20 jan. 1981 (A.C., 1980-81, bestreden arrest; beveelt dat van dit 

nr. 292). arrest melding zal worden gemaakt 
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op de kant van de vernietigde 
beslissing; laat de kosten ten laste 
van de Staat; verwijst de zaak naar 
de kamer van inbeschuldigingstel
ling van het Hof van Beroep te 
Brussel. 

11 februari 1981 - 2" kamer 
Voorzitter: baron Richard- Verslagge
ver : de h. Bosly - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Krings, advocaat
generaal. 

Nr. 346 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet en 5 van de wet van 20 april1874 op 
de voorlopige hechtenis, welk artikel 
gewijzigd werd bij artikel 3 van de wet 
van 13 maart 1973, 

doordat bet arrest, om de beschikking 
van de raadkamer te bevestigen, volstaat 
met de gronden van de vordering over te 
nemen en daaraan enkel bet volgende 
toevoegt : c dat niet kan worden betwist 
dat de verdachte geheel of ten dele 
geleefd heeft op kosten van zijn echtge
note van wie hij de prostitutie exploi
teerde; dat bet feit omschreven wordt in 
artikel 380bis, 3"; dat de levenswijze van 

2" KAMER- 11 februari 1980 beti-okkene in dat opzicht trouwens 
boekdelen spreekt; dat, zo de verdachte 

VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHA- in vrijheid gelaten werd, hij zich wei 
VING VAN DE HECHTENIS - ART. 5 WET VAN eens geen rekenschap zou kunnen geven 
20 APRIL 1874, GEW. BIJ ART. 3· WET VAN van de ernst van de feiten, hetgeen hem 
13 MAART 1973- REDENGEVING. bijgevolg zou aanmoedigen in deze wel-

bepaalde vorm van wetsovertreding; dat 
De ernstige en uitzonderlijke omstandig- betrokkene ten slotte van buitenlandse 

heden, die dermate de openbare vei- nationaliteit is en dus moet worden 
Jigheid raken dat de voorlopige hech- gevreesd dat hij zich aan bet gerecht 
tenis moet worden gehandhaafd, wor- van bet Rijk zal pogen te onttrekken •, 
den onder vermelding van gege~!lS 
eigen aan de zaak of de persoonlijk- terwijl bet arrest met die gronden niet 
heid van de verdachte nauwkeurig antwoordt op de verweermiddelen die 
omschreven door het arrest van de eiser zeer omstandig uiteenzette sub 2 
kamer van inbeschuldigingstelling dat, en 3 van de door hem voor de kamer 
nadat het heeft overwogen dat eiser van inbeschuldigingstelling van bet Hof 
kennelijk geheel of ten dele geleefd van Beroep te Luik regelmatig genomen 

~- heeft op kosten van zijn echtgenote conclusie, waarbij hij met name 
van wie hij de prostitutie exploiteerde betoogde c dat tegen concluant en diens 
en heeft gewezen op de ernst van die echtgenote reeds in november 1979 een 
feiten, beslist dat de ernstige en uit- politieonderzoek is ingesteld waarbij 
zonderlijke omstandigheden, die de onder meer twinti2 klanten werden v~r
openbare orde raken, verband houden · hoord die allen gelljkluidende verklann
met het bijzonder milieu waar de gen hebben afgelegd; dat concluant op 
feiten gebeuren die doen vrezen dat er dat ogenblik nochtans niet aangehouden 
druk zou worden uitgeoefend op de was· dat hem zelfs nog niets ten laste 
getuigen of medeverdachten, indien de was' gelegd, hoewel de voomaamste fei
verdachte in vrijheid wordt gelaten ten die hem thans worden aangewreven, 
voor het einde van de dringende en toen a1 bewezen waren ., vervolgens 
noodzakelijke onderzoeksverrichtingen c dat concluant op 22 december 1980 
(1). bekentenissen heeft afgelegd omtrent de 

(JDIHOUM) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre-" 
den arrest, op 5 januari 1981 gewe
zen door de kamer van inbeschuldi
gingstelling van het Hof van Beroep 
te Luik; 

exploitatie van een huis van ontucht; dat 
zijn echtgenote tot bekentenissen over
ging op vrijdag 26 december 1980, dus 
drie dagen voor de verschijning in 
raadkamer die op 29 december 1980 
vastgesteld was; dat Maria Magno op 
vrijdagavond 26 december in vrijheid 
werd gesteld op grond dat ze bekend 
had ... •, c dat er geen enkele reden 
bestaat om de toestand van concluant en ----------------J zijn echtgenote op bet gebied van de 

(1) Zie Cass., 21 nov. 1978 en 9 jan. 
1979 (A.C~ 1978-79, 323 en 510); 26 maart en 
23 april 1980 (ibid., 1979-80, nrs. 480 en 536). 

voorlopige hechtenis verschillend te 
regelen, vermits zij, zoals . hierboven 
werd uiteengezet, tezamen dezelfde 
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inricbting hebben geexploiteerd en bei
den dezelfde feiten hebben bekend »; bet 
arrest, nu bet die verweermiddelen 
onbeantwoord laat, een scbending 
inhoudt van artikel 97 van de Grondwet 
en van voormeld artikel 5 van de wet op 
de voorlopige becbtenis, dat luidt als 
volgt : c indien de raadkamer binnen 
een maand te rekenen van de ondervra
ging niet beeft beslist over de telastleg
ging, wordt de verdacbte in vrijbeid 
gesteld, tenzij de raadkamer, de procu
reur de Konings en de verdacbte of zijn 
raadsman geboord, bij een met redenen 
omklede eenparige beschikking ver
klaart dat de becbtenis wegens emstige 
en uitzonderlijke omstandigbeden die de 
openbare veiligbeid raken, moet worden 
gebandhaafd. De beschikking omschrijft 
nauwkeurig de omstandigbeden onder 
vermelding van de gegevens eigen aan 
de zaak of de persoonlijkheid van de 
verdacbte "• welke bepaling eveneens 
van toepassing is op de kamer 
van inbescbuldigingstelling; bet arrest 
bovendien voormeld artikel 5 van de wet 
op de voorlopige hecbtenis scbendt, 
waar bet uitspraak doet over bet recbt 
zelf en de correctionele recbtbank in 
zekere zin verplicht om de betwiste 
telastlegging van bet proxenetisme, die 
in bet bevel tot aanhouding vermeld 
wordt, voor bewezen te bouden; bet 
arrest immers als antwoord op bet 
eerste punt van de door eiser voor bet 
Hof van Beroep te Luik, kamer van 
inbescbuldigingstelling, regelmatig neer
gelegde conclusie vermeldt c dat niet 
kan worden betwist dat verdacbte gebeel 
of ten dele geleefd beeft op kosten van 
zijn ecbtgenote van wie hij de prostitutie 
exploiteerde; dat bet feit omschreven 
wordt in artikel380bi~ a·": 

Overwegende dat . het arrest, om 
te antwoorden op de conclusie 
waarin eiser de in het middel over
genomen gegevens aanvoerde ten 
betoge, enerzijds, dat er in de 
onderhavige zaak slechts aanwijzin
gen bestaan dat hij zich schuldig 
zou hebben gemaakt aan het hou
den van een huis van ontucht of 
van prostitutie en er een gewoonte 
van zou hebben gemaakt eens 
anders ontucht of prostitutie te 
exploiteren, doch dat er geen zelfde 
aanwijzingen bestaan omtrent het 
feit waarvan eiser verdacht wordt, 
namelijk dat hij souteneur geweest 
is, anderzijds, dat ten deze geen 

emstige en uitzonderlijke omstan
digheden aanwezig zijn die de open
bare veiligheid raken en die hand
having van de hechtenis noodzake
lijk maken, zich niet beperkt tot de 
consideransen die het middel aan
wijst; 

Dat het arrest, na te hebben 
beslist dat de levenswijze van eiser 
duidelijk aantoont dat hij ontegen
zeggelijk geheel of ten dele geleefd 
heeft op kosten van zijn echtgenote 
van wie hij de prostitutie exploi
teerde, welk feit omschreven wordt 
in artikel 380bis, a•, van het Straf
wetboek, en na gewezen te hebben 
op de ernst van die feiten, vervol
gens, met aanneming van de gron
den van de vordering van de procu
reur-generaal en bijgevolg van de 
beroepen beschikking, bovendien 
vaststelt c dat er ernstige en uitzon
derlijke omstandigheden zijn die de 
openbare veiligheid raken en die 
verband houden met het bijzonder 
milieu waar de feiten gebeuren en 
die doen vrezen dat, zo de verdachte 
in vrijheid gelaten werd v66r het 
einde van de dringende en noodza
kelijke onderzoeksverrichtingen, er 
druk zou worden uitgeoefend op de 
getuigen of medeverdachten »; 

Overwegende dat het arrest, ener
zijds door, zoals ten deze, vast te 
stellen dat voldoende bezwaren aan
wezig zijn i.v.m. de feiten waarvan 
eiser wordt verdacht, antwoordt op 
de conclusie waarin het bestaan van 
die bezwaren wordt betwist; 

Dat het arrest anderzijds door de 
gronden van de vordering en der
halve die van de beschikking van de 
raadkamer over te nemen, aangeeft 
dat, gelet op de in die gronden 
nader omschreven gegevens eigen 
aan de zaak of de persoonlijkheid 
van eiser, er emstige en uitzonder
lijke omstandigheden bestaan die 
de openbare veiligheid raken en die 
de handhaving van de hechtenis 
noodzakelijk maken; 

Overwegende dat laatstgenoemde 
consideransen voldoende zijn om de 
beslissing wettelijk te verantwoor
den; 
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Dat het middel bijgevolg, in 
zoverre het voor het overige kritiek 
oefent op gronden van het arrest 
die geen invloed hebben op de 
wettigheid van de bestreden beslis
sing, niet ontvankelijk is bij gebrek 
aan belang; 

Overwegende dat de substantiiHe 
of op straffe van nietigheid voorge
schreven rechtsvormen in acht zijn 
genomen en de beslissing overeen
komstig de wet is gewezen; 

DEZELFDE RECHTEN HEEFI' ALS DE ANDERE 
SCHULDEISERS- VORDERING VAN DE CURA
TOR DAARDOOR NIET ONONTVANKELLJK. 

5° VENNOOfSCHAP - NAAMLOZE VEN

NOOI'SCHAP- FAILLISSEMENT- VORDERING 
TOT AANSPRAKELIJKHEIDSVERKLARING NA
MENS DE GEFAILLEERDE VENNOCYl'SCHAP 
DOOR DE CURATOR TEGEN DE BEHEERDERS 
EN COMMISSARISSEN INGESTELD- KWLJTING 
DOOR DE ALGEMENE VERGADERING AAN DE 
BEHEERDERS EN COMMISSARISSEN GEGEVEN 
- WEGLATINGEN OF VALSE AANWLJZINGEN 
WAARDOOR DE ALGEMENE VERGADERING 
NJET IS MISLEID- GELDIGE KWLJTING. 

Om die redenen, ver\verpt de 6° FAILLISSEMENT, FAILLISSE-
voorziening; veroordeelt eiser in de MENTSAKKOORD EN GERECHTE
kosten. LLJK AKKOORD - FAILLISSEMENT -

11 februari 1981 - 2" kamer -
Voorzitter : baron Richard __;_ Ver
slaggever : de h. Stranard - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Krings, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Swennen, Luik. 

Nr.347 

1" KAMER - 12 februari 1981 

1° FAILLISSEMENT, FAILLISSE-
MENTSAKKOORD EN GEREC~ 
LLJK AKKOORD - CURATOR - ALGE
MENE OPDRACHT. 

2° VORDERING IN RECHTE - BURGER
LIJKE ZAKEN- RECHTSVORDERING VAN DE 
CURATOR VAN EEN FAILLISSEMENT -
DRAAGWLJIYI'E. 

a" FAILLISSEMENT, FAILLISSE-
MENTSAKKOORD EN GERECHTE
LLJK AKKOORD - FAILLISSEMENT -
RECHTSVORDERING VAN DE CURATOR -
DRAAGWLJIYI'E. 

4° FAILLISSEMENT, FAILLISSE-
MENTSAKKOORD EN GERECHTE-· 

NAAMLOZE VENNOOI'SCHAP - VORDERING 
· TOT AANSPRAKELIJKHEIDSVERKLARlNG NA

MENS DE GEFAILLEERDE VENNOOTSCHAP 
DOORDECURATORTEGENDEBmEERDERS 
EN COMMISSARISSEN INGESTELD - KWLJ
TING DOOR DE ALGEMENE VERGADERING 
AAN DE BmEERDER EN COMMISSARISSEN 
GEGEVEN - WEGLATINGEN OF VALSE AAN
WLJZINGEN WAARDOOR DE ALGEMENE VER
GADERING NIET IS MISLEID - GELDIGE 
KWLJTING. 

1" De algemene opdracht van de curator 
bestaat erin de activa van de gefail
leerde te gelde te maken en het 
opgebrachte geld te verdelen {1). 

2" en 3" De curator die namens gezamen
Jijke schuldeisers in rechte optreedt, 
oefent de gemeenschappelijke rechten 
van alle schuldeisers uit, maar niet 
hun individuele rechten (2). 

4" De curator van een faillissement kan 
namens de gezamenlijke schuldeisers 
in rechte optreden, wanneer · het pas
sief van het faillissement ten gevolge 
van enige lout is vermeerderd of het 
actief ervan verminderd, ook a1 gaat 
het om de tout van een der schuldei
sers waardoor deze, naar verhouding 
van zijn schuldvordering, niet dezelfde 
rechten in de boedel heeft als de 
andere schuldeisers (3). 

5" en 6" De fouten van de beheerders en 
commissarissen van een naamloze 
vennootschap zijn t.a. v. de vennoot-

LLJK AKKOORD - FAILLISSEMENT _1---------------
VORDERING IN RECHTE NAMENS DE 
SCHULDEISERS DOOR DE CURATOR INGE
STELD - FOUT DOOR EEN DER SCHULDEI
SERS BEGAAN WAARDOOR HLJ, NAAR VER
HOUDING VAN ZLJN SCHULDVORDERING, NIET 

(1) en (2) Cass., 8 april 1976 (A.C:, 1976, 915). 
Zie Cass., 7 mei 1980 (ibid., 1979-80, nr. 567). 

(3) Zie de verwijzingen in de concl. van het 
O.M. (BuD. en Pas., 1981, I, 641). 
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schap gedekt door de kwijting die door 
de algemene vergadering met kennis 
van zaken wordt gegeven; in de balans 
vastgestelde weglatingen of valse aan
wijzingen maken de kwijting niet 
ongeldig, wanneer de algemene verga
dering er niet door is misleid. (Art. 79 
Vennootschapswet.) 

(MRS. AlSl'EEN EN KRACK - CURATOREN 
INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN • UNION DES 
ACIERIES •, N.V. IN VEREFFENING T. MR. HIRSCH 

Q.Q., DESSARD E.A.) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 16 mei 1979 door het 
Hof van Beroep te Bergen gewezen; 

Over de grond van niet
ontvankelijkheid door de laatste 
drie verweerders tegen de middelen 
opgeworpen en hieruit afgeleid dat 
de beslissing, waarbij de vordering 
van de eisers te hunnen opzichte 
ongegrond wordt verklaard, steunt 
op de niet door de middelen bekriti
seerde overweging van het arrest 
dat c Mevrouw Grosfils in 1965 ant
slag had genomen en haar geen 
enkel verwijt kan worden gemaakt, 
dat de heren de Moffarts en Le 
Roux in november 1967 zijn ver
trokken en dat hun medewerking 
aan het opmaken van een enkele 
balans zonder afschrijvingen moei
lijk in verband kan worden 
gebracht met het catastrofale 
einde »: 

Overwegende dat voormelde over
weging van het arrest enkel betrek
king heeft op de onjuistheden in de 
balansen die te wijten zijn aan het 
feit dat geen afschrijvingen zijn 
gedaan; dat het eerste middel aan 
het arrest verwijt dat het niet als 
aansprakelijkheidsfactor heeft aan
genomen dat de beheerders onjuiste 
balansen hebben ingediend ten 
gevolge van een aanwending van 
oude passivaposten of meerwaarden 
wegens herwaardering van onroe
rende goederen; dat het dat verwijt 
niet beperkt tot de latere balansen 
die zijn opgemaakt na het ontslag 
van de drie verweerders; 

Overwegende dat het derde en 
vierde middel voorts het arrest 
bekritiseren omdat het wegens het 
ontbreken van oorzakelijk verband 
tussen de schade en de fout heeft 
uitgesloten dat de verweerders aan
sprakelijk konden zijn voor de over
treding van artikel 103 van de 
gecoordineerde wetten op de han
delsvennootschappen en omdat het 
bijgevolg geen deskundigenonder
zoek heeft toegestaan ten einde met 
voldoende zekerheid de dag te kun
nen vaststellen waarop de helft van 
het kapitaal stellig is verloren 
gegaan; dat het arrest enkel beslist 
dat de helft van het kapitaal 
waarschijnlijk is verloren voor 
december 1972, doch niet dat zulks 
is gebeurd ten vroegste gedurende 
het dienstjaar 1966-1967; dat het feit 
alleen erop te wijzen dat zulks de 
mening was van de deskundige 
Seron geen beslissing is van het 
arrest, die de middelen hadden 
moeten bestrijden; 

Overwegende dat verwerping van 
de grond van niet-ontvankelijkheid 
tegen het eerste, derde en vierde 
middel verwerping meebrengt van 
de grond van niet-ontvankelijkheid 
tegen het tweede middel, waarin 
enkel kritiek wordt geoefend op de 
beslissing dat de eisers niet bevoegd 
zijn om de vergoedingsvordering in 
te stellen namens de massa van de 
schuldeisers; 

Dat de grond van niet-ont
vankelijkheid niet kan worden aan
genomen; 

Over het ~eede rniddel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 444, 479, 
528 van het Wetboek van Koophandel 
(Faillissementswet 1851), 62, 65 van de 
gecoordineerde wetten op de handels
vennootschappen, 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest, nadat het naar zijn 
eigen bewoordingen c heeft vastgesteld 
waarin de fouten van de verweerders 
bestonden », te weten wat de beheerders 
betreft, het feit c dat zij zes jaar lang 
geen afschrijvingen gedaan hebben, wat 
een (niet gedekt) strafbaar feit is ten 
aanzien van derden » en c dat zij verder 
met verlies hebben gewerkt en zulks 
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foutief van het dienstjaar 1969-1970 af 
(althans zeker vanaf een tijd die niet 
meer dan enkele maanden later begon) 
en, wat de commissaris betreft, het feit 
dat hij de algemene vergadering ervan 
niet heeft op de hoogte gebracht dat de 
raad van beheer betwistbare beslissin
gen heeft genomen bij bet opmaken van 
de balansen en bet opstellen van de 
winst- en verliesrekening en dat hij 
c zijn verplichting niet is nagekomen de 
algemene vergadering te waarschuwen 
toen duidelijk bleek dat aile hoop verlo
ren was », de vordering tot vergoeding 
van de eisers qualitate qua in hun 
hoedanigheid van vertegenwoordigers 
van de failliete boedel afwijst omdat zij 
niet bevoegd waren om op te treden op 
grond c dat de curator als opdracht heeft 
bet gemeenschappelijk belang van aile 
schuldeisers in de massa en niet die van 
elk afzonderlijk te verdedigen; dat om in 
hun naam te slagen in een vergoedings
vordering tegen de beheerders moet 
worden aangetoond dat de schuldeisers 
allen hetzelfde nadeel hebben geleden, 
dit wil zeggen dat zij allen in dezelfde 
mate zijn benadeeld; dat de curatoren 
niet kunnen beweren dat zij in het 
algemeen belang van de schuldeisers 
optreden daar (veruit) de belangrijkste 
schuldeiser in de massa een nadeel lijdt, 
dat gedeeltelijk althans te wijten is aan 
zijn eigen gedrag, zodat, indien hij 
afzonderlijk handelde, zijn rechten 
beslist niet dezelfde zouden zijn als die 
van de andere schuldeisers, daar het 
gedrag van die schuldeiser (Rijksdienst 
voor sociale zekerheid, die de hem 
verschuldigde bedragen niet gerechtelijk 
heeft ingevorderd) heeft " bijgedragen 
tot het kunstmatig bestaan van het 
bedrijf door een schijnbare solvabiliteit " 
en dat zij (de eisers), in zoverre zij 
optreden voor de schuldeisers, met 
dezelfde moeilijkheden te doeri hebben 
(in hun vordering te~en de commissa
tis-revisor Boeynaems) als in hun vorde
ring tegen de beheerders », 

terwijl de schade, die de failliete 
boedel heeft opgelopen door de fout van 
een derde, een collectieve schade is en 
de curator op grond van de hem bij de 
wet toegekende macht bevoegd is om 
namens de schuldeisers in de massa 
schadevergoeding van die derde te vor
deren, daar iedere schuldeiser in de 
massa ook schade heeft geleden naar 
verhouding van het bedrag van zijn 
schuldvordering; dat bovendien ~en col-, 
lectieve schade niet vereist dat iedere 
schuldeiser in de massa, ihdien hil 

individueel optreedt, aanspraak kan 
_maken op een vergoeding die naar 
verhouding gelijk is aan het bedrag van 
zijn schuldvordering; dat de beslissing 
van bet arrest dat bet feit dat de 
beheerders van de failliete vennootschap 
verder met verlies hebben gewerkt, fou
tief is geworden van bet dienstjaar 
1969-1970 af en dat de commissaris
revisor door zijn schuld ertoe heeft 
· bijgedragen dat foutief werd verder 
gewerkt met verlies, de vaststelling 
insluit dat die fouten een verzwaring 
van het vennootschapspassief hebben 
veroorzaakt en aldus de gezamenlijke· 
schuldeisers in de massa collectief heb
ben benadeeld; het arrest aan de hand 
van die vaststellingen niet kon beslissen 
dat de curatoren niet bevoegd waren om 
vergoeding van die collectieve schade te 
vorderen op grond dat een van de 
schuldeisers in de massa c een nadeel 
lijdt dat gedeeltelijk althans te wijten is 
aan zijn eigen gedrag, zodat indien hij 
afzonderlijk handelde zijn rechten 
beslist niet dezelfde zouden zijn als die 
van de andere schuldeisers ,. en de 
vordering van de eisers qualitate qua 
evenmin kon afwijzen zonder schending 
·van de wettelijke bepalingen op grond 
waarvan de curator gemachtigd was om 
ten laste van de aansprakelijke derde 
schadevergoeding ·te vorderen voor de 
door de massa van schuldeisers geleden 
schade (schending van de artikeien 444, 
470 en 528 van het Wetboek van 
Koophandel, Faillissementswet van 
18 april 1851) alsook van de organieke 
bepalingen betreffende de aansprakelijk
heid van de beheerders en commissaris
sen jegens derden (schending van de 
artikelen 62 en 65 van de gecoordineerde 
wetten op de handelsvennootschappen 
en bovendien van de artikelen 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek), door 
toevoeging aan die wettelijke bepalingen 
van een voorwaarde die de wet niet stelt, 
namelijk dat ecn van de schuldeisers in 
de massa geen persoonlijke fout heeft 
begaan waardoor de vergoeding waarop 
hij zou recht hebben kleiner zou zijn 
indien hij persoonlijk optrad tegen de 
aansprakelijke derde : 

Overwegende dat de algemene 
opdracht van de curator erin bestaat 
de activa van de gefailleerde te 
gelde te maken en het opgebrachte 
geld te verdelen; 

Overwegende dat, wanneer de 
curator namens de massa in rechte 
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optreedt, hij de gemeenschappelijke is; dat, behoudens bepaalde punten, de 
rechten van alle schuldeisers uit- vaststellingen van de deskundige Seron 
oefent, maar niet hun individuele over de omvang van de door een aantal 
rechten; boekhoudkundige manipulaties verbor-

gen verliezen ten voile gewettigd zijn; 
Oat gemeenschappelijke rechten dat zo de balans van 30 juni 1966 

van alle schuldeisers de rechten zijn schijnbaar in evenwicht is, dat hieraan 
die voortvloeien uit de schade ten is te wijten dat men uit bet niet 
gevolge van de fout van wie ook, opvorderbaar passief een voorzorgsfonds 
waardoor het passief van het faillis- van 2.300.000 frank heeft laten verdwij
sement vermeerderd of het actief nen dat erin voorkwam sinds 1959 en 
ervan verminderd wordt; dat dat dit bedrag op bet credit van de 
wegens de schade die aldus is winst- en verliesrekening werd geboekt; 

dat men op dezelfde wijze als in de 
veroorzaakt aan de massa van goe- balans van 30 juni 1967 van bet niet 
deren en rechten die het gemeen- opvorderbaar passief een c herwaar
schappelijk pand vormen van de deringsfonds 1946 • van 11.548.000 frank 
schuldeisers, die fout de ootzaak is heeft doen verdwijnen, hoewel dat zich 
van een collectief nadeel voor die er sinds 1954 bevond, en bet bedrag 
schuldeisers en de rechten krenkt heeft ingeschreven op bet credit van de 
die zij uiteraard gemeen hebben; winst- en verliesrekening; dat men in 

de balansen van 30 juni 1968 en 
Oat het feit dat een van de 30 december 1971, op bet credit van 

schuldeisers wegens persoonlijke dezelfde rekening, achtereenvolgens 
omstandigheden, met name een 8.250.000 en 7.910.297 frank heeft inge
door hem begane fout, naar verhou- schreven, welke bedragen voortkomen 
ding van zijn schuldvordering niet uit de herwaardering van onroerende 
dezelfde rechten heeft als de andere goederen; dat die verscbillende boekin
schuldeisers in de massa, geen gen moeilijk de werkelijke exploitatie-

verliezen van ongeveer 30 miljoen kun-
beletsel kan vormen voor de ont- nen verbergen; dat de in de boeken van 
vankelijkheid van de vordering die de vennootschap overblijvende waarde 
de curator namens de massa instelt van 31 miljoen, toen er geen afschrijvin
en onder meer van een vergoedings- gen meer gebeurden, kennelijk overdre
vordering, welke ook de weerslag zij ven is; dat als bet hof van beroep meent 
van dat feit op de grond van het dat bet niet met juistheid bet bedrag 
geschil; kan vaststellen van de vereiste afschrij-

vingen sinds 1967, dit voorzichtigheids-
Oat het arrest, door de erin ver- halve kan worden bepaald op ten minste 

melde redenen, zijn beslissing tot een tiental miljoen; dat zulks de verbor
onbevoegdverklaring van de eisers gen verliezen op 40 miljoen brengt en 
om namens de massa van schuld- bet totaal van de verliezen sinds 1966 op 
eisers in rechte op te treden, niet minstens 70 miljoen; dat ten deze geen 
wettelijk verantwoordt; vertrouwen kan worden gesteld in de 

ramingen van bet materieel in de 
Oat het middel gegrond is; balans, a1 is bet maar wegens stopzetting 

van de afschrijvingen sinds 1967; dat de 
Over bet eerste middel, afgeleid uit de beheerders van UNAC gedurende heel 

schending van de artikelen 62, 64quater, die periode (van 1967 tot 1972) balansen 
77 (voor de wijziging ervan bij de wet hebben willen indienen die de ernst van 
van 24 maart 1978, artikel 11), 79, 201, hun toestand verbergen; dat de aange-
6", van de gecoordineerde wetten op wende procedes (namelijk verschillende 
de handelsvennootschappen, 1142, 1382, balansen te hebben verbeterd door aan-
1383, 1991 en 1992 van bet Burgerlijk wending van oude passivaposten of van 
Wetboek, van bet wettelijk begrip meerwaarden wegens herwaardering van 
c fout • en van artikel 97 van de onroerende goederen) tot gevolg hadden 
Grondwet, de werkelijke verliezen van een 30-tal 

miljoen plus de verliezen, waarvan niets 
doordat bet arrest er op wijst c dat de blijkt uit de balansen, daar er sinds 

uit de balansen van 30 juni 1966 tot 
31 maart 1973 blijkende verliezen onge- 1967 geen afschrijvingen waren, niet aan 
veer 30 miljoen (29.932.960 frank) bedra- bet daglicht te brengen • en dat de 
gen; dat de werkelijkheid nog veel erger commissaris, wiens onafhankelijkheid in 
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het gedrang was gekomen, aan de alge
mene vergadering geen verslag had uit
gebracht over de betwistbare beslissin
gen van de beheerders, voornamelijk 
inzake aanzuivering van de schulden 
door het gebruik van meerwaarden 
wegens herwaardering en evenmin die 
vergadering had gewaarschuwd « toen 
duidelijk bleek dat alles verloren was »; 
dat het arrest vervolgens, ter afwijzing 
van de actio mandati die de eisers 
qualitate qua als vertegenwoordigers van 
de gefailleerde vennootschap hebben 
ingesteld en van de vergoedingsvorde
ring die de eisers qualitate qua als 
vertegenwoordigers van de failliete hoe
del hebben ingesteld tegen de beheer
ders en de commissaris van de failliete 
vennootschap, thans verweerders, beslist 
c dat aan de beheerders niet kan worden 
verweten dat zij verschillende balansen 
hebben verstrekt door aanwending van 
oude passivaposten of van meerwaarden 
wegens herwaardering van onroerende 
goederen; dat de toen vigerende wetge
ving in dat opzicht onnauwkeurig was; 
dat daarentegen zes jaar lang geen 
afschrijvingen te hebben gedaan een 
strafbaar feit was; dat zulks ten aanzien 
van de vennootschap gedekt is door de 
opeenvolgende kwijtingen die met volle, 
kennis van zaken waren gegeven door 
de algemene vergadering, die beschikte 
over aile elementen om de omvang van 
de verliezen te beoordelen en ook over 
aile cijfers van de toestand ,. en dat 
diezelfde moeilijkheden in de weg staan 
aan de vorderingen die de eisers quali
tate qua hebben ingesteld tegen de 
gewezen commissaris-revisor van de 
vennootschap, 

terwijl, eerste onderdeel, luidens de 
artikelen 65 en 77 (voor de wijziging 
ervan bij de wet van 24 maart 1978, 
artikel 11) van de gecoordineerde wet
ten op de handelsvennootschappen, de 
beheerders van een naamloze vennoot
schap elk jaar de inventarissen, balan
sen, winst- en verliesrekeningen moeten 
opmaken met de nodige voorzichtigheid, 
oprechtheid en nauwkeurigheid, en de 
commissaris ze moet nazien en verslag 
uitbrengen aan de algemene vergadering 
van de aandeelhouders; het an·est, door 
te beslissen dat aan de beheerders niet 
kan worden verweten dat zij verschil-. 
lende balansen hebben verbeterd door' 
aanwending van oude passivaposten of 
van meerwaarden wegens herwaardering 
van onroerende goederen en ~venmin 
aan de commissaris dat hij zulks heeft 
gedoogd, terwijl het arrest zelf vaststelt 

dat de aangewende procedes c tot gevolg 
.hadden de werkelijke verliezen van een 
30-tal miljoen niet aan het daglicht te 
brengen ,. en dat de beheerders " balan
sen hebben willen indienen die de ernst 
van hun toestand verborgen », de 
artikelen 62, 65 en 77 (zoals het van 
kracht was voor de wijziging ervan bij 
de wet van 24 maart 1978, artikel 11) van 
de gecoordineerde wetten op de handels
vennootschappen en het wettelijk begrip 
« quasi-delictuele fout ,. miskent (schen
ding bovendien van de artikelen 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek), als
mede de wettelijke bepalingen betref
fende de aansprakelijkheid van de last
hebber jegens zijn lastgever (schending 
van de artikelen 1142, 1991 en 1992 van 
het Burgerlijk Wetboek); het arrest, door 
erop te wijzen dat de onafhankelijkheid 
van de commissaris in het gedrang is 
gekomen, zonder de gevolgtrekkingen te 
maken die deze vaststelling in rechte 
insloot, bovendien de artikelen 64quater 
en 201, 6", van voormelde wetten op de 
handelsvennootschappen schendt; 

tweede onderdeel, luidens artikel 79 
van de gecoordineerde wetten op de 
handelsvennootschappen, de door de 
algemene vergadering aan de beheerders 
en de commissaris verleende kwijting 
" aileen geldt voor zoveel de balans noch 
weglating noch valse aanwijzing bevat, 
waardoor de ware toestand van de 
vennootschap wordt verborgen gehou
den »; de klare en duidelijke bewoordin
gen van die wettelijke bepaling geen 
uitlegging behoeven en zij de nietigheid 
die zij stellen op de kwijting gegeven na 
goedkeuring van een balans met wegla
tingen of valse aanwijzingen waardoor 
de ware toestand van de vennootschap 
wordt verborgen gehouden, ook doen 
gelden ingeval de algemene vergadering 
een dergelijke balans en winst- en 
verliesrekening c met kennis · van 
zaken " heeft goedgekeurd; door te 
beslissen dat ten aanzien van de ven
nootschap het feit dat zes jaar lang geen 
afschrijvingen waren gedaan, gedekt was 
door de opeenvolgende kwijtingen die de 
algemene vergadering met kennis ·van 
zaken had gegeven, terwijl het overigens 
vaststelt c dat ten deze geen vertrouwen 
kan worden gesteld in de ramingen van 
het materieel in de balans, al is het 
maar wegens de stopzetting van de 
afschrijvingen sinds 1967 ,. en dat de 
niet gedane afschrijvingen c voorzichtig
heidshalve op .ten minste een tiental 
miljoen kan worden geraamd, waardoor 
de verborgen verliezen van 4 miljoen 



_____________ _ ___ :~~1 L - --- -- -------------T - ------------------- -----r 

-667-

worden gebracht "• het arrest geweest dit jaar afschrijvingen te 
artikel 79 van de gecoordineerde wetten doen : verslagen van 13 november 
op de handelsvennootschappen schendt; 1967, 18 november 1968, 10 novem
het arrest, derhalve, wegens het feit dat ber 1969, 9 november 1970) »; dat 
kwijting was gegeven, aan de eisers het arrest oordeelt dat, hoewel 
qualitate qua niet wettig het recht kon 
ontzeggen zich te beroepen op de fouten de afwezigheid der afschrijvingen 
van de beheerders en de commissaris, gedurende zes achtereenvolgende 
thans de verweerders, bij de uitoefening jaren een strafbaar feit uitmaakt, de 
van hun lastgeving (schending van de aansprakelijkheid van de beheer
artikelen 62, 65 van de gecoordineerde ders ten aanzien van de vennnoot
wetten op de handelsvennootschappen, schap gedekt is door de opeenvol-
1142, 1991 en 1992 van het Burgerlijk gende kwijtingen die de algemene 
Wetboek): vergadering met volle kennis van 

zaken heeft gegeven; dat het arrest, 
Wat het tweede onderdeel be- na te hebben gewezen op de ver-

treft : schillende verliezen waarvan som-
Overwegende dat luidens arti- mige niet uit de balans bleken, 

kel 79 van de gecoordineerde wetten zodat de verdere werkzaamheid van 
op de handelsvennootschappen de de vennootschap foutief was, ver
aan de beheerders en commissaris- meldt dat de algemene vergadering 
sen gegeven kwijting alleen geldt beschikte over alle elementen om de 
voor zoveel de balans noch wegla- omvang van de verliezen te beoor- · 
ting noch valse aanwijzing bevat, delen en dat de vennootschap zich 
waardoor de ware toestand van de bijgevolg niet op de fout kon beroe
vennootschap verborgen wordt pen; dat het arrest, in verband met 
gehouden; de vordering tegen de commissaris-

Overwegende dat uit die tekst revisor Boeynaems, ook nog vast
bliJ'kt dat de kwiJ'ting aile waarde stelt dat de algemene vergadering 

v66r 1973 nooit had besloten tot 
verliest wanneer de balans zodanig ontbinding van de vennootschap, 
is opgemaakt dat zij de ware toe- h 1 · · d 'f d 
stand van de vennootschap verbergt . oewe ZIJ e ciJ ers van de toestan 
en dat bijgevolg de stemming van in haar bezit had; 
de algemene vergadering tot goed- Overwegende dat het arrest, op 
keuring van het beheer niet met grond van die vaststellingen en 
kennis van zaken heeft plaatsgehad; overwegingen, waaruit voortvloeit 

Overwegende dat dit artikel 79 dat de algemene vergadering, die 
bepaalt dat de algemene vergade- onder meer door de verslagen van 
ring de verslagen van de beheerders de beheerders over de werkelijke 
en van de commissarissen hoort en toestand van de vennootschap op de 
de balans behandelt; dat de alge- hoogte was, door de balansen niet 
mene vergadering, na de aanneming was misleid, zonder schending van 
van de balans, bij afzonderlijke de in het middel vermelde wette
stemming uitspraak doet over de lijke bepalingen heeft kunnen 
aan de beheerders en commissaris- beslissen dat de fouten van de 
sen te geven kwijting; beheerders gedekt waren, ten aan-

Overwegende dat het arrest vast- zien van de vennootschap, doordat 
stelt dat, in de verslagen aan de de vergadering met kennis van 
vergadering, de raad van beheer zaken opeenvolgende kwijtingen 
" niet beweerde dat de reeds ver- heeft gegeven en dat de door de 
richte. afschrijvingen voldoende eisers namens de vennootschap 
waren, dat, volgens hem, zijn beslis- ingestelde vorderingen niet gegrond 
sing om geen afschrijvingen te doen waren; 
jammer . genoeg noodzakelijk was 
wegens het slechte resultaat van het 
boekjaar (het is niet mogelijk 

Dat dit onderdeel van het middel 
niet kan worden aangenomen; 
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Overwegende dater, wegens cas
satie op grond van het tweede 
middel en verwerping van het 
tweede onderdeel van het eerste 
middel, geen aanleiding bestaat om 
het eerste onderdeel van het eerste 
middel en de andere middelen te 
onderzoeken; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest, in zoverre het 
uitspraak doet over de namens de 
massa van schuldeisers ingestelde 
vorderingen en over de kosten; ver
werpt de voorziening voor het ove
rige; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; houdt de kosten aan en 
zegt dat de feitenrechter erover 
zal beslissen; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van 
Beroep te Luik. 

12 februari 1981- 1" kamer- Voor
zitter : ridder de Schaetzen, afdelings
voorzitter - Verslaggever: mevr. Ray
mond-Decharneux - iludersluidende 
conclusie, wat het tweede middel betreft, 
van de h. Declercq, advocaat-generaal -
Advocaten :mrs. Dassesse, Simont, Van 
Ryn en van Heeke. 

Nr. 348 

1" KAMER - 12 februari 1981 

FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTS
AKKOORD EN GERECHTELUK 
AKKOORD - FAILLISSEMENT - FAIL
LIETVERKLAARDE NAAMLOZE VENNOOT
SCHAP - LATER VONNIS WAARBIJ DE AFGE
VAARDIGD BEHEERDER VAN DE VENNOOT
SCHAP ZELF FAILLIET WORDT VERKLAARD
BESLISSING WAARUIT NIET VALT AF TE LEI-. 
DEN DAT DIE BEHEERDER KOOPMAN WAS OP 
DE DAG VAN BET VONNIS, WAARBIJ HIJ ZELF 
FAILLIET WERD VERKLAARD, OF OP EEN 
DATUM DIE NIET MEER DAN ZES MAANDEN 
VOORAFGAAT AAN DE DATUM VAN DAT VON
NIS - BESLISSING NIET NAAR RECHT VER
AN'IWOORD (1). (AR'IT. 437 EN 442 KH.) 

(TURPIN T. MR. GERBOVITS - CURATOR IN HET 
FAILLISSEMENT ALFACEL N.V.) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 16 januari 1980 door 
het Hof van Beroep te Bergen 
gewezen; 

Over de middelen samen, het eerste, 
afgelejd uit de schending van de 
artikelen 1, 2, 3, 437 van bet Wetboek 
van Kqophandel en 1202 van het Burger
Iijk Wetboek, 

doordat het arrest, met bevestiging 
van aile beschikkingen van het vonnis 
van de Rechtbank van Koophandel t.e 
Doornik van 8 februari 1979, eiser failliet 
verklaart en hem in solidum aansprake
Iijk verklaart voor aile verbintenissen 
van de faillietverklaarde naamloze ven
nootschap Alfacel, op grond dat, zo 
weliswaar vorenvermelde vennootschap 
niet fictief was en eiser nooit het 
grootste aantal aandelen in die vennoot
schap heeft gehad en nooit de baas 
ervan is geweest, hem echter wordt 
verweten dat hij zich als baas van de 
vennootschap heeft gedragen in strijd 
met de wettelijke en statutaire bepalin
gen, dat tegen eiser de volgende omstan
digheden en feiten moeten worden ten 
laste gelegd : a) dat een enkel proces
verbaal van een vergadering van de raad 
van beheer in het geding is overgelegd, 
en dat, hoewel volgens de statuten bet 
dagelijks bestuur aan twee beheerders 
was toevertrouwd die samen moesten 
handelen, de meeste overeenkomsten 
door eiser aileen werden gesloten; 
b) dat de boekhouding niet bestond 
of onvoldoende was; c) dat eiser 
130.000 frank heeft voorafgenomen, ter
wijl moeilijk kan worden aangenomen 
dat bet ging om een voorafneming op de 
door de vennootschap gemaakte winsten; 
d) dat eiser 250 aandelen heeft aange
kocht van C.P., aandeelhouder in de 
vennootschap Alfacel; dat R.D., beheer
der in de vennootschap, tegelijkertijd 
249 aandelen van C.P. kocht, en een 
aandeel van mevrouw N.O.; dat op 
3 oktober 1977 een algemene vergade
ring van aandeelhouders is gehouden, 
waarvan het proces-verbaal vaststelde 
dat aile aandelen v'olgestort waren; dat 
er op 24 oktober 1977 een protocol van -----------------1 akkoord werd getekend tussen de ven

(1) Zie Cass., 1 juni 1979 (A.C., 1978-79, ~1l?:J) 
met voetnoot F.D.; Cass., M okt. 1979 (1bkf., 
1979-80, nr. 142). · 

nootschap vertegenwoordigd door eiser 
en R.D., enerzijds, en C.P., anderzijds, 
waarin nader was bepaald dat C.P. 
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slechts 60 pet. op zijn aandelen had 
gestort; dat eiser, op verweerders ver
zoek, verklaarde dat de vennootschap 
zelf met haar eigen geld aan C.P. het op 
zijn aandelen gestorte bedrag, nl. 
3.000.000 frank, betaalde, dat hij evenwel, 
aan de vennootschap 150.000 frank had 
terugbetaald, zodat hij nog 100.000 frank, 
nl. het niet gestorte gedeelte op de 
aandelen die C.P. hem had overgedra
gen, verschuldigd bleef, en dat hij in de 
onmogelijkheid verkeerde dat bedrag te 
betalen; e) dat eiser afstand heeft 
gedaan van een schuldvordering van 
de vennootschap ten bedrage van 
62.626 frank op een van zijn ouders, op 
grond dat hij aan dat familielid belang
rijke bedragen verschuldigd was; f) dat 
de vennootschap de benzine en onder
houdskosten van het persoonlijk voer
tuig van eiser volledig betaalde, terwijl 
de vennootschap zelf over drie andere 
voertuigen beschikte; liJ dat eiser eind 
oktober 1978 een bedrag van 7.500 frank 
aan zijn vader betaalde, in mindering op 
een factuur van 26 december 1977, 
terwijl eiser een buitengewone algemene 
vergadering had bijeengeroepen met 
onder meer op de agenda de vervroegde 
ontbinding van de vennootschap en de 
neerlegging van de balans; h) dat de 
vrachtwagen Fiat van de faillietver
klaarde vennootschap op naam van eiser 
op de Dienst van het Wegverkeer was 
ingeschreven; dat die feiten aantonen. 
dat eiser zijn eigen vermogen met dat 
van de faillietverklaarde vennootschap 
had vermengd en dat de vordering van 
verweerder derhalve gegrond is, 

terwijl, hoewel de fouten en nalatighe
den die het arrest heeft aangenomen, 
gesteld dat zij bewezen zijn, eiser aan
sprakelijk konden stellen jegens de fail
lietverklaarde vennootschap, of nog 
eventueel jegens derden, maar dan enkel 
wat betreft de schadelijke gevolgen van 
die fouten en nalatigheden, geen van die 
door · het arrest ten laste van eiser 
aangenomen feiten volgens de artikelen 
2 en 3 van het Wetboek van Koophandel 
aangemerkt wordt als een daad van 
koophandel, die eiser voor eigen reke
ning zou verricht hebben met eigen 
commercii!le doeleinden; waaruit volgt 
dat eiser wegens die feiten niet de 
hoedanigheid kon hebben van koopman, 
in de zin van artikel 1 van het Wetboek 
van Koophandel, en dat hij wegens die 
feiten dus niet failliet kon worden ver
klaard op grond van artikel 437 van het 
Wetboek van Koophandel, en dat 
artikel 1202 van het Burgerlijk Wetboek 

niet toeliet dat eiser in solidum aanspra
kelijk zou worden verklaard voor alle 
door de faillietverklaarde naamloze ven
nootschap Alfacel aangegane verbinte
nissen, zulks bij gebrek aan wettelijke 
bepaling tot vaststelling van zodanige 
aansprakelijkheid; 

het tweede, afgeleid uit de schending 
van de artikelen 442, inzonderheid derde 
lid, en 613 van het Wetboek van Koop
handel, 

doordat het arrest, met bevestiging 
van alle beschikkingen van het vonnis 
van de Rechtbank van Koophandel te 
Doornik van 8 februari 1979, eiser failliet 
verklaart, hem in solidum aansprakelijk 
verklaart voor alle verbintenissen van 
de faillietverklaarde naamloze vennoot
schap Alfacel, en de datum van staking 
van betaling van eiser op 26 april 1978 
vaststelt, d.i. dezelfde datum die voor de 
naamloze vennootschap Alfacel is vast
gesteld, en zulks op grond dat eiser zijn 
eigen vermogen met dat van die ven
nootschap heeft vermengd, 

terwijl, naar luid van artikel 442, 
derde lid, van het Wetboek van Koop
handel, het tijdstip waarop is opgehou
den met de betalingen, behalve de in 
· artikel 613 vervatte uitzondering en die 
ten deze niet van toepassing is, niet mag 
worden bepaald op een datum die aan 
het vonnis van faillietverklaring meer 
dan zes maanden voorafgaat, en de 
vermenging van het eigen vermogen van 
eiser met dat van de faillietverklaarde 
vennootschap geen wettige reden kan. 
opleveren om van die regel, die van 
openbare orde is, af te wijken; 

Overwegende dat uit de in de 
middelen overgenomen redenen en 
evenmin uit enige andere reden van 
het arrest blijkt dat het arrest 
heeft vastgesteld dat eiser op 
8 februari 1979, datum van .. het 
vonnis waarop eiser, afgevaardigd 
beheerder van de op 26 oktober 1978 
failliet verklaarde naamloze ven
nootschap Alfacel, zelf failliet werd 
verklaard, of op een datum die niet 
meer dan zes maanden voorafgaat 
aan de datum van 8 februari 1979, 
koopman was, welke hoedanigheid 
hij betwistte; 

Dat het arrest derhalve niet naar 
recht is verantwoord; 

Dat de middelen gegrond zijn; 
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Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de vernietigde 
beslissing; houdt de kosten aan en 
zegt dat de feitenrechter hierover 
zal beslissen; verwijst de zaak naar 
het Hof van Beroep te Brussel. 

12 februari 1981- 1" kamer- Voor
zitter : ridder de Schaetzen, afdelings
voorzitter - Verslaggever : baron Vin
!;Otte - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Declercq, advocaat-generaal - Advo
caten : mrs. Bayart en Van Ommeslaghe. 

Nr.349 

1" KAMER - 12 februari 1981 

1° GEMEENTE- EN PROVINCIEBE
LASTINGEN - GEMEENTEN EN PROVIN
CIES KUNNEN, ONDER DE BIJ DE GRONDWET 
EN WETI'EN GESTELDE VOORWAARDEN, 
BELASTINGEN HEFFEN N1ET ENKEL VAN 
PERSONEN DIE OP HUN GRONDGEBIED 
WONEN, MAAR OOK VAN PERSONEN DIE ER 
BELANGEN HEBBEN {I). 

2° GEMEENTE- EN PROVINCIEBE
LASTINGEN - BELASTINGVERORDENING 
VAN DE PROVINCIE HENEGOUWEN VAN 
24 OKTOBER 1975 EN VAN 28 OKTOBER 1976 
TOT HEFFING VAN EEN JAARLIJKSE BELAS
TING OP DE VERKOOP VAN TER PLAATSE TE 
VERBRUJKEN GEGISTE DRANKEN - BELA.S
TING TEN NAME VAN EEN BROUWER OP 
GROND VAN ART. 22 GECOORD. WE'IT. VAN 
3 APRIL 1953 OP DE SLIJTERIJEN VAN GE
GISTE DRANKEN, GEW. BIJ ART. 14 WET VAN 
9 JULI 1967 - WETI'IGHEID. 

{BROUWERIJ ARTOIS N.V. 
T. PROVINCIE HENEGOUWEN) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 februari 1980 door 
het Hof van Beroep te Bergen 
gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97, 107, 110, 
113 van de Grondwet, 1 van de afdeling 
8 van de belastingverordening van de 
provincieraad van Henegouwen d.d. 
20 oktober 1970, goedgekeurd bij konink
lijk besluit van 20 november 1970, 

doordat het arrest vaststelt c dat 
artikel 1 van deel 8 van de belastingver
ordening van de provincie Henegouwen, 
ten behoeve van de provincie een jaar
lijkse .·.belasting heft op de verkoop van 
ter plaatse te gebruiken gegiste di"anken; 
dat artikel 6 van die verordening aldus 
was gesteld : « De belasting is verschul
digd door de slijter als hij de slijterij 
voor eigen rekening exploiteert. De 
belasting is door de Iastgever verschul
digd wanneer de slijterij voor rekening 
van een derde door een zaakvoerder of 
een andere aangestelde wordt geexploi
teerd ... »; dat de provincieraad bij 
besluiten van 24 oktober 1975 en 
28 oktober 1976, artikel 6, respectievelijk 
voor de dienstjaren 1976 en 1977, als 
volgt heeft gewijzigd : " De belasting is 
door de slijter verschuldigd daar deze de 
openingsbelasting verschuldigd is ... •; 
dat hoewel die belasting (openingsbelas
ting ten behoeve van de Staat) in 
beginsel door de slijter of zijn lastgever 
is verschuldigd, artikel 22 van de gecoor
dineerde wetten op de slijterijen van 
gegiste dranken met de lastgevers onder 
meer gelijkstelt de brouwers die aan
spraak maken op die hoedanigheid, wat 
betreft slijterijen gehouden door andere 
personen in lokalen waarvan zij eige
naar, erfpachter, vruchtgebruiker of 
voornaamste huurder zijn en waar hun 
dranken worden verkocht; dat (eiseres) 
in die omstandigheden de openbare 
openingsbelastingen op de drankslijte
rijen heeft betaald », en de bevestiging 
uitspreekt van de beroepen beslissingen 
van de bestendige deputatie van de 
provincieraad van Henegouwen hou
dende verwerping van de bezwaarschrif
ten van eiseres tegen de belastingen die 
te har~m laste over de dienstjaren 
1976 en 1977 zijn ingekohierd, krachtens 
vorenbedoelde belastingverordening van 
de provincieraad van Henegouwen, zoals 
die was gewijzigd bij de besluiten van 
1975 en 1976, en afwijzend beschikt op 
het middel waarbij eiseres de onwettig
heid hieruit afleidt dat zij de drankslijte
rijen niet exploiteert en tot de bij 
artikel 22 van de gecoordineerde wetten -----------------1 betreffende de openingsbelasting inge

(1) Zie Cass., 30 nov. 1950 (Bull. en Pas., 
1951, I, 191) en voetnoot W.G. 

voerde fictie niet kan worden uitgebreid 
tot de provinciebelasting, met name op 
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grond dat geen enkele grondwettelijke of 
wettelijke bepaling de provincies ver
biedt belasting te heffen op de slijterijen 
van gegiste dranken en zulks ten name 
van ieder die betrokken is bij de exploi
tatie van die slijterijen; dat c (eiseres) 
afwijkt van de tekst van artikel 48 (van 
de gecoordineerde wetten betreffende de 
slijterijen van gegiste dranken), wanneer 
zij beweert dat de provincie, krachtens 
dat artikel, enkel de exploitanten van de 
drankslijterijen kan belasten, d.w.z. 
aileen de slijters of hun lastgevers; dat 
die bepaling immers betrekking heeft op 
de drankslijterijen en niet op de 
drankslijters,. en c dat de brouwerij, die 
haar huurders verplicht zo niet uitslui
tend, althans in een zeer ruime mate, 
haar prodtikten te verkopen, er recht
streeks belang bij heeft dat de slijterij 
goede zaken doet, afgezien van haar 
hoedanigheid van eigenares, erfpacht
ster, vruchtgebruikster of voornaamste 
huurster van bet pand », 

terwijl, eerste onderdeel, die redenen 
en evenmin enige andere reden van bet 
arrest antwoorden op bet middel waarin 
eiseres, in een aanvullende conclusie, op 
grond van c de omschrijving die de 
belastingverordening van de grondslag 
van de belasting (verkoop van ter plaatse 
te gebruiken gegiste dranken) geeft : 
artikel 1 van de belastingverordening » 
aanvoerde c dat de provincie die beslist 
een directe belasting te heffen op een 
bepaalde economische activiteit (de ver
koop voor eigen rekening van ter plaatse 
te verbruiken dranken), niet kan beslis
sen dat een ander dan degene die de 
bepaalde economische activiteit uitoe
fent, de belasting verschuldigd is of voor 
de betaling ervan instaat (zoals zij b.v. 
evenmin zou kunnen beslissen dat de 
jaarlijkse directe belasting op bet 
gebruik van fietsen voortaan door de 
werkgever van de gebruiker wordt 
betaald of dat deze daarvoor instaat); dat 
ten aanzien van een persoon die aldus in 
de plaats is getreden van degene die de 
belastbare activiteit uitoefent, bet niet 
meer gaat om een belasting, maar om 
een verplichting van een andere aard 
(een soort persoonlijke waarborg), die 
geen enkele wettelijke bepaling de pro
vincie toestaat op te leggen; dat de 
belastingverordening die zodanige ver
plichting wil opleggen, dus onwettig is 
(argument, artikel 113 van de Grond
wet) •; waaruit volgt dat bet arrest niet 
regelmatig met redenen is omkleed; 

tweede onderdeel, naar luid van 
artikel 1 van afdeling 8 van de belasting-

verordening van de provincieraad van 
Henegouwen d.d. 20 oktober 1970 (waar
van artikel 6 is gewijzigd bij besluit van 
die raad van 24 oktober 1975), « ten 
behoeve van de provincie een jaarlijkse 
belasting wordt geheven op de verkoop 
van ter plaatse te verbruiken gegiste 
dranken ... »; verweerster die aldus, 
krachtens _-haar fiscale autonomic, heeft 
beslist een directe belasting te heffen op 
een bepaalde economische activiteit (de 
verkoop van ter plaatse te verbruiken 
dranken), niet wettig kon beslissen dat 
een andere dan degene die de bepaalde 
economische activiteit, hetzij recht
streeks, hetzij als lastgever, uitoefent, de 
belasting verschuldigd is of voor de 
betaling ervan instaat; dat ten aanzien 
van een persoon die aldus in de plaats is 
getreden van degene die de belastbare 
activiteit uitoefent, bet niet meer gaat 
om een belasting, die verweerster krach
tens artikel 110 van· de Grondwet kan 
heffen, maar om een verplichting van 
een andere aard, die geen enkel wette
lijke bepaling de provincies toestaat op 
te leggen; de besluiten van de provincie
raad van Henegouwen d.d. 24 oktober 
1975 en van 28 oktober 1976 houdende 
wijziging van artikel 6 van afdeling 
8 van voornoemde verordening van 
20 oktober 1970, de artikelen 110 en 
113 van de Grondwet overtreden door 
aan de brouwers de jaarlijkse belasting 
op te leggen in de gevallen waarin zij 
eigenaar, erfpachter, vruchtgebruiker of 
voornaamste huurder zijn van de slijte
rijen die worden geexploiteerd door 
derden die er voor hun eigen rekening 
drank verkopen die zij van die brouwers 
hebben gekocht; waaruit volgt dat bet 
arrest, dat beslist dat genoemd artikel 6 
van afdeling 8 van de aldus gewijzigde 
belastingverordening conform de wet is, 
de artikelen 110 en 113 en artikel 107 
van de Grondwet schendt; bet arrest, in 
zoverre bet beslist dat de belastingveror
dening van de provincie Henegouwen 
slaat op c de slijterijen van gegiste 
dranken » en niet op de activiteit 
bestaande in de verkoop van ter plaatse 
te verbruiken gegiste dranken, artikel 1 
van afdeling 8 van de bovenaan in bet 
middel vermelde belastingverordening 
schendt: 

Wat het eerste onderdeel betreft: 

Overwegende dat het arrest oor
deelt, enerzijds, dat de provincies 
belastingen kunnen invoeren ten 
laste van personen die op hun 
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grondgebied wonen of die er belan
gen hebben en, anderzijds, dat geen 
enkele grondwettelijke of wettelijke 
bepaling de provincies verbiedt op 
slijterijen van gegiste dranken een 
belasting te heffen ten name van 
degene die belang heeft bij de 
exploitatie van die slijterijen; dat 
het eraan toevoegt dat eiseres 
« afwijkt van de tekst van artikel 48, 
wanneer zij beweert dat de provin
cie, krachtens dat artikel, enkel de 
exploitanten van de drankslijterijen 
kan belasten, d.w.z. aileen de slijters 
of hun lastgevers l'l; dat die bepaling 
immers betrekking heeft op de 
drankslijterijen en niet op de 
drankslijters; 

Dat bet arrest aldus antwoordt op 
de in het middel bedoelde conclusie; 

Dat dit onderdeel van het middel 
feitelijke grondslag mist; 

Wat het tweede onderdeel be
treft: 

Overwegende dat, enerzijds, arti
kel 1 van de belastingverordeningen 
van de provincie Henegouwen van 
24 oktober 1975 en van 28 oktober 
1976 niet impliceert dat die belas
ting enkel degenen treft die hetzij 
rechtstreeks, hetzij als lastgevers, 
ter plaatse te verbruiken gegiste 
dranken verkopen; 

Overwegende dat, anderzijds, de 
provincies en de gemeenten onder 
de bij de wet gestelde voorwaarden 
niet enkel belasting kunnen heffen 
van degenen die op hun grondge
bied wonen, maar ook van hen die 
er belangen hebben; 

Dat derhalve artikel 6 van die 
belastingverordeningen, dat bepaalt 
dat « de belasting verschuldigd is 
door de drankslijter, daar deze de 
openingsbelasting verschuldigd is » 
en dat, bijgevolg, krachtens arti
kel 22 van de gecoordineerde wetten 
betreffende de slijterijen van ge
giste dranken, de jaarlijkse belas
ting legt op de brouwers ingeval zij 
eigenaar, erfpachter, vruchtgebrui
ker of voornaamste huurder zijn 
van de drankslijterijen die worden 
geexploiteerd door derden die er 

voor hun eigen rekening drank 
verkopen die zij van die brouwers 
hebben gekocht, geen verplichting 
oplegt van een andere aard dan een 
belasting die de provincie kan 
invoeren krachtens de artikelen 110 
en 113 van de Grondwet; 

Dat dit onderdeel van het middel 
faalt naar recht; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiseres in 
de kosten. 

12 februari 1981- 1" kamer- Voor
zitter en verslaggever : ridder de Schaet
zen, afdelingsvoorzitter - Gelijklui
dende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Kirkpatrick en Simont. 
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INKOMSTENBELASTINGEN - WET
BOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN -
PERSONENBELASTING - VENNO<YI'SCHAPSBE
LASTING - INKOMSTEN UIT ONROERENDE 
GOEDEREN- VRLJSTELLING- WETBOEK VAN 
DE INKOMSTENBELASTINGEN, ART. 8 - GEEN 
WINSTOOGMERK- BEGRIP. 

Wanneer een eigenaar een goed aan
wendt voor een van de doeleinden, 
waarvan sprake is in art. 8 W.LB., 
geniet hij belastingvrijstelling indien 
vaststaat dat hij daarmede geen winst 
beoogt; uit de enkele vaststelling dat 
de eigenaar uit die aanwending een 
voordeel haalt, valt niet noodzakelijk 
af te Jeiden dat hij winst beoogt. 

(BELGISCHE STAAT- MIN. V. F1NANCitN 
T. DE BROEDERS VAN LIEFDE V.Z.W.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 25 oktober 1979 door 
het Hof van Beroep te · Antwerpen 
gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 8 van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen doordat het 
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arrest het kadastraal inkomen van het 
« Psychiatrisch Centrum Ziekeren » 
vrijstelt van belasting omdat het innen 
door de eigenaar van een aan de reali
teit beantwoordende afschrijvingsvergoe
ding niet gebeurd is met het oog op het 
verschaffen van stoffelijke voordelen ter
wijl het stipuleren door de eigenaar van 
een gebruiksvergoeding die overeen
s~mt met de afschrijvingen op de forlai
taire waarde van de gebouwen op zich
zelf een winstoogmerk inhoudt dat erin 
bestaat het verlies voortvloeiende uit de 
normale depreciatie van deze gebouwen 
te vermijden door het af te wentelen op 
de gebruiker ervan : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de partijen het erover eens 
zijn dat verweerster eigenares is 
van de gebouwen waarin het « Psy
chiatrisch Centrum Ziekeren » inge
richt en beheerd wordt door de 
vereniging zonder winstoogmerk 
« Provincialaat der Broeders van 
Liefde », en door de gebruiker aan 
verweerster een gebruiksvergoeding 
gelijk aan de afschrijving van de 
gebouwen wordt betaald; 

Overwegende dat, wanneer een 
eigenaar een goed aanwendt voor 
een van de doeleinden die in 
artikel 8 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen worden ver
meld, er belastingvrijstelling is wan
neer vaststaat dat hij daarmede 
geen winstoogmerk nastreeft; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat eiser niet bewijst noch 
zelfs beweert dat de afschrijvingen 
niet aan de werkelijkheid beant
woorden en dat ze bijvoorbeeld een 
verdoken winst zouden uitmaken · 
dat het bovendien vaststelt dat het 
innen van een aan de realiteit 
beantwoordende afschrijvingsver
goeding, niet gebeurd is met het oog 
op het verschaffen van stoffelijke 
voordelen, doch uitsluitend tot het 
instandhouden en uitbreiden van de 
bewuste ziekenzorg; 

Overwegende dat het arrest 
geenszins beslist, zoals in het mid
del wordt aangevoerd, dat er ten 
deze belastingvrijstelling is omdat 
de afschrijvingsvergoeding niet ge
beurd is met het oog op het ver-

schaffen van stoffelijke voordelen, 
doch wel dat, vermits de betaling 
van die vergoeding uitsluitend tot 
doel heeft het instandhouden en 
uitbreiden van de ziekenzorg, de 
eigenaar geen winstoogmerk na
streeft en derhalve aanspraak mag 
maken op belastingvrijstelling; 

Overwegende dat, voor zover het 
middel op een verkeerde lezing van 
het arrest stoelt, het feitelijke · 
grondslag mist; 

Dat voor zover het middel voor
houdt dat elk voordeel een winst
oogmerk inhoudt en dat het arrest, 
derhalve, uit de vaststellingen die 
het doet, niet wettelijk mocht aflei
den dat de eigenaar geen winstoog
merk nastreeft, het naar recht faalt 
omdat uit de enkele vaststelling dat 
de eigenaar een voordeel verkrijgt 
niet noodzakelijk volgt dat hij een 
winstoogmerk nastreeft; 

De het middel, voor zover het ten 
deze de feitelijke beoordeling van 
het voordeel in verband met het 
winstoogmerk betwist, niet ontvan
kelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening, veroordeelt eiser in de 
kosten. 

13 februari 1981 - 1" kamer -
Voorzitter : de h. Wauters, eerste voor
zittE;~ --: Verslaggever : de h. Sury -
Gelijklwdende conclusie van de h. 
Krings, advocaat-generaal - Advocaat : 
mr. H. Demeester, Gent. 
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1° HUUR VAN GOEDEREN- HANDELS
HUUR - EINDE VAN DE HANDEI..SHUUR -
HANDEI..SHUURWET, ART. 16, I, 6° - HUURHER
NIEUWING D<X>R DE VERHUURDER GEWEI
GERD WEGENS AFWEZIGHEID VAN WETTIG 
BELANG BIJ DE HUURDER - AFWEZIGHEID 
VAN WETTIG BELANG - TIJDSTIP WAAROP 
DAT MOET WORDEN BEOORDEELD- BEGRIP. 
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20 HUUR VAN GOEDEREN- HUISHUUR 633 en 1719 van het Burgerlijk Wetboek, 

- GEEN SCHRIFl'ELLJKE OVEREENKOMST - evenals artikel 1370 van bet Gerechtelijk 
OPZEGGING. Wetboek, 

1" Uit art. 16, I, 6", Handelshuurwet volgt 
dat de afwezigheid van wettig belang· 
bij de huurder om huurhernieuwing te 
bekomen, met name de afwezigheid 
van belang, omdat de huurder in de 
onmiddellijke buurt van het verhuurde 
goed over een onroerend goed 
beschikt waarin hij zijn handelsbedrijf 
kan voortzetten, moet worden beoor
deeld en derhalve door de verhuurder 
worden aangevoerd binnen de termijn 
van art. 14 van vorenvermelde wet; 
daaruit volgt evenwel niet dat de 
huurder op dat tijdstip onmiddellijk 
zijn handelsbedrijf moet kunnen 
voortzetten in het goed waarover hij 
beschikt, nu het voldoende is dat hij 
het bedrijf kan voorzetten na het 
einde van dehandelshuur(1). 

2• Een huur die zonder geschrift is 
aangegaan, kan in de regel worden 
opgezegd met inachtneming van de 
door het plaatselijk gebruik bepaalde 
termijnen (2). (Art. 1736 B.W.) 

(REYNDERS, MEYKENS T. VAN LOOK) 

ARREST 

HE'r HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 1 oktober 1979 gewe
zen in hoger beroep door de Recht
bank van Eerste Aanleg te Hasselt; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 14 en 16, I, 6" 
vervat in de wet van 30 april 1951 op d~ 
handelshuurovereenkomsten met bet 
oog op de bescherming van bet handels
fonds en, voor zoveel nodig, 625, 627, 632, 

doordat het vonnis de eisers veroor
deelt bet huurgoed vrij en in goede .staat 
van onderhoud ter beschikking van ver
weerder te stellen zonder uit\1/innings
vergoeding, door diens weigering tot 
huurhernieuwing op basis van artikel 16, 
I, 6", van de Handelshuurwet en gegrond 
te verklaren, onder meer op grond dat 
« appellanten een uittreksel uit de bevol
kingsregisters bijbrengen waaruit blijkt 
dat hun gehuwde dochter de eigendom 
bewoont sedert 15 juli 1976, waaruit 
moet blijken dat zij in de wettelijk
voorziene periode niet over hun eigen
dom konden beschikken; dat het al dan 
niet bewoond zijn van hun eigendom 
door derden in de opgelegde termijn van 
3 maanden niet dienend is; dat de 
appellanten in de wettelijk voorziene 
termijn over een onroerend goed moeten 
beschikken waarin ze, bij het einde der 
huur, hun herberg verder kunnen uitba,
ten; dat bet vaststaat dat de dochter van 
de appellanten bet pand bewoont, echter 
niet dat ze bet huurt; dat de huur van 
goederen de betaling van een prijs 
impliceert en dat zelfs in geval van 
bewezen huur de appellanten, bij gebrek 
van tegenbewijs, in de mogelijkheid 
verkeerden de huur op te zeggen om het 
goed persoonlijk te betrekken en hun 
handelsbedrijvigheid erin voort te zetten 
zodra de handelshuur was bei:!indigd •, 
waaruit noodzakelijkerwijze volgt dat, 
luidens het vonnis, de bewoning door of 
de verhuring aan derden van het onroe
rend goed in de onmiddellijke buurt van 
het verhuurde goed gedurende bedoelde 
termijn van drie maanden geen beletsel 
is voor de toepassing van artikel 16, I, 6", 
vervat in de wet van 30 april 1951, 

t~rwijl, eerste onderdeel, voor de gel
digheid van de weigering door de ver
huurder van de huurhernieuwing 
wegens de afwezigheid van een wettig 

-----------------1 belang bij de huurder, vereist is dat 
laatstgenoemde, v66r bet verstrijken van 
de termijn bepaald bij artikel 14 voor de 
kennisgeving door de verhuurder in 
antwoord op de aanvraag tot hernieu
wing van de huurder - en niet daarna 
- in de onmiddellijke buurt van het 
verhuurde goed beschikt over een onroe
rend goed of een gedeelte van een 
onroerend goed waarin hij op datzelfde 
tijdstip -, en dus niet daarna, bijvoor

(1) Hand. Senaat 7 nov. 1950, biz. 575, 576 en 
588; Gedr. St. Kamer 1950-51, Pasin., biz. 406; 
PATERNOSTRE, Baux commerciaux, nr. 115, 
biz. 238; LAHAYE en VANKERKHOVE, Novelles, dl. 
VI, 2, nrs. 1881 en 1882; TSCHOFFEN en DUBRU, 
Baux commerciaux, biz 212; PAUWELS en RAEs, 
Manuel permanent des baux a loyer et des 
baux commerciauxnr. 460, biz. 273; PAUWELS, 
A.P.R., Handeishuurovereenkomsten, nrs. 332, 
335, biz. 14 7-148. 

(2) Behoudens de toepassing van tijdelijke beeld bij bet einde der handelshuur -
wetten inzake huishuur, zie o.a. de wet van I zijn handelsbedrijf kan voortzetten; ter-
24 dec. 1981, art. 4. wijl inderdaad, in de tweede hypothese 
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vervat in voormeld artikel 16, I, 6", de de artikelen 625, 627, 632, 633 
tijdsbepaling, Uitgedrukt door de woor- 1719 van het Burgerlijk Wetboek 
den « op dat tijdstip "• niet enkel 1370 van bet Gerechtelijk Wetboek) : 
betrekking heeft op de beschikking door 

en 
en 

de huurder over een onroerend goed of 
een gedeelte daarvan, maar ook · op de 
mogelijkheid voor hem daarin zijn han
delsbedrijf voort te zetten, die overigens 
enkel de inhoud weergeeft van de term 
c beschikking » door de huurder over 
een onroerend goed; terwijl bet vonnis, 
door te beslissen dat bet al dan niet 
bewoond zijn van hun eigendom door 
derden « in de opgelegde termijn van 
drie maanden ter zake niet dienend is », 
dat de eisers in de wettelijk voorziene 
termijn over een onroerend goed moeten 
beschikken c waarin ze, bij bet einde 
der huur, hun herberg verder kunnen 
uitbaten ,. en dat zelfs in geval van 
bewezen huur de eisers, bij gebreke aan 
tegenbewijs, « in de mogelijkheid ver
keerden de huur op te zeggen om bet 
goed persoonlijk te betrekken en hun 
handelsbedrijvigheid erin voort te zetten 
zodra de handelshuur was beeindigd ,., 
aan voormeld artikel 16, I, 6", een 
voorwaarde toevoegt die bet niet bevat 
(scbending van de artikelen 14, 16, I, 6", 
vervat in de wet van 30 april 1951 op de 
bandelsbuurovereenkomsten met bet 
oog op de bescberming van bet bandels
fonds); 

tweede onderdeel, wanneer bet 
bedoelde onroerend goed in de onmid
dellijke buurt van bet verbuurde goed 
wordt bewoond door of desgevallend 
verbuurd is aan derden gedurende. de 
termijn bepaald bij artikel 14 voor de 
kennisgeving door de verbuurder in 
antwoord op de aanvraag tot bernieu
wing van de huurder, deze niet kan 
geacht worden over dit onroerend goed 
te c beschikken om daarin zijn handels
bedrijf voor te zetten »; terwijl inderdaad 
deze bewoordingen impliceren dat de 
huurder het genot kan hebben van dit 
onroerend goed, hetgeen niet aileen 
wordt uitgesloten wanneer laatstge
noemde dit c rustig genot " aan derden 
heeft verschaft in uitvoering van een 
huurovereenkomst, maar ook wanneei: 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

OveiWegende dat luidens arti
kel 16, I, 6", van de wetsbepalingen 
betreffende de handelshuurovereen
komsten vervat in afdeling IIbis van· 
boek III, titel VIII, hoofdstuk II van 
het Burgerlijk Wetboek, de verhuur
der de hernieuwing van de huur 
kan weigeren wegens afwezigheid 
van wettig belang van de huurder, 
wanneer deze, v66r het verstrijken 
van de termijn bepaald bij 
artikel 14 voor de kennisgeving door 
de verhuurder van zijn antwoord op 
de aanvraag tot hernieuwing van de 
huurder, in de onmiddellijke buurt 
van het verhuurde goed, over een 
onroerend goed of een gedeelte van 
een onroerend goed beschikt waarin 
hij zijn handelsbedrijf kan voortzet
ten; 

OveiWegende dat uit die bepaling 
volgt dat de afwezigheid van wettig 
belang van de huurder reeds moet 
kunnen beoordeeld worden en dus: 
door de verhuurder aangevoerd 
worden binnen de door de wet 
bepaalde tijd; dat dit evenwel niet 
betekent dat binnen die zelfde tijd 
de huurder zijn handel onmiddellijk 
in het goed waarover hij beschikt, 
moet kunnen voortzetten; dat het 
volstaat dat dit voortzetten bij het 
einde van de huurovereenkomst zou 
kunnen plaatsvinden; 

Dat het vonnis derhalve wettig 
beslist dat het volstaat dat de huur
der, bij het einde van de handels
huur, de exploitatie van hun her
berg in hun in de buurt gelegen 
eigen goed kunnen voortzetten; 

derden bedoeld onroerend goed, zorus Wat het tweede onderdeel be-
ten deze, bewonen en desgevallerid tegen 
elke stoornis, veroorzaakt door geweld of treft : 
feitelijkheden in hun genot, kunnen OveiWegende dat het vonnis 
opkomen door bet instellen van een 
reintegrande (schending van artikel 16, beslist dat, zelfs in geval van bewe-
1, 6", vervat in de wet van 30 april 1951 zen huur, de eisers, bij gebreke van 
op de handelshuurovereenkomsten met tegenbewijs, in de mogelijkheid ver
het oog . op de bescherming van de keren de huur op te zeggen om het 
handelsfondsen; voor zoveel nodig, van I goed persoonl~jk te betrekken ·en 
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hun handelsbedrijvigheid erin voort 
te zetten, zodra de handelshuur is 
beiHndigd; 

Overwegende dat een zonder 
geschrift aangegane huishuurover
eenkomst opzegbaar is met inacht
neming van de voor bet plaatselijk 
gebruik bepaalde termijnen; 

Overwegende dat uit bet ant
woord op bet eerste onderdeel blijkt 
dat de rechter wettig beslist dat de 
eisers hun eigen goed slechts op bet 
einde van de handelshuurovereen.,. 
komst moeten betrekken; dat het 
vonnis, gelet op die beslissing, even
eens wettig beslist dat zij de huur 
van hun goed kunnen opzeggen 
zodat zij bet zullen kunnen betrek
ken wanneer hun handelshuur zal 
beeindigd zijn; 

Dat bet vonnis zodoende geen van 
de in bet middel aangehaalde wets
bepalingen schendt; 

Dat bet middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt de eisers in 
de kosten. 

13 februari 1981 - 1• kamer -
Voorzitter: de h. Wauters, eerste voor
zitter - Verslaggever : baron Vincotte 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Krings, advocaat-generaal - Advocaat : 
mr. Biitzler. 
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volledig te vergoeden, d. w.z. dat de 
benadeelde volledig wordt hersteld in 
de toestand waarin hij zich zou heb
ben bevonden, indien het schadever
wekkende feit zich niet had voorge
daan. Hieruit volgt dat de rechter, 
wanneer hij vaststelt dat de oorzaak 
van de schade voortduurt, een vergoe
ding kan toekennen waardoor de 
benadeelde eigenaar zich met het 
toegekende bedrag een andere waning 
van dezeUde aard, Jigging en ouder
dom kan aanschaffen, met dien ver
stande dat, indien er reeds voor vroe
gere schade een bedrag wegens min
derwaarde is -uitgekeerd, daarmee 
rekening moet worden gehouden bij 
de vaststellinl{ van de nog te vergoe
den waarde (1). 

(• KEMPISCHE STEENKOLENMLJNEN • N.V. 
T. VANDERHOYDONCK, PUT) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 25 juni 1979 in boger 
beroep gewezen door de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Hasselt; 

Over het eerste en het tweede middel 
samen, het eerste afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 58, eerste lid, van 
de door het koninklijk besluit van 
15 september 1919 gecoordineerde wet
ten op de mijnen, graverijen en groeven, 
1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet, 

doordat het vonnis eiseres veroordeelt 
om op haar kosten en risico in de 
woning, gelegen aan het Voetpad 1 te 
Zolder, de in het deskundigenverslag 
vastgestelde herstellingwerken uit te 
voeren met gerede spoed, en aan de 
verweerders een provisionele schadever-
goeding toekent van 40.000 frank op de 
volgende gronden : het op dit ogenblik 
vergoeden van de residuele waarde van 
50 pet. van de bouw voor deze woning 
(zou) niet tot een volledige schadeloos-

G stelling van de verweerders aanleiding 
MIJNEN, ROEVEN EN GRAVERIJEN geven; door het betalen van de residuele 

- SCHADELOOSSTELLING VAN DE BENA- waarde bekomen de verweerders welis
DEELDE EIGENAAR VOORTDURENDE waar een kapitaal, doch hiermee kunnen 
SCHADE - VERGOEDING GELLJK AAN DE ze de door de expert nodig geachte 
TOTALE WAARDE VAN HET BESCHADIGDE herstellingswerken niet Iaten uitvoerP.n 
GOED- DAARBLJ WORIYI' REKENING GEHOU-I---------------
DEN MET DE VROEGER WEGENS MINDER
WAARDE BETAALDE BEDRAGEN. 

De concessiehouder van een mijn is 
verplicht de schade die door de exploi
tatie van de mijn wordt veroorzaakt, 

(1) Zie Cass., 15 mei 1941 (Bull. en Pas., 
1941, I, 195); LE PAIGE, Rev. droit minier, 1927, 
blz. 568-572; Rep. pr. Dr. beige, v" Mines, 
minieres et carrieres, nr. 469; RoNsE, A.P.R., 
Schade en schadeloosstelling, biz. 201. 
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door een aannemer en evenmin kunnen 
zij zich met die som een andere wooing 
van dezelfde aard, ligging en ouderdom 
aanschaffen. De uitbetaling van de resi
duele waarde stelt de verweerders der
halve niet in staat opnieuw over een 
bewoonbaar huis te beschikken, zodat 
deze vorm van schadevergoeding als niet 
dienend dient afgewezen, 

terwijl, eerste onderdeel, eiseres in 
haar conclusie uitdrukkelijk staande 
hield, zonder op dat punt tegengespro
ken te worden, dat zij, ingevolge het 
arrest van 27 oktober 1967 van het Hof 
van Beroep te Luik, reeds 50 pet. van de 
waarde van het huis ingevolge een vorig 
beding wegens mijnschade betaald had; 
dat dientengevolge de volledige schade 
van de verweerders vergoed is door het 
door eiseres gedane voorstel om 50 pet. 
van de waarde van een gelijkaardige 
wooing in goede staat te betalen (schen
ding van de artikelen 58, eerste lid, van 
het koninklijk .besluit van 13 sep
tember 1919, 1382 en 1383 van het 
Burgetlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, eiseres gehouden is 
het volledige herstel van de schade, door 
de verweerders ondergaan, te vergoeden 
maar niets meer; dat deze volledige 
schade .vergoed is door de betaling van 
de gehele waarde van het huis, zodat het 
door eiseres gedane aanbod de residuele 
schade te vergoeden, voldoende is, 
ongeacht het feit of de verweerders met 
dit residuele bedrag de herstelwerken 
kU:nnen Iaten uitvoeren of een gelijkaar
dige wooing aankopen; dat inderdaad 
het vonnis verzuimt rekening te houden 
met de vroeger uitbetaalde schadever
goeding van 50 pet. (schending van 
artikel 58, eerste lid, van het koninklijk 
besluit van 13 september 1919, 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek); 

derde onderdeel, uit de motieven van 
het vonnis in geen geval kan worden 
opgemaakt of de rechters, om de onmo
gelijkheid voor de verweerders de her
stelwerken te Iaten doen of een· gelijk
aardige wooing aan te schaffen, al dan 
niet rekening gehouden hebben met de 
vroeger uitbetaalde schadevergoeding, 
zodat de verwerping van het voorstel 
van eiseres onverantwoord is en de 
toedracht en betekenis vari de motive
ring niet kan worden nagegaan (schen
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet, 58, eerste lid, van het koninklijk 
besluit van 13 september 1919, 1382, 
.1383 van het Burgerlijk Wetboek); 

bet tweede, afgeleid uit de schending 
van de artikelen 97 van de Grondwet, 58, 
eerste lid, van de door het koninklijk 
besluit van 13 september 1919 gecoordi
neerde wetten op de mijnen, graverijen 
en groeven, 1382 en 1383 van het Bur
gerlijk Wetboek, 

doordat het vonnis eiseres veroordeelt 
om op haar kosten en risico in de 
wooing, gelegen aan het Voetpad 1 te 
Zolder, de in het deskundigenverslag 
voorgestelde herstellingswerken uit te 
voeren met gerede spoed en aan de 
verweerders een provisionele schadever
goeding toekent van 40.000 frank op 
grond : dat de vaststelling dat er naar 
aile waarschijnlijkheid later opnieuw 
mijnschade zal optreden, geen afbreuk 
doet aan het feit dat de verweerders 
gerechtigd zijn op de meest adequate 
vorm van schadeloosstelling, die ten 
deze bestaat in het uitvoeren van de 
nodige herstellingwerken; dat eiseres 
(inzake) steeds voor ogen moet houden 
dat de huidige en eventueel toekomstige 
schade het gevolg is van haar mijn
exploitatie en dat de verweerders ge
rechtigd zijn een deugdelijk bewoonbaar 
woonhuis te behouden, aangezien zij dit 
ook v66r elke mijnschade bezaten, 

terwijl, eerste onderdeel, eiseres in 
haar conclusie in boger beroep uitdruk
kelijk staande hield, zonder op dat punt 
door de verweerders tegengesproken te 
worden, dat de schade tijdens de proce
dure steeds uitbreiding nam en steeds 
uitbreiding zou nemen; dat eiseres daar 
terecht uit afleidde dat de herstelwerken 
nutteloos waren daar ze later zouden 
moeten herdaan worden, zodanig dat 
eiseres ten onrechte tot het herstel van 
die schade is veroordeeld geworden 
(schending van de artikelen 58, eerste 
lid, van het koninklijk besluit van 
13 september 1919, 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, het onmogelijk is 
na te gaan of het vonnis in feite oordeelt 
dat de uitbreiding van de schade niet 
van die aard was de herstellingswerken 
nutteloos te maken, of dat in rechte een 
dergelijke uitbreiding van de schade 
irrelevant was; dat de motivering dar
halve onvoldoende en duister is (schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 58, eerste lid, van het koninklijk 
besluit van 13 september 1919, 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat het vonnis 
releveert : « omdat de door de 
expert voorgeschreven herstellings-
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werken aan de woning Voetpad 1, 
geen definitief herstel van deze 
woning met zich . zal meebrengen, 
acht appellante (bier eiseres) het 
uitvoeren van deze herstelwerken 
geen gepaste vorm van schadeloos
stelling en meent dat, gezien geinti
meerden (bier de verweerders) in 
een vroegere procedure voor deze 
woning een vergoeding van 50 pet. 
wegens minderwaarde bekomen 
hebben, er thans aileen sprake kan 
zijn van de betaling aan de geinti
meerden van de residuele waarde 
van 50 pet. van deze woning "; 

Dat het vonnis verder vaststelt 
dat de deskundige oordeelt dat, 
ondanks de voorziene herstellingen, 
de schade zich in de toekomst zal 
herhalen; dat de deskundige even
eens van mening is dat geen enkele 
aannemer de voorgeschreven her
stellingswerken zou willen uitvoeren 
wegens de mogelijke gevolgen; 

Overwegende dat het vonnis, 
enerzijds, beslist : dat, door het 
betalen van de residuele waarde, de 
verweerders weliswaar een kapitaal 
bekomen, doch dat ze hiermee de 
door de expert nodig geachte her
stellingswerken niet kunnen laten 
uitvoeren door een aannemer en dat 
ze zich evenmin met die som een 
andere woning van dezelfde aard, 
ligging en ouderdom kunnen aan
schaffen; dat de uitbetaling van de 
residuele waarde de verweerders 
derhalve niet in staat stelt opnieuw 
over een bewoonbaar huis te 
beschikken, zodat deze vorm van 
schadevergoeding als niet dienend 
moet worden afgewezen; 

Dat het vonnis, anderzijds, beslist 
dat, spijt de vaststelling dat er naar 
alle waarschijnlijkheid later op
nieuw mijnschade zal ontstaan, de 
verweerders op de meest adequate 
wijze vergoed worden als de door de 
deskundige voorgeschreven herstel
lingswerken door de hersteldiensten 
van eiseres worden uitgevoerd; 

Overwegende dat de concessie
houder van een mijn verplicht is de 
schade die door de exploitatie van 
de mijn wordt veroorzaakt, volledig 

te vergoeden, dat wil zeggen de 
bEmadeelde volledig te herstellen in 
de toestand waarin hij zich zou 
hebben bevonden indien het scha
deveroorzakend feit zich niet had 
voorgedaan; 

Overwegende dat bij mijnexploi
tatie de schadeoorzaak aanhoudend 
kan blijven bestaan; 

Overwegende dat, enerzijds, het 
vonnis het niet mogelijk maakt te 
bepalen of de rechters in boger 
beroep het aanbod van eiseres de 
residuele waarden van 50 pet. te 
betalen, verwerpen, omdat die resi
duele waarde, samen met de reeds 
uitgekeerde vergoeding van 50 pet. 
wegens minderwaarde, geen volledig 
herstel van de door de verweerders 
geleden schade uitmaakt, dan wel 
onidat de som die de residuele 
waarde uitmaakt, onvoldoende is 
om de door de expert nodig geachte 
herstellingswerken uit te voeren of 
om zich met die som een andere 
woning van dezelfde aard, ligging 
en ouderdom aan te schaffen, zodat 
in die laatste onderstelling het von
nis geen rekening houdt met de 
reeds uitgekeerde minderwaarde; 

Overwegende dat anderzijds uit 
het vonnis blijkt dat de voorge
schreven herstellingswerken niet 
toereikend zijn om de schade voile
dig te herstellen; 

Overwegende dat het vonnis der
halve niet regelmatig met redenen 
is omkleed voor zover het aanbod 
van eiseres de residuele waarde van 
het goed te betalen, wordt verwor
pen en evenmin wettelijk verant
woord is voor zover het eiseres 
veroordeelt om de herstellingswer
ken met eigen hersteldiensten uit te 
voeren; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
scbending van de artikelen 97 van de· 
Grondwet, 58, eerste lid, van de door bet 
koninklijk besluit van 13 september 1919 
gecoordineerde wetten op de mijnen, 
graverijen en groeven, 1382 en 1383 van 
bet Burgerlijk Wetboek, 

doordat bet vonnis eiseres veroordeelt 
om op baar kosten en risico in de 
woningen, geleden te Zolder, Voetpad 1, 
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en Inakker, nr. 9, de in het deskundi
genverslag voorgestelde herstellingwer
ken uit te voeren met gerede spoed 
en aan de verweerders een provisio
nele schadevergoeding toekent van 
40.000 frank, 

terwijl, eerste onderdeel, eiseres in 
haar conclusie in hoger beroep uitdruk
kelijk inriep dat er geen herstellingswer
ken mochten aangerekend worden die 
vroeger reeds betaald werden; dat dit 
het geval was voor het niet waterpas 
liggen der vloeren, hetgeen vroeger 
reeds vergoed werd; dat het vonnis dit 
verweer niet beantwoordt (schending 
van artikel97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, eiseres in deze 
omstandigheden ten onrechte · veroor
deeld is geworden tot herstel van die 
schade (schending van de aitikelen 58, 
eerste lid, van het koninklijk besluit van 
13 september 1919, 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek) : 

verwerpt de voorziening voor zover 
ze betrekking heeft op de vordering 
betreffende de ' woning Inakker 9, 
beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
de gedeeltelijk' vernietigde beslis
sing; houdt de kosten aan en zegt 
dat hierover door de feitenrechter 
zal worden beslist; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Tongeren, 
zitting houdende in hoger beroep. 

13 februari 1981 - 1• kamer -
Voorzitter : de h. Wauters, eerste voor
zitter - Verslaggever : de h. Delva -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Krings, advocaat-generaal Advo
caten : mrs. Houtekier en De Baeck. 

Overwegende dat, voor zover het 
middel betrekking heeft op de vor- Nr. 353 
dering betreffende de woning 
lriakker 9, het vonnis vaststelt dat 3• KAMER- 16 februari 1981 

ARBEIDSONGEVAL- BEGRIP. 
eiseres wenst de door de deskun
dige voorgeschreven herstellings
werken door haar eigen diensten en 
op haar kosten te laten uitvoeren; 
dat het vonnis ten deze voorts 
oordeelt dat deze wijze van uitvoe- . 
ring een juiste en billijke vorm van 
schadeloosstelling is, waardoor dit 
huis wordt hersteld in de staat van 
v66r het schadeverwekkende feit; 

Dat het vonnis, door aldus in te 
gaan op het ten deze door eiseres 
bij conclusie geformuleerde aan
bod, die conclusie beantwoordt en 
de ingeroepen wetsbepalingen niet 
schendt; 

Dat het middel, in dit verband, 
niet kan worden aangenomen; 

Dat, voor het overige, het middel, 
om de redenen uiteengezet in het 
antwoord op de eerste twee midde
len, geen belang meer vertoont met 
betrekking tot de woning Voetpad 1; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden vonnis voor zover . het 
betrekking heeft op de vordering 
betreffende de woning Voetpad 1; 

Voor het bestaan van een arbeidsongeval 
is onder meer de aanwezigheid vereist 
van een plotselinge gebeurtenis die 
een Jetsel veroorzaakt (1). (Artt. 7 en 
9 Arbeidsongevallenwet.) 

(AERENS T. DE BELGISCHE NATIONALE ASSU
RANTIEKAS TEGEN ARBEIDSONGEVALLEN 

ASSUBEL N.V.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 3 april 1980 door het 
Arbeidshof te Gent gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1, 7 en 9 van de 
Arbeidsongevallenwet van 10 april1971, 

doordat het arrest de oorspronkelijke 
vordering van eiseres ongegrond ver
klaart, welke. ertoe strekte voor recht te 
horen zeggen dat wijlen haar echtge
noot, Francis Delacroix, op 12 augustus 
1975 overleden is ten gevolge van een 
arbeidsongeval van 11 augustus 1975 en 
dat zij, zowel in eigen naam als in haar 

(1) Zie Cass., 22 sept. 1976 (A.C., 1977, 87) en 
28 mei 1979 (ibid, 1978-79, nr. 543) met concl 
van hetO.M. 



-680-
boedanigbeid van moeder-voogdes. en 
wettelijke bebeerster over de goederen 
van baar minderjarige zoon Francis 
Delacroix, gerecbtigd is op de door de 
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 
bepaalde vergoedingen en recbten, en 
verweerster, verzekeraar-arbeidsonge
vallen, te doen veroordelen tot bet 
betalen aan eiseres, in baar voor
melde boedanigbeden, van de wette
lijke arbeidsongevallenvergoedingen, op 
grond : dat de getroffene of zijn recbt
bebbenden bet bewijs dienen te 
leverenvan : 1" een letsel; 2" een plotse
linge gebeurtenis (artikel 9); a· tijdens de 
uitoefening van de arbeidsovereenkomst 
(artikel 7); dat, wanneer benevens bet 
bestaan van bet letsel, een plotselinge 
gebeurtenis wordt aangewezen, bet let
sel, beboudens tegenbewijs, vermoed 
wordt door een arbeidsongeval te zijn 
veroorzaakt; dat een aantal feitelijke en 
vaststaande gegevens bet mogelijk 
maken in recbte te besluiten dat de 
getroffene op 11 augustus 1975, rond 
15 uur, door een letsel in zijn fysieke 
integriteit werd getroffen, letsel dat 
onafgebroken aanwezig bleef en evolu
eerde tot bet overlijden in de loop van 
de daarop volgende nacbt; dat uit bet· 
door bet Fonds voor Arbeidsongevallen 
ingestelde onderzoek moet worden 
besloten dat de getroffene, als verant
woordelijke voor de kleurenfabricage, 
reeds geruime tijd voortdurend blootge
steld was aan stress-toestanden eigen 
aan zijn functie, toestanden die onge
twijfeld bebben bijgedragen tot bet ver
oorzaken van een deficH!nte gezond
beidstoestand welke geleidelijk evolu
eerde tot bet bierboven omscbreven 
letsel; dat stress-toestanden evenwel niet 
bet karakter bebben van een plotselinge 
gebeurtenis, essentieel kenmerk van bet 
arbeidsongeval; dat uit geen enkel getui
genis blijkt dat er zicb, naar aanleiding 
van de moeilijkbeden op 11 augustus 
1975, een feit beeft voorgedaan, duidelijk 
aanwijsbaar, onderscbeiden van de 
dagelijkse arbeidsuitoefening, eigen aan 
de taak en de verantwoordelijkheid van 
de .getroffene; dat een plotselinge 
gebeurtenis in de zin van de wet dan 
ook niet bewezen is; 

terwijl, voor de toepassing van de 
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, 
een arbeidsongeval vooreerst een schie
lijke gebeurtenis moet zijn die een 
licbamelijk Ietsel teweegbrengt en waar
van de oorzaak of een van de odrzaken 
buiten bet organisme van de getroffene. 
ligt; bet ongeval tevens een werknemer 

tijdens en door bet feit van de uitvoe
ring van de arbeidsovereenkomst moet 
overkomen; luidens artikel 9 van voor
melde wet, bet letsel, beboudens tegen'
bewijs, vermoed wordt door een ongeval 
te zijn veroorzaakt, wanneer de getrof
fene of zijn recbthebbenden, benevens 
bet bestaan van een · letsel, een plotse
linge gebeurtenis aanwijzen, · ten deze 
gevormd door de inspanningen die wij
len Delacroix op 11 augustus 1975 in de 
uitoefening van zijn functie beeft moe
ten leveren in een . toestand van opeen
volgende stress-situaties, eigen aan zijn 
functie, waarbij de op 11 augustus 
1975 ontstane stress-situatie, zij bet door 
een cumulatief effect, bet bartletsel 
beeft veroorzaakt met de dood tot 
gevolg; bet arrest, door te beslissen dat 
deze stress-toestanden niet bet karakter 
bebben van een plotselinge gebeurtenis, 
aan dit begrip een te enge interpretatie 
geeft en aldus bet wettelijk . begrip 
arbeidsongeval miskent : 

Overwegende dat de Arbeidsonge
vallenwet van 10 april 1971 voor het 
bestaan van een arbeidsongeval, 
onder meer, de aanwezigheid ver
eist van een plotselinge gebeurtenis 
die een letsel veroorzaakt; 

Overwegende dat het arbeidshof 
eensdeels vaststelt : « dat getroffene, 
als verantwoordelijke van de kleu
renfabricage, reeds geruime tijd, 
voortdurend blootgesteld was aan 
stress-toestanden, eigen aan zijn 
functie, toestanden welke ongetwij
feld hebben bijgedragen tot het 
veroorzaken van een deficiente 
gezondheidstoestand, welke geleide
lijk evolueerde tot het hierboven 
omschreven letsel »; dat het ander
deels overweegt : « anderzijds blijkt 
uit geen enkel getuigenis dat er zich 
bij het voordoen van de moeilijkhe
den op 11 augustus 1975 een feit 
heeft voorgedaan, duidelijk aanwijs
baar, onderscheiden van de dage
lijkse arbeidsuitoefening, eigen aan 
de taak en de verantwoordelijk
heid van getroffene. Er is ook 
geen bewijs vqorhanden van een 
"hevige" ruzie ... »; 

Overwegende dat het arbeidshof 
uit deze consideransen, zonder het 
wettelijk begrip arbeidsoilgeval . te 
miskennen en zonder de ingeroepen 
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wetsbepalingen te schenden, heeft 
kunnen afleiden dat de aanwezig
heid van een plotselinge gebeurtenis 
ten deze niet bewezen is; 

Gezondheids- en Veiligheidswet, is een 
vergoeding verschuldigd krachtens de 
wet, die het Fonds tot vergoeding van 
de in geval van sluiting van onderne
mingen ontslagen werknemers moet 
betalen met toepassing van art. 2, § 1, 
2", wet van 30 juni 1967 (2). 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; gelet op artikel 68 
van de Arbeidsongevallenwet van 
10 april 1971, veroordeelt verweer
ster in de kosten. 

16 februari 1981 - 3" kamer -
Voorzitter: de h. Janssens, waarnem:end 
voorzitter - Verslaggever : de h. Rauws 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Lenaerts, advocaat-generaal . ·- Advo
caten: mrs. De Baeck en Biitzler. 

Nr. 354 

3• KAMER - 16 februari 1981 

1° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG
HEIDSCOMITE - ONTSLAG VAN EEN 
WERKNEMERSAFGEVAARDIGDE WEGENS EEN 
ANDERE DAN EEN DRINGENDE REDEN -
ONTSLAG VAN AL HET PERSONEEL BIJ Sl'OP
ZETl'ING VAN DE EXPLOITATIE- RAADPLE
GING VAN HET PARITAIR COMrrE. 

2° ARBEIDSVOORZIENING - SLUITING 
VAN ONDERNEMINGEN - FONDS TOT VER
GOEDING VAN DE IN GEVAL VAN SLUlTING 
VAN ONDERNEMINGEN ONTSLAGEN WERKNE
MERS - BETALING VAN VOORDELEN 
BEPAALD IN ART. 2 WET VAN 30 JUNI 1967 -
ONTSLAGVERGOEDING VAN EEN BESCHERMD 
WERKNEMER. 

1 • Ook wanneer de werkgever de exploi
tatie van de onderneming volledig 
stopzet en al het personeel ontslaat, 
mag hij een werknemersafgevaardigde 
bij het veiligheidscomite, behoudens 
wegens dringende reden, aileen ont
slaan nadat het paritair comite heeft 
erkend dat economische of technische 
redenen diens ontslag verantwoorden 
(1). (Art. 1bis, § 2, wet 10 juni 1952.) 

2" De bijzondere ontslagvergoeding 
waarop de beschermde werknemer 
recht heeft ingevolge art. 1 bis, § 7, 

(1) Cass., 26 nov .. 1975 (A.C., 1976, 392). 

(FONDS TOT VERGOEDING VAN DE IN GEVAL 
VAN SLUlTING VAN ONDERNEMINGEN ONTSLA

GEN WERKNEMERS T. PALMANS) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 december 1979 
door het Arbeidshof te Antwerpen 
gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1bis, § 2, van 
de wet van 10 juni 1952 betreffende de 
gezondheid en de veiligheid van de 
werknemers, alsmede de salubriteit van 
het werk en de werkplaatsen, ingevoegd 
bij de wet van 16 januari 1967, en 97 van 
de Grondwet, 

doordat het arrest beslist dat verweer
der recht heeft op een bijzondere ver
goeding ten bedrage van 489.553 frank, 
wegens zijn ontslag als lid van het 
veiligheidscomite, op grond : dat hij op 
10 december 1971, ten gevolge van slui
ting van de onderneming, zoals de 
andere werknemers werd ontslagen om 
economische redenen; dat zijn werkge
ver op 10 januari 1972 werd failliet 
verklaard; dat verweerder als beschermd 
lid van het veiligheidscomite slechts kon 
worden ontslagen om technische of 
economische redenen, voor zover deze 
redenen vooraf werden erkend door het 
paritair comite waarvan de ondememing 
afhangt; dat ter zake het paritair comite 
niet werd geraadpleegd, zodat geen 
erkenning van de economische of tech
nische redenen is geschied; dat een 
voorafgaande raadpleging van het pari
tair comite onder meer vereist is bij 
vrijwillige globale sluiting van het 
bedrijf waarbij de werkgever de werk
zaamheden volledig stopzet en het per
soneel volledig ontslaat, zoals ten deze 
het geval is geweest, 

terwijl de voorafgaande raadpleging 
van het paritair comite, opgelegd bij 
artikel 1 bis, § · 2, van de wet van 
10 juni 1952, is voorgeschreven om elke 
discriminatie ten opzichte van de 

(2) Zie Cass., 1 okt. 1975 (AC, 1976, 141). 
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bescbermde werknemers te voorkoll).en, 
en zodanige discriminatie uitgesloten is 
indien de sluiting van de onderneming 
en bet ontslag om economiscbe redenen 
aile werknemers zonder onderscbeid 
treffen, 

zodat bet arrest, door te beslissen dat 
de voorafgaande raadpleging van bet 
paritair comite nodig was, boewel de 
werkgever de werkzaambeden volledig 
stopzette en bet personeel volledig ont
sloeg, niet wettelijk verantwoord is : 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 1 bis, § 2, eerste lid, van de wet 
van 10 juni 1952, de leden die het 
personeel vertegenwoordigen in het 
comite voor veiligheid, gezondheid 
en verfraaiing van de werkplaatsen 
en de kandidaten voor dit · comite 
slechts kunnen worden ontslagen 
om een dringende reden of om 
economische of technische redenen 
die· vooraf door het bevoegde pari
tair comite zijn erkend; 

Overwegende dat, door te stellen 
dat de voorafgaande raadpleging 
van het paritair comite niet is 
vereist, wanneer de werkgever om 
economische redenen de onderne
ming sluit en alle werknemers ont
slaat, omdat alsdan elke discrimina
tie ten opzichte van de beschermde 
werknemers uitgesloten is, eiser in 
de wettekst een onderscheid invoert 
dat er niet in voorkomt; 

Overwegende dat de verplichting 
tot voorafgaande raadpleging van 
het paritair comite ook toepassing 
vindt wanneer de onderneming 
definitief en volledig wordt gesloten; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Over het tweede middel, ... 
Over het derde middel, afgeleid uit de 

scbending van de artikelen 2 van de wet 
van 30 juni 1967 tot verruiming van de 
opdracbt van bet Fonds tot vergoeding 
van de in geval van sluiting van onder
neming ontslagen werknemers, gewij
zigd bij de wet van 28 juli 1971, 1bis, § 7, 
van de wet van 10 juni 1952 betreffende 
de gezondheid en de veiligbeid van de 
werknemers, alsmede de salubriteit van 
bet werk en van de werkplaatseri, inge
voegd bij de wet van 16 januari 1967, en 
97 van de Grondwet, -· 

doordat bet arrest beslist dat eiser 
gebouden is tot betaling aan verweerder 
van een bijzondere vergoeding ten 
bedrage van 489.553 frank, op grond dat 
de betalingsopdracbt van eiser, kracb
tens artikel 2 van de wet van 
30 juni 1967, gewijzigd bij de wet van 
28 juli 1971, de vergoedingen en voorde
len omvat die verscbuldigd zijn kracb
tens de wet of de collectieve arbeids
overeenkomsten, en dat de bijzondere 
vergoeding, gesteund op de wet van 
10 juni 1952, in deze opdracbt begrepen 
is, 

terwijl de bijzondere vergoeding, 
bedoeld bij artikel 1bis, § 7, van de wet 
van 10 juni 1952, niet begrepen is in " de 
vergoedingen en voordelen verscbuldigd 
kracbtens de wet of de collectieve 
arbeidsovereenkomsten », die bet Fonds 
tot vergoeding van de in geval van 
sluiting van ondernemingen ontslagen 
werknemers dient te betalen met toepas
sing van artikel 2, 2", van de wet van 
30 juni 1967, gewijzigd bij de wet van 
28 juli 1971, zodathet arrest, door eiser 
te veroordelen tot betaling van bedoelde 
bijzondere vergoeding, genoemd arti
kel 2 van de wet van 30 juni 1967 
scbendt: 

Overwegende. dat, wanneer bij 
sluiting van een onderneming ·in de 
zin van de artikelen 2 en 2bis van 
de wet van 28 juni 1966 de werkge
ver zijn geldelijke verplichtingen 
tegenover zijn werknemers niet 
nakomt, het Fonds tot vergoeding 
van de in geval van sluiting der 
ondernemingen ontslagen werkne
mers, krachtens artikel 2, § 1, 2", 
van de wet van 30 juni 1967, gewij
zigd bij de wetten van 28 juli 1971 
en 30 maart 1976, aan de werkne
mers dient te betalen " de vergoe
dingen en voordelen verschuldigd 
krachtens de wet of collectieve 
aroeidsovereenkomsten »; 

Overwegende dat de vergoeding 
die de werkgever overeenkomstig 
artikel Ibis, § 7, van de wet van 
10 juni 1952 aan de wederrechtelijk 
ontslagen · beschermde werknemer 
moet betalen, een krachtens de wet 
verschuldigde .vergoeding is; 

Dat · het middel naar recht faalt; 
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Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

16 februari 1981 - 3" kamer - Voor
zitter : de h. Janssens, waarnemend 
voorzitter - Verslaggever : de h. Ver
vloet - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Lenaerts, advocaat-generaal - Advo
caten : mrs. Simont en Hutzler. 

Nr. 355 

3" KAMER - 16 februari 1981 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - DIENSTPLICHT - VERZOEK 
T<Yr ONTHEFFING VAN HEr VERVAL VAN EEN 

De regel vervat in art. 774, m·eede lid, 
Ger. W. is niet van toepassing in straf
zaken, zodat de rechter niet verplicht 
is de debatten te heropenen vooraleer 
ambtshalve te beslissen, o.a. dat de 
rechtsvordering van de burgerlijke 
partij niet kan worden ingewilligd(1). 

(DEBRUYNE T. VAN EEI'VELDE) 

17 februari 1981 - 2" kamer - Voor
zitter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Vervloet -
Gelijkluidende conclusie van de h. Tille
kaerts, advocaat-generaal ---., Advocaat : 
mr. L. Wiemeersch, Dendermonde. 

TE LAAT INGEDIENDE AANVRAAG OM UIT- Nr. 357 
STEL OF VRIJLATING WEGENS UITZONDER-
LIJKE REDENEN - REDENGEVING VAN DE 
BESUSSING. 2" KAMER -' 17 februari 1981 

Regelmatig met redenen omkleed is de 
beslissing van de Hoge Militieraad, die 
het verzoek tot ontheHing van het 
verval van een te laat ingediende 
aanvraag om uitstel of vrijlating 1fan 
dienst op morele grond wegens uitzon
derlijke redenen verwerpt, wanneer 
uit de redengeving blijkt dat de Hoge 
Militieraad de aangevoerde redenen in 
aanmerking heeft genomen en onder-

.. zocht heeft of de aangehaalde feiten 
en. omstandigheden van die aard zijn 
dat de ingeroepen redenen uitzonder
Jijk zijn in de zin van art. 20, § 3, 
Dienstplichtwet (1 ). 

(VAN MEERHAEGHE) 

16 februari 1981 - 3" kamer -
Voorzitter: de h. Janssens, waarnemend 
voorzitter - Verslaggever : de h. Delva 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Lenaerts, advocaat-generaal. 

Nr. 356 

2" KAMER - 17 februari 1981 

VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAF
ZAKEN- HEROPENING VAN DE DEBATTEN
GERECHTELIJK WETBOEK, ART. 774, 'IWEEDE 

1° HERROEPING VAN HET GEWIJSDE 
- REDENEN T<Yr HEr INDIENEN VAN EEN 
VERZOEK T<Yr HERROEPING VAN HEr 
GEWIJSDE - GERECHTELIJK WETBOEK, 
ART. 1133, S0 - BESUSSING DIE BERUST OP 
EEN VONNIS OF ARREST IN STRAFZAKEN DAT 
NADERHAND IS VERNIETIGD - STREKKING 
VAN DIE WEI'SBEPALING. 

2° HERROEPING VAN HET GEWIJSDE 
- GERECHTELIJK WETBOEK, ART. 1133, S0 -

VOORWAARDEN WAARONDER EEN IN KRACHT 
VAN GEWIJSDE GEGANE BESUSSING KAN 
WORDEN INGETROKKEN OP VERZOEK T<Yr 
HERROEPING VAN HEl' GEWIJSDE. 

3° HERROEPING VAN HET GEWIJSDE 
- GERECHTELIJK WETBOEK, ART. 1133, so -
VONNIS OF ARREST IN STRAFZAKEN DAT 
NADERHAND IS VERNIETIGD- BEGRIP. 

1" Art. 1133, 5", Ger. W., Juidens hetwelk 
een verzoek tot herroeping van het 
gewijsde kan worden ingediend iiidien 
de beslissing berust op een vonnis of 
arrest in strafzaken dat naderhand is 
vernietigd, beoogt dat buitengewoon 
rechtsrniddel mogelijk te maken voor 
beslissingen waarvan de juridische 
oorzaak is weggevallen, doordat zij 
berusten op een vonnis of arrest in 
strafzaken dat naderhand is vernie
tigd. 

UD- WEI'SBEPALING NIEI' VAN TOEPASSING. 1-----------------
_ Nota arrest nr. 355 : 

(i) Cass., 20 okt. 1980 (A.C., 1980-81, nr. lll). 

Nota arrest nr. 356 : 

(1) Cass., 19 okt. 1977 (A.C., 1978, 226) en 
voetnoot F.D. 
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2" Herroeping van het gewijsde is een 
· buitengewoon rechtsmiddel dat inzon

derheid in de gevallen van art. 133, 
S', Ger. W: slechts openstaat voor hen 
die niet de gelegenheid hebben gehad, 
door het aanwenden van de gewone 
rechtsmiddelen, bepaalde middelen te 
doen gelden, welke niet konden blij
ken of de verzoeker tot herroeping 
niet bekend konden zijn voor het 
vonnis of arrest waarvan de herroe
ping wordt gevraagd of voor het ver
strijken van de termijnen van de 
gewone rechtsmiddele11 (1). 

3" Geen .. vonnis of arrest in strafzaken 
dat naderhand vernietigd is " in de zin 
van art. 1133, 5", Ger. W:, is de beslis
sing in eerste aanleg gewezen door de 
correctionele rechtbank, waarbij deze, 
nadat zij de beklaagde heeft vrijge
sproken, vaststelt dat zij niet bevoegd 
is om over de civielrechtelijke vorde
ring te beslissen, wanneer het hof van 
beroep, op het boger beroep alleen van 
het openbaar ministerie, o.m. zich 
ertoe beperkt de beslissing van de 
eerste rechter m.b.t. de strafvordering 
te vernietigen en de beklaagde te 
veroordelen (2). 

(LA BELGIQUE INDUSTRIEUE T. MAHIEU EA.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis en op het bestreden 
arrest, respectievelijk op 21 de
cember 1978 door de Correctionele 
Rechtbank te Brugge en op 
16 januari 1980 door het Hof van 
Beroep te Gent gewezen; 

Overwegende dat eiseres . bij op 
29 mei 1980 ter griffie van het Hof 
neergelegde akte verklaart afstand 
te doen van haar voorzieningen in 
zoverre zij tegen de verweerders 
Mahieu Norbert en Verstraete Wil
fried zijn gericht; 

I. Op de voorziening tegen het 
vonnis, op 21 december 1978 door de 
Correctionele Rechtbank te Brugge 
gewezen; 

Overwegende dat, op grond van 
de artikelen 407 en 413 van het 
Wetboek van Strafvordering, een 

(1) en (2) Zie Cass., 12 nov. 1980 (A.C., 
1980-81, nr. 159). 

voorziening slechts ontvankelijk is 
wanneer zij gericht is tegen een 
beslissing die in laatste aanleg is 
gewezen; 

Overwegende dat, nu het bestre
den vonnis niet in laatste aanleg is 
gewezen, de voorziening niet ont
vankelijk is; 

II .. Op de voorziening tegen het 
arrest, op 16 januari 1980 door het 
Hof v:an Beroep te Gent gewezen : 

A. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de burgerlijke par
tijen de naamloze vennootschap De 
Bij-De Vrede, de personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijk
heid Derek en Zonen, Verhaeghe 
Willy en de naamloze vennootschap 
Transport Coppejans : 

Overwegende dat het bestreden 
arrest uitspraak doet op de door· 
eiseres ingestelde vordering tot her
roeping van het gewijsde van het 
vonnis van 18 december 1975 van· de 
Correctionele Rechtbank te Brugge 
in al zijn motiveringen en beschik
kende gedeelten betrekking heb
bende op de burgerlijke belangen 
en tot het plaatsen van de partijen 
in dezelfde toestand als v66r dat 
vonnis; 

Overwegende dat de door eiseres 
gevorderde herroeping, wat de 
beslissing op haar civielrechtelijke 
vordering betreft, geen invloed kan 
hebben op de beslissing op de 
civielrechtelijke vorderingen van de 
naamloze vennootschap De Bij-De 
Vrede, personenvennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid Derek 
en Zonen, Verhaeghe Willy en 
naamloze vennootschap Transport 
Coppejans, burgerlijke partijen die 
tegen het genoemde vonnis hoger 
beroep hebben ingesteld en de wij
ziging van dit vonnis, wat hun 
civielrechtelijke vorderingen betreft, 
hebben verkregen; 

Dat mitsdien de voorziening niet 
ontvankelijk is bij gebrek aan 
belang; 
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B. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen J?~smet en de ~?or 
hem civielrechtehJk aansprakehJke 
partij, de personenvennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid 
Travaca: 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1132, 1133 en in 
het bijzonder 1133, 5•, van het Gerechte
lijk Wetboek, 

doordat het arrest, nadat de correc
tionele rechtbank bij vonnis van 
18 december 1975 de beklaagde Frans 
Desmet had vrijgesproken, de burgerlijk 
aansprakelijke partij buiten zake had 
gesteld, en zich bijgevolg onbevoegd had 
verklaard om van de civielrechtelijke 
vorderingen, waaronder die van eiseres, 
te kennen, doch nadat het hof van 
beroep bij arrest van 4 oktober 1977, 
geveld op de beroepen van het open~~ar 
ministerie en van de andere burgerhJke 
partijen (dan eiseres tegen het 
genoemde vonnis ), de telastlegging voor 
bewezen had verklaard en beklaagde 
had veroordeeld tot een straf en tot 
vergoeding van de (in hoger ber?ep 
zijnde) burgerlijke partijen, de vordermg 
van eiseres tot herroeping van het 
gewijsde tegen het vonnis van 
18 december 1975 niet ontvankelijk ver
klaart op grond, enerzijds, dat het _haar 
niet onmogelijk was hoger beroep m te 
stellen tegen dat vonnis om aldus deel te 
nemen aan het debat in graad van 
beroep en haar middelen te ontwikkelen, 
zoals de andere burgerlijke partijen, en 
dat de herroeping van gewijsde slechts 
mogelijk is wanneer een partij zonder 
fout of nalatigheid geen kennis had of 
kon hebben van de latere gebeurtenis
sen, ten deze de hervorming van het 
eerste vonnis, anderzijds, dat door de 
termen « vonnis of arrest in strafzaken ,., 
artikel 1133 van het Gerechtelijk Wet
boek niet heeft bedoeld het onderdeel 
van de beslissing van de rechter die door 
eenzelfde vonnis beslist heeft op straf
rechtelijk en burgerrechtelijk gebied ten 
aanzien van de burgerlijke partij die aan 
het debat over de beide aspecten 
der zaak deelnam, en over de gewone 
rechtsmiddelen beschikte, 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 1132 
van het Gerechtelijk Wetboek slechts 
bepaalt dat de beslissingen waarvan de 
herroeping wordt gevorderd, in kracht 
van gewijsde dienen te zijn getreden, 
doch geenszins dat zij in laatste ~anl~g 
zouden zijn geveld; de omstand1ghe1d 
dat een partij heeft nagelaten beroep 

aan te tekenen tegen een vonnis dus 
geen hindernis kan uitmaken voor een 
later ingediende vordering tot herr~
ping van het gewijsde van dit vonms; 
het volstaat dat zij van de reden van 
herroeping van het gewij~~e geen ke~s 
had v66r het vonnis of voor het verstriJ
ken van de termijn van hoger beroep; 
eiseres, door aan te voeren dat de 
vrijspraak van· beklaagde Frans Desmet, 
veroordeeld door vonnis van 18 de
cember 1975, werd vernietigd bij het 
arrest geveld op 4 oktober 1977 door het 
hof van beroep, ter staving van haar 
vordering tot herroeping van het 
gewijsde een reden heeft ingeroepen die 
zij duidelijk niet kon kennen toen de 
termijn om in hoger beroep te gaan 
tegen het vonnis verstreek, vermits deze 
reden op dat ogenblik nog niet bestond; 

tweede onderdeel, uit artikel 1132 van 
het Gerechtelijk Wetboek volgt dat de 
beslissing waarvan de herroeping wordt 
gevorderd, een beslissing kan zijn ~e 
door het strafgerecht werd gewezen, m 
zover dit over burgerlijke belangen uit
spraak heeft gedaan; de enige voor
waarde, gesteld door het artikel 133, 5•, 
van het genoemde wetboek voor de 
ontvankelijkheid van de vordering tot 
herroeping van het gewijsde tegen der
gelijke beslissing, is dat deze berust op 
een vonnis of arrest in strafzaken dat 
naderhand wordt vernietigd, doch deze 
bepaling geenszins daarenboven vergt 
dat de beslissing van de strafrechter 
betreffende de burgerlijke belangen zou 
zijn gewezen door een ande~ gerecht, ~f 
bij een andere gelegenhe1d; waaru1t 
volgt dat het arrest, door . de vordering 
van eiseres tot herroepmg van het 
gewijsde niet ontvankelijk te verklaren, 
zijn beslissing niet wettelijk motiveert : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat het arrest de 

niet-ontvankelijkheid van het ver
zoek tot herroeping van het 
gewijsde laat steunen op de vol
gende redengeving : « In beginsel is 
het rechtsmiddel van herroeping 
van gewijsde uitzonderlijk. Het 
staat enkel open voor degenen die 
niet de gelegenheid hadden om 
sommige middelen te doen gelden 
bij wege van de gewone rechtsmid
delen, omdat die middelen pas later 
gebleken zijn. De verzoekster was 
opgetreden als burgerlijke part~~ 
voor de correctionele rechtbank. ZIJ 
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stelde geen hoger beroep in tegen 
een voor haar nadelige beslissing en 
wil door middel van een uitzonder
lijk rechtsmiddel dit verzuim goed 
maken. Het was haar niet onmoge
lijk hoger beroep in te stellen en 
aldus deel te nemen aan het debat 
in graad van beroep en haar midde
len te ontwikkelen, zoals de andere 
burgerlijke partijen. Zij heeft het 
risico daarvan niet willen dragen, 
doch wil thans het tussengekomen 
arrest aanwenden te haren profijte. 
Deze handelwijze is strijdig met de 
bedoeling van de wet die de herroe
ping van gewijsde slechts mogelijk 
maakt wanneer een partij, zonder 
fout of nalatigheid, geen kennis had 
of kon hebben van de latere gebeur
tenis, in casu de hervorming van 
het eerste vonnis. In deze gedach
tengang moet aanvaard worden dat 
de wetgever in het artikel 1133 van 
het Gerechtelijk Wetboek door de 
termen "vonnis of arrest in strafza
ken " niet heeft bedoeld het onder
dee! van de beslissing van de rech
ter, die met eenzelfde vonnis beslist 
heeft op strafrechtelijk en burger
lijk gebied, ten aanzien van de 
burgerlijke partij die aan het debat 
over de beide aspecten der zaak 
deelnam en over de gewone midde
len van verhaal beschikte »; 

Overwegende dat het arrest, zo 
het, bij de beschrijving van de 
juridische toestand waarin eiseres 
zich bevindt, aanstipt dat deze geen 
hoger beroep instelde tegen het 
vonnis van de correctionele recht
bank, geenszins beslist dat de her
roeping van het gewijsde slechts 
mogelijk zou zijn voor beslissingen 
in laatste aanleg gewezen; 

Dat, in de context, het arrest ook 
niet bedoelt dat eiseres op het 
ogenblik van het verstrijken van de 
termijn om hoger beroep in te 
stellen tegen het vonnis van de 
correctionele rechtbank, de reden 
ter staving van haar vordering tot 
herroeping van het gewijsde, meer 
bepaald de wijziging van het vonnis, 
kende, doch enkel dat zij op dat 

ogenblik wist . of kon weten dat de 
mogelijkheid van wijziging, in hoger 
bero~p, bestond; 

Dat het onderdeel, dat stoelt op 
een verkeerde lezing van het arrest, 
feitelijke grondslag mist; 

Wat het tweede onderdeel be
treft :· 

Overwegende dat het arrest, door 
de in het antwoord op het eerste 
ondetdeel weergegeven motivering, 
geenszins beslist dat artikel 1133, 5•, 
van het Gerechtelijk Wetboek ver
eist dat de beslissing van de straf
rechter betreffende de burgerlijke 
rechtsvordering zou gewezen zijn 
door een ander gerecht of bij een 
andere gelegenheid dan de beslis
sing betreffende de strafvordering, 
doch wel vaststelt dat ten deze de 
Correctionele Rechtbank te Brugge 
bij vonnis van 18 december 1975 
terzelfder tijd uitspraak heeft 
gedaan op de strafvordering en op 
de civielrechtelijke vordering van 
eiseres en dat eiseres wist of moest 
weten dat het haar mogelijk was, 
door het instellen van hoger beroep 
tegen dat vonnis, de wijziging te 
verkrijgen van de beslissing op de 
door haar ingestelde civielrechte
lijke vordering; 

Overwegende dat artikel 1133, 5•, 
van het Gerechtelijk Wetboek 
bepaalt dat een verzoek tot herroe
ping van het gewijsde kan worden 
ingediend, indien de beslissing 
berust op een vonnis of arrest in 
strafzaken dat naderhand vernietigd 
is; 

Overwegende dat die wetsbepa
ling beoogt de herroeping van het 
gewijsde mogelijk te maken voor 
beslissingen op de burgerlijke 
belangen, waarvan, ten gevolge van 
de vernietiging van een vonnis of 
arrest in strafzaken, de juridische 
oorzaak verdwijnt; 

Overwegende dat de herroeping 
van het gewijsde een buitengewoon 
rechtsmiddel is dat slechts open
staat voor hen die niet de gelegen
heid hebben gehad, door het aan
wenden van de gewone rechtsmid-
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delen, bepaalde middelen te doen 
gelden welke niet konden blijken of 
door de verzoeker tot herroeping 
niet konden gekend zijn v66r het 
vonnis waarvan de herroeping 
wordt gevraagd of v66r het verstrij
ken van de termijnen van de 
gewone rechtsmiddelen tegen dat 
vonnis; 

Overwegende dat zowel de bepa
lirigen van het Gerechtelijk Wet
hoek inzake de herroeping van het 
gewijsde als de door het Wetboek 
van Strafvordering voor het instel
len van hoger beroep bepaalde ver
valtermijnen, de rechtsbeginselen 
inzake de devolutieve kracht van 
het hoger beroep in strafzaken, 
alsmede de draagwijdte van de door 
de eerste rechter uitgesproken 
beslissing van verklaring van onbe
voegdheid op de tegen de beklaagde, 
die door hem werd vrijgesproken op 
de strafvordering, ingestelde civiel
rechtelijke vordering, zich ertegen 
verzetten aan te nemen dat de 
veroordeling van de beklaagde op 
de strafvordering, door de rechters 
in hoger beroep op het door 
het openbaar ministerie ingestelde 
hoger beroep, de juridische oorzaak 
doet verdwijnen van de beslissing 
van de eerste rechter op de civiel
rechtelijke vordering van de burger
lijke partij die, hoewel zij wist of 
moest weten dat zij, op haar hoger 
beroep, de wijziging van de beslis
sing van de eerste rechter op · haar 
civielrechtelijke vordering kon ver
krijgen, geen hoger beroep heeft 
ingesteld en aldus de beslissing van 
de eerste rechter op haar civielrech
telijke vordering in kracht van 
gewijsde heeft Iaten gaan; 

Overwegende dat het arrest een 
juiste toepassing doet van de 
artikelen 1132 en 1133, 5", van het 
Gerechtelijk Wetboek, zijn beslis
sing wettelijk verantwoordt en ze 
regelmatig motiveert; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

Om die redenen, verleent akte 
van de afstand; verwerpt de voorzie
ning voor het overige; veroordeelt 
eiseres in de kosten. 

17 februari 1981 - 2" kamer - Voor
zitter : de h. Ch!itel, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Boon - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Tille
kaerts, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Butzler en De Gryse. 

Nr. 358. 

2" KAMER - 17 februari 1981 

BEWIJS - BEWIJS DOOR GESCHRIFI' 
BEWIJSKRACIIT VAN DE AKTEN - STRAFZA
KEN - MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT 
VAN DE CONCLUSIE- BEGRIP. 

Wanneer een beklaagde die voor de 
correctionele rechtbank wordt ver
volgd wegens opzettelijk toebrengen 
van slagen of verwondingen met de 
dood als gevolg, zonder het oogmerk 
om te doden, nadat hij door een hot 
van assisen is vrijgesproken wegens 
dezelfde feiten die als moord waren 
omschreven, conclusie heeft genomen 
ten betoge dat de feiten niet beant
woorden aan de nieuwe kwalificatie, 
dat er alleszins daarover twij/el 
bestond, " dat er meer aanwezig was 
dan het oogmerk om verwondingen of 
slagen toe te brengen », dat het 
uitgesloten is dat de beklaagde heeft 
gehandeld zonder het oogmerk om te 
doden, wordt de bewijskracht van die 
conclusie niet miskend door het hot 
van beroep dat de beklaagde veroor
deelt op grond dat, ook al concludeert 
deze tot vrijspraak omdat er twijfel 
bestaat omtrent zijn opzet en be
weegredenen, uit de aldus aange
voerde feitelijke gegevens toch dient 
te worden afgeleid dat hij zich schul
dig maakte aan moord, zodat het 
aannemen van zijn verweer kennelijk 
zou neerkomen op miskenning van het 
gezag van het rechterlijk gewijsde van 
het hot van assisen (1). 

(1) Zie Cass., 24 okt. 1979 (A.C, 1979-80, 
nr. 135). 
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(CAMU) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 11 juni 1980 op 
verwijzing gewezen door het Hof 
van Beroep te Brussel; 

Gelet op het arrest door het Hof 
op 29 januari 1980 gewezen; 

Overwegende dat eiser door het 
Hof van Assisen van de provincie 
Oost-Vlaanderen op 23 maart 1978 
werd vrijgesproken van de beschul
diging van moord op de persoon van 
D.C. en van poging tot moord op de 
persoon S. te Nazareth in de nacht 
van 11 op 12 augustus 1975; dat 
eiser voor de feiten, nu omschreven 
in de termen van de artikelen 392, 
398, eerste lid, 399, eerste lid, en 401, 
eerste lid, van het Strafwetboek, 
opnieuw is vervolgd voor de correc
tionele rechtbank; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1319, 1320, 
1322 van het Burgerlijk Wetboek en 
97 van de Grondwet, 

doordat het arrest eiser veroordeelt tot 
een gevangenisstraf van vijf jaar en tot 
de kosten der openbare vordering, uit 
hoofde van te Nazareth, in de nacht van 
11 op 12 augustus 1975 : A. opzettelijk 
verwondingen of slagen te hebben toege
bracht aan D.C., met de omstandigheid 
dat de slagen of verwondingen, opzette
lijk toegebracht maar zonder het oog
merk om te doden, toch de dood hebben 
veroorzaakt van voornoemde D.C., 
B. opzettelijk verwondingen of slagen te 
hebben toegebracht aan S. met de 
omstandigheid dat de slagen of verwon
dingen een ziekte of ongeschiktheid tot 
het verrichten van persoonlijke arbeid 
ten gevolge hebben gehad bij voor
noemde S., op grond der redenen, hier 
kortheidshalve geresumeerd : dat eiser, 
beklaagde, tot zijn vrijspraak besluit en 
c ter staving van zijn stelling feitelijke 
bestanddelen aanvoert waaruit zou die
nen afgeleid te worden dat hij zich 
schuldig maakte aan moord of moordpo
ging »; dat deze stelling niet kan bijge
treden worden nu zij « op een klaarblij
kelijke miskenning van het gezag van 
gewijsde van een rechterlijke beslissing 
zou neerkomen », dit is het arrest van 
het Hof van Assisen der provincie Oost
Vlaanderen dat hem voor dezelfde feiten, 

doch omschreven als moord en moord
poging, vrijspreekt; « dat het de verdedi
ging bijstond al de bestanddelen van de 
inbreuken te betwisten » (aldus impliciet 
doch zeker te kennen gevende dat dit 
niet werd gedaan), 

terwijl, uit de lezing van de drie door 
eiser neergelegde conclusies samen 
blijkt dat de feitelijke bestanddelen door 
hem aangehaald, ertoe strekten te doen 
vaststellen dat de feiten, zoals ze uit het 
strafdossier en uit het onderzoek ter 
zitting bleken, en die door het aange
vochten arrest voor vasistaande worden 
gehouden, niet konden beantwoorden 
aan de wettelijke kwalificatie, door de 
telastlegging omschreven en door het 
aangevochten arrest herhaald, bij 
gebreke van de afwezigheid · van het 
opzet te doden of dit te pogen, die 
nochtans door deze wettelijke kwalifica
tie wordt vereist; meer bepaald, ter 
staving van het verweer dat indien, 
ingevolge het gezag van het rechterlijk 
gewijsde, niet meer mocht vastgesteld 

. worden dat eiser het opzet had te doden, 
er kon en moest vastgesteld worden dat 
eisers opzet, bij het plegen der feiten 
niet was het toebrengen van verwondin
gen, hetgeen de kwalificatie wettelijk 
impliceerde, eiser de feitelijke elemen
ten had aangehaald die het opzet louter 
te verwonden uitsloten, minstens daar
over een zinhebbende twijfel liet 
bestaan, en waarvoor kortheidshalve 
naar zijn volledige conclusie, geinventa
riseerd als stuk nummer 13 van het 
gerechtelijk dossier, die hier voor her
haald dient te worden gehouden, wordt 
verwezen, zodat het arrest, 

eerste onderdeel, door n:iettemin expli,
ciet te beslissen dat de feitelijke 
bestanddelen door eiser werden aange
haald omdat daaruit « zou dienen afge
leid te worden dat hij zich wei schuldig 
maakte aan moord en moordpoging "• 
en, impliciet doch zeker, dat de bestand
delen van het misdrijf van de telastleg
ging voor de rechter van de feiten niet 
werden betwist, de bewijskracht der drie 
door eiser neergelegde conclusies mis
kent (schending, in het bijzonder, van de 
artikelen 1319, 1320, 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek), 

tweede onderdeel, eisers conclusie, 
geinventariseerd als stuk nummer 
13 van het gerechtelijk dossier, onbeant
woord laat, waar deze conclusie, hier 
kortheidshalve geresumeerd, volgende 
middelen in feite aanvoerde waaruit 
diende afgeleid te worden dat bij · hem 
niet het opzet louter te verwonden -
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wettelijk element der telastlegging -
aanwezig was : 1" de inhoud van het 
proces-verbaal nummer 2418-4", vervolg 
van 15 augustus 1975, farde I, stuk 113, 
door bet vonnis der Correctionele Recht
bank te Gent van 26 april 1979 aange
haald; 2" eisers geestesgesteldheid voor 
de feiten; a· het al dan Diet telefoneren 
door eiser naar bet slachtoffer op 
11 augustus 1975; 4" bet bewaren als alibi 
van een bioscoopticket; 5" eisers kennis 
va~ de inbeslagneming van S. 's geweer; 
6" eisers kennis van het verdwijnen van 
de honden ten huize van S.; 7" eisers 
ui1;&tel van een geplande lunch; s• eisers 
afWachten van bet vertrek der gasten 
ten huize S.; 9" de aard van de aan de 
slachtoffers toegebrachte letsels; 10" bet 
uitwissen van de sporen door eiser 
(schending in bet bijzonder van bet 
artikel 97 van de Grondwet) : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat eiser in zijn 

conclusies stelde dat hij diende 
vrijgesproken te worden omdat de 
feiten niet beantwoorden aan de 
gegeven kwalificatie (artikelen 392, 
398, 399 en 401 van het Strafwet
boek) en alleszins omdat daarover 
een ernstige en zinvolle twijfel 
bestond; dat bij inzonderheid met 
betrekking tot bet opzet aanvoerde 
« dat er meer aanwezig was dan 
alleen het opzet om S. te 
verwonden ,. en « dat het uitgeslo
ten moet worden geacht dat er 
zonder opzet tot doden door (eiser) 
werd gehandeld »; dat hij tot staving 
hiervan de stukken en feiten aan
voerde die in bet tweede onderdeel 
van het middel worden opgesomd; 

Overwegende dat het arrest oor
deelt dat dient nagegaan te worden 
« of de feiten, zoals zij thans zijn 
omscbreven, bewezen zijn, met dien 
verstande dat niet meer mag onder
zocbt worden of beklaagde het oog
merk had om te doden; dat nu bet 
arrest van bet hof van assisen 
inhoudt dat beklaagde zulk oogmerk 
niet had, de beoordelingsmacht van 
het hof in dit opzicht beperkt is»; 

Overwegende dat het bof van 
beroep vaststelt dat eiser tot de 
vrijspraak besluit omdat er een 
redelijke twijfel omtrent zijn opzet 
en beweegredenen bestaat en dat 

hij tot staving daarvan feitelijke 
bestanddelen aanvoert; dat het oor
deelt dat uit de ingeroepen feitelijke 
bestanddelen echter zou dienen 
afgeleid te worden dat eiser zich 
schuldig maakte aan moord en 
moordpoging, zodat het bijtreden 
van zijn verweer kennelijk zou 
neerkomen op de miskenning van· 
het gezag van het rechterlijk 
gewijsde, vermits, krachtens het 
arrest van bet hof van assisen, 
« erga omnes vaststaat dat eiser niet 
het oogmerk had om te doden »; 

Overwegende dat het arrest met 
de laatst aangehaalde consideransen 
aan eisers conclusie noch expliciet 
noch impliciet het doel toeschrijft 
door de feitenrechters te doen con
stateren dat hij zich aan moord en 
moordpoging had schuldig gemaakt; 
dat het enkel vaststelt dat het hof 
van beroep zelf ertoe genoopt zou 
worden uit dat verweer af te leiden 
dat eiser bet oogmerk had om te 
doden en dat bij zich derhalve aan 
moord en moordpoging had schuldig 
gemaakt, wat zou neerkomen op 
een miskenning, door het hof van 
beroep, van het gezag van het 
rechterlijk gewijsde; 

Oat het arrest noch met die 
constatering noch met de conside
rans dat « het de verdediging vrij
stond al de bestanddelen van de 
inbreuken te betwisten » - consi
derans die louter betrekking heeft 
op het evenwicht tussen het open
baar ministerie en de verdediging 
- de impliciete vaststelling inhoudt 
die aan het bof van beroep in het 
onderdeel wordt verweten; 

Wat bet tweede onderdeel be
treft: 

Overwegende dat, zoals reeds in 
het antwoord op bet eerste onder
dee! is vastgesteld, bet arrest het in 
het tweede onderdeel vermelde ver
weer verwerpt omdat het bijtreden 
ervan voor bet hof van beroep zelf 
zou neerkomen op de miskenning 
van het gezag van het rechterlijk 
gewijsde, vermits, ingevolge het 
arrest van bet hof van assisen, erga 
omnes vaststaat dat eiser niet het 
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oogmerk had om te doden; dat het 
arrest aldus de bedoelde conclusie 
beantwoordt; 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

En overwegende dat de substan
WHe of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

17 februari 1981 - 2" kamer 
Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Rauws -
Gelijkluidende conclusie van de h. Bal
let, advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Biitzler. 

Nr. 359 

2" KAMER - 17 februari 1981 

VOORZIENING IN CASSATIE 
AFSTAND - STRAFZAKEN - VOORZIENING IN 
CASSATIE VAN HET BESTUUR VAN DOUANE EN 
ACCIJNZEN TEGEN EEN ARREST DAT DE VOR
DERING VERJAARD VERKLAART - AFSTAND 
DOOR EEN LASTHEBBER, HOUDER VAN EEN 
BJJZONDERE VOLMACHT - AFSTAND GELLJK 
AAN AFSTAND VAN DE RECHTSVORDERING -
AKTE VERLEEND (1). 

(LEMAN T. BELGISCHE STAAT - MIN V. FINAN
CI~N; BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCI~N 

T.TUYPENS) 

17 februari 1981 - 2" kamer -
Voorzitter : de h .. Chatel, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Caenepeel 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Ballet, advocaat-generaal. 

Nr. 360 
2" KAMER - 17 februari 1981 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 

PRF.JUDICIEEL GESCHIL DOOR DE CORRECTIO
NELE RECHTBANK VOOR DE ARBEIDSRECHT
BANK VOORGELEGD- ARREST VAN HET HOF 
VAN BEROEP WAARIN DE RECHTER ZICH 
BEPERKT ror BEVESTIGING VAN DIE BESLIS
SING EN ror VERWJJZING VAN DE ZAAK NAAR 
DE EERSTE RECHTER - ONMIDDELLIJK CAS
SATIEBEROEP- WETBOEK VAN STRAFVORDE
RING, ART. 416- NIET ONTVANKELIJK CASSA
TIEBEROEP. 

2° PREJUDICIEEL GESCHIL- STRAF
ZAKEN - WET VAN 7 JULI 1978, ART. 8 -
ARREST VAN EEN HOF VAN BEROEP WAARIN 
DE RECHTER ZICH BEPERKT ror BEVESTI
GING VAN HET VONNIS VAN DE CORRECTIO
NELE RECHTBANK DIE HET PREJUDICIEEL 
GESCHIL AAN DE ARBEIDSRECHTBANK HAD 
VOORGELEGD, EN ror VERWIJZING VAN DE 
ZAAK NAAR DE EERSTE RECHTER - CASSA
TIEBEROEP TEGEN DAT ARREST - WETBOEK 
VAN STRAFVORDERING, ART. 416- NIET ONT-
VANKELJJK CASSATIEBEROEP. . 

1" en 2" Ingevolge art. 416 Sv. staat niet 
onmiddellijk voor cassatieberoep open 
het arrest van een hoi iran beroep 
waarin de rechter zich beperkt tot 
verwijzing van de zaak naar de eerste 
rechter, na bevestiging van een vonnis 
van de correctionele rechtbank, die 
overeenkomstig art. 8 wet van 
7 juli 1978, d.i. art. 74, tweede lid, 
Arbeidsongevallenwet, aan het ar
beidsgerecht een prejudicieel geschil 
voorlegt i.v.m. de interpretatie van 
laatstgenoemde wet(!) (2). 

(BOSSUYT T. CALLEWAERT, DE WAELE E.A., VER
MEULEN, BEEUWSAERT) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op bet bestre
den arrest, op 15 oktober 1980 door 
bet Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

I. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 

Nota's arrest nr. 360 : 

TERMJJN - STRAFZAKEN - BURGERLIJKE (1) Zie Cass., 27 feb. 1980 (A.C., 1979-80, 
RECHTSVORDERING - PRF.JUDICIEEL GE- nr. 408). 
SCHIL - WET VAN 7 JULI 1978, ART. 8 -

Nota arrest nr. 359 : 

(1) Zie Cass., 4 april 1979 (A.C., 1978-79, 927). 

(2) Art. 8 wet van 7 juli 1978; nl. art. 74, 
tweede lid, Arbeidsongevallenwet, verplicht 
aileen de strafgerechten om prejudiciele 
geschillen naar de arbeidsrechtbank te verwij
zen. 
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tegen eiser ingestelde strafvor- Nr. 361 
dering: 

Overwegende dat de substantiele 
of op straffe van nietigheid voorge
schreven rechtsvormen in acht zijn 
genomen en de beslissing overeen
komstig de wet is gewezen; 

II. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
door de verweerders tegen eiser 
ingestelde civielrechtelijke vorde
tingen: 

Overwegende dat het beroepen 
vonnis de behandeling van de vor
deringen van de verweerders op
schort « tot na de definitieve uit
spraak van het arbeidsgerecht op 
verzoek van de meest gerede partij 
over de vraag of het ongeval aan De 
Waele Marc en Callewaert Patrick 
overkomen een arbeidsongeval (arti
kel 7 Arbeidsongevallenwet) dan wei 
een ongeval op weg naar en van het 
werk (artikel 8 ibidem) of geen van 
beide uitmaakt »; dat het bestreden 
arrest deze beslissing bevestigt en 
de zaak naar de eerste rechter 
te~gwijst voor verdere afhandeling 
van de burgerlijke belangen; 

Dat zodanige beslissing geen 
eindbeslissing is in de zin van 
artikel 416 van het Wetboek van 
Strafvordering; dat zij evenmin uit
spraak doet over een geschil inzake 
bevoegdheid; 

Dat de voorziening derhalve niet 
ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de 
voor~iening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

17 februari 1981 - 2" kamer -
Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Boon -
Gelijkluidende conclusie van de h. Bal
let, advocaat-generaal. 

2" KAMER - 18 februari 1981 

1° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN 
BURGERLLJKE RECHTSVORDERING - VER
OORDELING IN EERSTE AANLEG VAN DE 
BEKLAAGDE OP DE STRAFVORDERING -
HOGER BEROEP VAN DE BEKLAAGDE OF VAN 
HET OPENBAAR MINISTERIE NIET ONTVANKE
LUK - VRIJSPRAAK, NIE'ITEMIN, IN HOGER 
BEROEP VAN DE BEKLAAGDE - BESLISSING 
IN HOGER BEROEP WAARBLJ DE RECHTER 
ZICH ONBEVOEGD VERKLAART OM UIT
SPRAAK TE DOEN OP DE BURGERLLJKE 
RECHTSVORDERING TEGEN DE BEKLAAGDE 
OP GROND ALLEEN VAN DIE VRLJSPRAAK
ONWETTIGE BESLISSING (1). 

2° AANSPRAKELIJKHEID B{JITEN 
OVEREENKOMST - VEROORDELING 
VAN DE BEKLAAGDE TOT VOLLEDIGE SCHA
DEVERGOEDING JEGENS EEN BURGERLLJKE 
PARTLJ - CASSATIEBEROEP VAN DE 
BEKLAAGDE - MIDDEL TEN BETOGE DAT DE 
FOUT VAN DE TWEEDE BEKLAAGDE, DE 
ECHTGENO<Yr VAN DE BURGERLLJKE PARTLJ, 
HEEFT BLJGEDRAGEN TOT DE SCHADE -
EIGEN EN RECHTSTREEKSE SCHADE VAN DE 
BURGERLLJKE PARTLJ, ONAFHANKELLJK VAN 
DE HUWELLJKSBAND TUSSEN DE BURGER
LLJKE PARTLJ EN DE TWEEDE BEKLAAGDE -
MIDDEL DAT FAALT NAAR RECHT (2). (IMPLI
CIET.) 

(LESECQUE, CUYPERS T. DIGNEFF, KNUTS) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 12 september 1980 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Luik; 

1. In zoverre de voorziening van 
de beklaagde Lesecque gericht is 
tegen de beslissing op de strafvor
dering ingesteld : 

a) tegen de verweerder Digneff, 
medebeklaagde : 

Overwegende dat eiser niet be
voegd is om zich tegen die beslis
sing in cassatie te voorzien; 

(1) Zie Cass., 10 jan. 1955 (A. C., 1955, 346) en 
26 nov. 1980 (ibid., 1980-81, nr. 188). 

(2) Zie Cass., 21 nov. 1979 (A.C., 1979-80, 
nr. 190) met voetnoot 6, E.L. . 
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b) tegen hem : 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 418 en 420 van bet 
Strafwetboek, 

doordat de rechtbank eiser in boger 
beroep veroordeeld heeft wegens over
treding van de artikelen 12.4 en 12.5 van 
bet Wegverkeersreglement, 

terwijl zij eiser noodzakelijkerwijze 
had moeten beschouwen als de voor
ranggerechtigde bestuurder, vermits de 
verweerder Digneff in de onderhavige 
zaak door de politierechtbank definitief 
was veroordeeld wegens overtreding van 
voornoemde bepalingen van bet Weg
verkeersreglement: 

Overwegende dat de eerste rech
ter de verweerder Digneff vrijge
sproken heeft van de hem verweten 
overtreding van de artikelen 12.4 en 
12.5 en dat, bij ontstentenis van een · 
ontvankelijk hoger beroep van het 
openbaar ministerie, die beslissing 
definitief geworden is; 

Dat het middel feitelijke grond
slag mist; 

En overwegende dat, voor het 
overige, de substanW~le of op straf
fe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen in acht zijn genomen 
en dat de beslissing geen onregel
matigheid bevat waardoor eiser 
benadeeld wordt; 

2. In zoverre de voorzieningen 
van de eisers, burgerlijke partijen, 
gericht zijn : 

a) tegen het openbaar ministerie : 
Overwegende dat de eisers niet in 

kosten werden veroordeeld en de 
voorzieningen dan ook niet ontvan
kelijk zijn; 

heeft en zich daama onbevoegd ver
klaart om uitspraak te doen over de door 
de eisers tegen hem ingestelde burger
lijke rechtsvorderingen, 

terwijl de verweerder Digneff geen 
boger beroep had ingesteld tegen de 
beslissing van de eerste rechter waarbij 
hij veroordeeld werd en bet boger 
beroep van bet openbaar Ininisterie 
laattijdig en derhalve niet ontvankelijk 
was: 

Overwegende dat, bij ontstentenis 
van hoger beroep van de veroor
deelde Digneff en van een ontvan
kelijk hoger beroep van het open.,. 
baar ministerie, de strafrechtelijke 
veroordeling van Digneff definitief 
geworden is, zodat de correctionele 
rechtbank zich niet onbevoegd kon 
verklaren om uitspraak te doen op 
de door de eisers tegen Digneff 
ingestelde burgerlijke rechtsvorde
ringen; 

Dat het middel gegrond is; 

3. In zoverre de voorziening van 
eiser gericht is tegen de beslissing 
op de door de verweerster . Knuts 
tegen hem ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering : 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van dezelfde bepalingen en het
zelfde beginsel als in bet hierboven 
sub 2, b, weergegeven middel werden 
aangevoerd, 

doordat bet vonnis eiser veroordeelt 
om aan verweerster bet bedrag van de 
volledige schade te betalen, 

terwijl de verweerder Digneff door de· 
eerste rechter op de strafvordering defi
nitief was veroordeeld en bijgevolg 
moest instaan voor een deel van die 
schade; 

b)· tegen de verweerder Digneff, 
beklaagde : , ' Overwegende dat, nu de verweer-

. .. . . . . .·. . . .. ster Knuts, burgerlijke partij, inci-
OVer het rniddel, afgeleidl,tit de.~.chen- denteel beroep heeft ingesteld, de 

ding . van de artikelen 202, '203, 205 vail J~ppelrechter eiser' die krachtens 
bet Wetboek van Strafvordering, 65; 418, :~rtP~el1382 van het Burgerlijk Wet-
420 van bet .~trafwetboek, 1382; •136;l van boe:i{ gehouden was tot volledige · 
bet BurgerliJk· Wetboek, 12.4,; 12~5.:·v1Ul vergoeding wettig heeft veroordeeld 
bet Wegverkeersreglement en 97. van de . ' . 
Grondwet, alsook van het algemeen ~t . V?l!e,~~~~ sch~~~loosstelhng van 

, beginsel betreffende •het•gezag van •bet ·d~~.·~ary~J! ,n~~'t,t~~~;n~~a~'?de_ de aan
rechterlijk gewijsde,,,,, : •. •·<>·• '.:-:. ~r~\~~J¥h~~d··.~~,R~:~~;cye~e~r~~r 
''.: doordat.de .. J.:echtb~ de",ve:nvee~~er ··•.;}g .n .•·, o··•v ">c.\s•:··'-''·:n ..• ,.,,;yc:-,·.•····;,;,\c::·' 
· Digneff in hog~:r:;,.berQep;, vriJgesp:r:ok~p Dat het middehfaaltc:gaar.·recht,;,,J 
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Om die redenen, vernietigt het 
bestreden vonnis, in zoverre de 
appelrechter zich daarbij onbevoegd 
verklaart om uitspraak te doen op 
de burgerlijke rechtsvorderingen 
van de eisers tegen de verweerder 
Digneff; verwerpt de voorzieningen 
voor het overige; veroordeelt iedere 
eiser in de helft van de kosten van 
zijn voorziening; laat de andere 
helft van de kosten ten laste van de 
Staat; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de Correctionele Recht
bank te Hoei, zitting houdende in 
hager beroep. 

18 februari 1981 - 2" kamer - Voor
zitter en verslaggever : de h. Legros, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van . de h .. Declercq, advocaat
generaal - Advocaat : mrs; De Bruyn; 
Delfosse, Luik. 

Nr. 362 

2" KAMER - 18 februari 1981 

1° RECHTBANKEN .....:. JEUGDBESCHER
MING- UITSPRAAK VAN DE JEUGDRECHT
BANK INZAKE DE PROCEDURE WAARVAN 
SPRAKE IS IN TITEL II, HOOFDSTUK Ill, AFDE
LING 2, JEUGDBESCHERMINGSWET - OPEN
BAARHEID VAN DE TERECHTZI'ITING- PRO
CESSTUKKEN WAARUIT NIET BLLJK.T DAT 
ART. 96 GW. OF ART. 57 JEUGDBESCHERMINGS
WET BLJ· HET ONDERZOEK VAN DE ZAAK TER 
TERECHTZI'ITING IS IN ACHT GENOMEN 
NIETIG VONNIS (1)~ (ART. 96 GW.; ART. 62 
JEUGDBESCHERMINGSWET.) 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN 

3° JEUGDBESCHERMING JEUGD-
RECHTBANK - UITSPRAAK VAN DE JEUGD
RECHTBANK INZAKE DE PROCEDURE WAAR
VAN SPRAKE IS IN TITEL II, HOOFDSTUK Ill, 
AFDELING 2, JEUGDBESCHERMINGSWET -
GRONDWET, ART. 96 - OPENBAARHEID VAN 
DE TERECHTZITriNG (3). 

4° CASSATIE - OMVANG - JEUGDBE
SCHERMING - VERNIETIGING VAN DE UIT
SPRAAK OP DE STRAFVORDERING TEN LASTE 
VAN DE MINDERJARIGE- VADER EN MOE
DER. BURGERRECHTELLJK AANSPRAKELLJ
KEN, HOOFDELLJK MET DE MINDERJARIGE 
VEROORDEELD IN DE KOSTEN VAN DE STRAF
VORDERING - GEEN CASSATIEBEROEP VAN 
DE VADER EN MOEDER- BESLISSING T.A.V. 
DE VADER EN MOEDER ZONDER BESTAANSRE
DEN GEWORDEN (4). 

5° CASSATIE - OMVANG - JEUGDBE
SCHERMING - VERNIETIGING, OP HET NIET 
BEPERKTE CASSATIEBEROEP VAN DE MIN
DERJARIGE, VAN DE UITSPRAAK OP DE TE 
ZIJNEN LASTE INGESTELDE STRAFVORDE
RING - VERNIETIGING, DIENTENGEVOLGE, 
VAN DE EINDBESLISSINGEN OP DE TEGEN 
HEM INGESTELDE BURGERLLJKE RECHTSVOR
DERING, OOK AL WORDT VERNIETIGING VAN 
DE BESLISSING OP DE STRAFVORDERING UIT
GESPROKEN INGEVOLGE EEN AMBTSHALVE 
OPGEWORPEN MIDDEL (5). 

(3) lngevolge art. 6.1 Europees Verdrag 
Rechten van de Mens kan de toegang tot de 
gerechtszaal aan de pers en het publiek 
worden ontzegd gedurende het gehele proces 
of een deel daarvan, wanneer de belangen van 
minderjarigen of de bescherming van het 
privll-leven van partijen bij het proces dit 
eisen; deze bepaling doet een zeer kiese vraag 
rijzen, nl. wat betreft haar draagwijdte m.b.t. 
art. 96 Gw. en art. 60 van hetzelfde verdrag. 

(4) Zie Cass., 30 sept. en 2 dec. 1980 (A.C~ 
1980-81, nrs. 71 en 203). Zie ook Cass., 15 okt. 
en 19 nov. 1980 (ibid~ 1980-81, nrs. 100 en 
170) : wanneer de beslissing tot veroordeling 
van de beklaagde vernietigd wordt op diens 

JEUGDBESCHERMING- NIETIGHEID VAN HET cassatieberoep en de voor hem aansprakelijke 
VONNIS VAN DE JEUGDRECHTBANK OMDAT partij zich regelmatig in cassatie heeft voor
UIT DE PR~N NIET BLLJKT DAT DE zien, brengt die cassatie vernietiging mede van 
AR'IT. 96 GW. OF 57 JEUGDBESCHERMINGSWET de beslissing dat de burgerrechtelijke aanspra
ZIJN IN ACHT GENOMEN BLJ HET ONDERZOEK kelijke partij gehouden is tot de geldboete en 
VAN DE ZAAK TER TERECHTZI'ITING __,.. NIE- de kosten, ook al voert deze partij geen middel 
TIGHEID OVERGENOMEN DOOR :UET ARREST aan. Zie daarenboven Cass., 23 feb. 1976 (A.C~ 
VAN DE JEUGDKAMER VAN HET HOF VAN 1976, 733) : vernietiging op het cassatieberoep 

van het O.M. tegen de beklaagde en de voor 

-
_B_E_R_oE_P_-_N_I_ETI_a_ARRE __ ST_..;.(_2_). _____ -.,

1 
hem burgerrechtelijk aansprakelijke partij, 
van de beslissing tot veroordeling van de 

(1) Zie Cass., 25 inaart 1980 (A.C., 1979-80, beklaagde, brengt vernietiging mede van de 
nr. 471) en 17 sept. 1980 (ibid., 19110-81, nr. 43). beslissing waarbij die partij burgerrechtelijk 

aansprakelijk wordt verklaard. 

(2) Zie Cass., 9 sept. 1980 en 14 jan.' (5) Zie Cass., 25 nov. 1980 (A.C., 1980-81, 
191il (A.C., 1980-81, nrs. 19 en 277). nr. 180). 
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ff VOORZIENING IN CASSATIE -
VORM - JEUGDBESCHERMING - UITSPRAAK 
VAN DE JEUGDRECHTBANK INZAKE DE PRO
CEDURE WAARVAN SPRAKE IS IN TITEL II, 
HOOFDSTUK III, AFDELING 2, JEUGDBESCHER
MINGSWET - CASSATIEBEROEP VAN DE BUR
GERLIJKE PARTIJ - CASSATIEBEROEP NIET 
BETEKEND- NIET ONTVANKELIJK CASSATIE
BEROEP (6). (ART. 418 SV.; ART. 62 JEUGDBE
SCHERMINGSWET.) 

(B... T. DESIROTTE E.A.; UNITED STATES FIRE 
INSURANCE COMPANY T. B ... , POUSSEUR) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 2 december 1980 
gewezen door de jeugdkamer van 
het Hof van Beroep te Luik; 

I. Betreffende de voorziening van 
eiser : 

A. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
tegen eiser ingestelde strafvorde
ring: 

Over het middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 96, 
eerste lid, van de Grondwet, 190 en 
211 van bet Wetboek van Straf
vordering: 

Overwegende dat het proces
verbaal van de op 5 maart 1979 
door de Jeugdrechtbank te Dinant 
gehouden terechtzitting niet ver
meldt dat de terechtzitting waarop 
de zaak behandeld werd, in het 
openbaar heeft plaatsgehad; 

Overwegende dat de terechtzittin
gen van de jeugdrechtbank in de 
regel openbaar zijn, tenzij het slui
ten der deuren overeenkomstig 
artikel 96, eerste lid, van de Grond
wet werd uitgesproken en behou
dens het geval bedoeld in artikel 57 
van de wet van 8 april 1965 betref
fende de jeugdbescherming, volgens 
hetwelk de jeugdrechtbank zich tij
dens de debatten te allen tijde in 
raadkamer mag terugtrekken om de 
deskundigen en de getuigen, de 

--------------------~--------1 

ouders, voogden of degenen die de 
minderjarige onder hun bewaring 
hebben, omtrent diens persoonlijk
heid te horen; 

Overwegende dat uit geen enkel 
stuk van de rechtspleging blijkt dat 
het sluiten der deuren werd bevolen 
of dat de jeugdrechtbank gebruik 
heeft gemaakt van de haar door 
artikel 57 van de . wet van 
8 april 1965 geboden mogelijkheid; 

Overwegende dat het ontbreken 
van openbaarheid de nietigheid met 
zich brengt van het vonnis dat op 
die rechtspleging gevolgd is; 

Overwegende dat het arrest door 
het · op bepaalde punten verbeterde 
vonnis te bevestigen, die nietigheid 
heeft overgenomen; 

Qverwegende dat de vernietiging 
van de beslissing op de tegen eiser 
ingestelde strafvordering elke be
staansreden ontneemt aan de 
besiissing waarbij de ouders hoofde
lijk met hem in de kosten worden 
veroordeeld; 

B. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissingen op 
de tegen eiser ingestelde burgerlijke 
rechtsvorderingen : 

Overwegende dat de vernietiging 
van de beslissing op de tegen eiser 
ingestelde strafvordering leidt tot 
vernietiging van de beslissingen op 
de tegen hem ingestelde burgerlijke 
rechtsvorderingen, . die . het gevolg 
zijn van eerstgenoemde beslissing 
en waartegen hij zich regelmatig in 
cassatie heeft voorzien; 

II. Betreffende de voorziening van 
eiseres, burgerlijke partij . : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat eiseres haar 
voorziening heeft doen betekenen 
aan de partijen tegen wie ze is 
gericht; 

(6) · Zie cass., 21 okt. 1980 (A.C, 1980-81, Dat de voorziening niet ontvanke-
nr. 116). lijk is; 
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Om die redenen, vernietigt het 

bestreden arrest, in zoverre daarbij 
uitspraak wordt gedaan over de 
tegen eiser ingestelde strafvordering 
en burgerlijke rechtsvordering; zegt 
dat de beslissing waarbij de ouders 
van eiser hoofdelijk met hem ver
oordeeld worden in de kosten van 
de strafvordering, geen bestaa:q.sre
den meer heeft; verwerpt de voor
ziening van eiseres; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeel
telijk vernietigde beslissing; veroor
deelt eiseres in de kosten van haar 
voorziening; laat de kosten van. 
eisers voorziening ten laste van de 
Staat; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de jeugdkamer van het 
Hof van Beroep te Brussel. 

18 februari 1981- 2" kamer- Voor
. zitter : de h. Legros, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Sace - Gelijklui
dende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal. 

Nr. 363 

2" KAMER - 18 februari 1981 

OVERTREDING STRAFWEI'BOEK, 
ART. 552, 19- ACHTERLATEN OP DE OPEN
BARE WEG VAN VOORWERPEN DIE DOOR HUN 
VAL KUNNEN SCHADEN- BEGRIP. 

Art 552, 1", Sw. stelt straf op het 
achterlaten op de openbare weg ww 
voorwerpen die door hun val kunnen 
schaden; naar recht verantwoord is de 
beslissing dat die wetsbepaling is 
overtreden door de beklaagde die een 
op een voet geplaatst bord heeft doen 
maken en is blijven gebruiken, dat 
door een niet uitzonderlijk krachtige 
wind is omgevallen en zodoende 
schade heeft veroorzaakt ( 1 ). 

(DELVENNE T. CHARLOT) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 3 november 1980 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rec.htbank te Luik; 

(1) Zie Cass., 5 maart 1951, drie arresten 
(Bull. en Pas~ 1951, I, 437 en 438). 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 552, 1", van het 
Strafwetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat het vonnis de veroordeling 
van eiser wegens inbreuk op artikel 552, 
1", van het Strafwetboek enkel grondt op 
de vaststelling dat hij « een op een voet 
geplaatst bord had doen maken en was 
blijven gebruiken ,., 

terwijl, eerste onderdeel, die beslissing 
aldus aan artikel 552, 1", van het Straf
wetboek een zin en een draagwijdte 
verleent die het niet heeft, vermits ze 
niet aangeeft waarom de aan eiser ten 
laste gelegde feiten bij dat artikel waren 
verboden; 

tweede onderdeel, de motivering van 
het vonnis de conclusie van eiser 
onbeantwoord laat ten betoge dat het 
misdrijf tegen hem niet bewezen kon 
worden verklaard, vermits hij c geen 
enkele opzettelijke of onopzettelijke 
daad heeft gesteld " als bedoeld in 
artikel 552, 1•, van het Strafwetboek : 

Wat beide onderdelen samen 
betreft: 

Overwegende dat artikel 552, 1", 
van het Strafwetboek met name het 
achterlaten op de openbare weg van 
voorwerpen die door hun val kun
nen schaden, strafbaar stelt; 

Overwegende dat het vonnis, na 
erop te hebben gewezen dat eiser 
ten laste was gelegd dat hij « op de 
openbare weg voorwerpen heeft 
neergeworpen, geplaatst of achter
gelaten, die door hun val of door 
ongezonde uitwasemingen kunnen 
schaden ,., vermeldt dat hij c een op 
een voet geplaatst bord heef doen 
maken en is blijven gebruiken, dat 
door de wind, die nochtans niet 
uitzonderlijk krachtig was, omgeval
len is en de wagen van Charlot 
beschadigd heeft »; 

Dat het vonnis aldus antwoordt 
op de conclusie van eiser en de 
beslissing wettelijk verantwoordt; 

Dat geen onderdeel van het mid
del kan worden aangenomen; 

En overwegende dat, wat de 
beslissing op de strafvordering 
betreft, de substantitHe of op straf
fe van nietigheid voorgeschreven 
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rechtsvormen in acht zijn genomen Nr. 365 
en de beslissing overeenkomstig de 
wet is gewezen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

18 februari 1981 - 2• kamer - Voor
zitter : de h. Legros, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Screvens -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Declercq, advocaat-generaal - Advo
caat : mr. Delfosse, Luik. 

Nr. 364 

2" KAMER - 18 februari 1981 

2" KAMER - 18 februari 1981 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - WEGVER
KEERSONGEVAL - OMSTANDIGE CONCLUSIE 
- ANTWOORD OP DIE CONCLUSIE IN DE 
VORM VAN ALGEMENE BESCHO~NGEN -
GEEN REDENGEVING (1). 

(DELCROIX T. MONARD) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 6 oktober 1980 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Charleroi; 

I. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de besliss~ng op de 
tegen eiser ingestelde strafvor
dering: 

REGELING VAN RECHTSGEBIED Over het middel, afgeleid uit de schen-
STRAFZAKEN _ BESCHIKKING VAN DE RAAD-· ding van artikel 97 van de Gtondwet, 
KAMER WAARIN DE VERDACHTE NAAR DE doordat het vonnis de beroepen beslis
CORRECTIONELE RECHTBANK WORDT VERWE- sing bevestigt waarbij eiser, na ·te zijn 
ZEN WEGENS MISADEN EN WANBEDRIJVEN _ veroordeeld wegens onopzettelijke ver
ONBEVOEGDVERKLARING vAN HET voNNIS- wondingen en overtreding van arti
GERECHT OM VAN DE HELE ZAAK KENNIS TE kel 10.1.1" van bet Wegverkeersregle
NEMEN, OMDAT DE BESCHIKKING VOOR DE mertt, aileen aansprakelijk wordt ver
MlSDADEN GEEN VERZACHTENDE OMSTAN- klaard voor bet litigieuze ongeval en een 
DIGHEDEN OPGEEFT EN DE WANBEDRIJVEN vergoeding van 32.000 frank toegekend 
SAMENHANGEND ZLJN - BESLISSINGEN IN wordt aan de burgerlijke partij, thans 
KRACHT VAN GEWLJSDE GEGAAN - VAST- verweerster, 
STELLING DOOR HET HOF DAT DE BESCHIK- zonder daarbij te antwoorden Op de 
KING VAN DE RAADKAMER VOOR DE MISDA- . namens eiser ingediende conclusie 
DEN GEEN VERZACHTENDE OMSTANDIGHE- waarin. hij, na te hebben herinnerd aan 
DEN OPGEEFT EN DAT DE WANBEDRLJVEN de .· toedracht van bet ongeval, heeft 
SAMENHANGEND LLJKEN TE ZLJN - VERNIE- betoogd : 1" dat hij op bet ogenblik van 
TIGING VAN DE BESCHIKKING - VERWIJZING het ongeval normaal rechts van de weg 
NAAR DE KAMER VAN INBESCHULDIGING- reed in de . richting Charleroi, toen 
STELLING (1). Monard, zoon van verweerder, hem de 

(PROCUREUR DES KONINGS TE AARLEN 
IN ZAKE BRAHY) 

18 februari 1981 - 2• kamer - Voor
zitter : de h. Legros, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Screvens 
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Declercq, advocaat-generaal. 

Nota arrest nr. 364 : 

pas afsneed door op de rijbaan een 
keermaneuver uit te voeren, 2" dat de 
motorfiets daarbij met de voorzijde in 
botsing kwam met de rechter flank van 
verweerders voertuig waarop de motor
fiets in voile vaart recht is ingereden; 
dat hieruit noodzakelijkerwijze volgt dat 
bet voertuig van Monard op bet ogenblik 
van de botsing nog niet evenwijdig met 
de aslijn van de rijbaan, in de rijrichting 
van eiser, kon staan; dat de plaats waar 

Nota arrest nr, 365 : 

(1) Zie Cass., 12 feb. 1980 (A,C., 1979-80, (1) Zie Cass., 25 juni 1980 (A.C., 1979-80, 
nr. 363). nr. 673). 
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de scbade was aangericbt daarentegen 
bevestigt dat, zoals eiser altijd verklaard 
beeft, . de verweerder Monard op dat 
ogenblik zijn keermaneuver nog aan bet 
uitvoeren was, 3" dat, wat de afgenomen 
getuigenverklaring betreft, de verklaring 
van Gruson niet ter zake dienend is, 
daar die getuige bet ongeval niet beeft 
gezien toen bet gebeurde, waaruit eiser 
beeft afgeleid dat, zowel wegens de 
lokalisatie van de scbade als op grond 
van de verklaring van de getuige Witte
brood, de algebele aansprakelijkheid 
voor bet ongeval aan Monard moet 
toegerekend worden omdat hij niet 
oplettend is geweest in bet verkeer en 
aldus artikel 12.4 van bet Wegverkeers
reglement beeft overtreden; dat bet 
daarentegen niet duidelijk is welke fout 
eiser zou kunnen verweten worden, nu 
hij regelmatig rechts van de rijbaan met 
normale snelbeid reed : 

Overwegende dat bet vonnis ver
meldt dat uit de synthese en bet 
onderling verband van de gegevens 
van bet dossier, waaronder de 
plaatsgesteldheid, de situatieteke
ning, de sporen en de materHHe 
aanwijzingen, alsook uit het onder
zoek ter terechtzitting, met name 
uit de volledige verklaringen van de 
getuige Albin Gruson, blijkt dat, 
gelet op de omstandigheden waar
onder bet ongeval zich precies heeft 
toegedragen, de eerste rechter 
terecht aldus uitspraak heeft 
gedaan zowel op de strafvordering 
als over de raming van de schade
vergoeding; dat gebleken is dat de 
beklaagde Delcroix, gelet op de 
bijzondere eisen van het wegver
keer, zijn wettelijke en reglemen
taire verplichtingen niet stipt is 
nagekomen; dat de beklaagde, nu 
hij onmiskenbaar tekortgekomen is 
aan duidelijk omschreven verplich
tingen van het reglement en · inzon
derheid aan de algemene verplich
ting tot voorzichtigheid die de 
bestuurders door artikel 10 van bet 
koninklijk besluit van 1 decem
ber 1975 opgelegd wordt, zichzelf -
ten gevolge van bet feit dat hij de 
macht over ·bet stuur van zijn 
motorfiets verloren heeft door :zijn 
onaangepaste snelheid en zijn. 
gebrek aan voorzorg of voorzichtig-

heid in de toestand heeft 
gebracht waarop hij zich paradoxaal 
genoeg beroept, ofschoon hij tijdig 
had gezien - en in elk geval moest 
zien - dat de verkeerssituatie van 
hem oplettenheid en voorzorg verg
de; dat, gelet op de omstandigheden 
eigen aan de zaak, ten aanzien van 
de burgerlijke partij Monard niet 
bet concrete en doorslaggevende 
bewijs is geleverd van een fout die 
haar aansprakelijkheid zou mee
brengen of de schade zou kunnen 
verergeren; dat in boger beroep 
geen enkel nieuw middel is voorge
dragen dat de gegevens waarvan 
tijdens de debatten gebleken is, zou 
kunnen ontkrachten of tegenspre
ken; 

Overwegende dat die gronden van 
bet vonnis, waarin de plaatsgesteld
heid en de verklaring van de 
getuige Gruson vermeld worden 
onder de gegevens van de zaak en 
die voor bet overige algemene 
beschouwingen zijn die op ieder 
verkeersongeval van toepassing 
kunnen zijn, niet antwoorden op de 
omstandige conclusie die in bet 
middel wordt aangegeven; 

Dat bet middel gegrond is; 

II. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
tegen eiser ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering : 

Overwegende dat, wat de voorzie
ning van beklaagde betreft die 
gericht is tegen de beslissingen op 
de tegen hem ingestelde strafvorde
ring en burgerlijke rechtsvordering, 
de vemietiging van de beslissing op 
de strafvordering leidt tot de vernie
tiging van de beslissing op de bur
gerlijke rechtsvordering die bet 
gevolg is van eerstgenoemde beslis
sing; 

Om die redenen, vernietigt bet 
bestreden vonnis; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de vernie
tigde beslissing; veroordeelt ver
weerder in een vijfde van de kosten 
en laat de overige kosten ten laste 
van de Staat; verwijst de zaak naar 
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de Correctionele Rechtbank te Ber
gen, zitting houdende in · hager 
beroep. 

18 februari 1981 - 2• kamer - Voor
zitter : de h. Legros, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Stranard -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Declercq, advocaat-generaal ~ Advo
caat : mr. Simont. 

Nr. 366 

2• KAMER - 18 februari 1981 

1° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - WEGVERKEERSON-
GEVAL - BESLISSING WAARBLJ EEN 
BESTUURDER ALLEEN AANSPRAKELLJK 
WORDT VERKLAARD VOOR DE SCHADE -
GEEN VASTSTELLING WAARUIT KAN WORDEN 
AFGELEID DAT DE SCHADE ZICH OOK ZOU 
HEBBEN VOORGEDAAN ZONDER DE FOUT DIE 
TEN LASTE VAN HET SLACHTOFFER VAN HET 
ONGEVAL WERD VASTGESTELD - BESLIS
SING NIET NAAR RECHT VERANTWOORD (1). 
(ARTT. 1382 EN 1383 B.W.) 

2° VOORZIENING IN CASSATIE - TER
MLJN - STRAFZAKEN - BURGERLLJKE 
RECHTSVORDERING - VEROORDELING BLJ 
VERSTEK VAN DE BEKLAAGDE TOT SCHADE
VERGOEDING JEGENS DE BURGERLLJKE PAR
TLJ - CASSATIEBEROEP VAN DE BURGER
LLJKE PARTLJ TLJDENS DE GEWONE VERZET
TERMLJN VAN DE BEKLAAGDE - TERMLJN. 
VAN DE BEKLAAGDE- NIET ONTVANKELIJK 
CASSATIEBEROEP {2). (ART. 413, DERDE LID. 
SV.) 

3° VOORZIENING IN CASSATIE - TER
MLJN - STRAFZAKEN - BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING - VEROORDELING BLJ 
VERSTEK VAN DE BEKLAAGDE EN VEROORDE
LING OP TEGENSPRAAK VAN DE VOOR DEZE 
BEKLAAGDE BURGERRECHTELLJK AANSPRA
KELLJKE PARTLJ - CASSATIEBEROEP VAN DE 
BURGERLLJKE PARTLJ TLJDENS DE GEWONE 
VERZETTERMLJN VAN DE BEKLAAGDE INGE
STELD ZOWEL TAV. DE BURGERRECHTELIJK 
AANSPRAKELLJKE PARTLJ ALS TAV. DE 
BEKLAAGDE- NIET ONTVANKELLJK CASSA
TIEBEROEP (3). (ART. 413, DERDE LID, SV.) 

(DE FEDERALE VERZEKERINGEN T. DENECKERE, 
. VERSTRAETE; DENECKERE, VERSTRAETE T. 
SCIFO, DE FEDERALE VERZEKERINGEN, READY-

MIX N.V.; SCIFO T. DENECKERE, VERSTRAETE). 

ARREST ( vertaling) · 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 27 mei 1980 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

I. Betreffende de voorzieningen 
van de beklaagde Deneckere : 

Overwegende dat eiser afstand 
heeft gedaan van zijn voorzienin
gen; 

II. Betreffende de voorziening van 
Verstraete, burgerrechtelijk aan
sprakelijke partij : 

A. In zoverre de voorziening 
gericht is t.egen de beslissing op de 
tegen Deneckere ingestelde straf
vordering: 

Overwegende dat eiser niet 
bevoegd is om zich tegen die beslis
sing in cassatie te voorzien; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

B. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
door de verweerster De Federale 
Verzekeringen tegen eiser inge
stelde burgerlijke rechtsvordering : 

Overwegende dat eiser afstand 
heeft gedaan van zijn voorziening; 

C. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
door de verweerster Scifo tegen 
eiser ingestelde burgerlijke rechts-
vordering : · 

Over het eerste middel, ... 

Dat het middel feitelijke grond"'
slag mist; 

Over het tweede middel, ... 

D. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing · op de 
door verweerster naamloze vennoot
schap Readymix tegen eiser inge---------------l stelde burgerlijke rechtsvordering : 

(1) Cass., 30 okt. 1980 (A. C., 1980-81,. nr. 136). . 
Over het eerste middel, tweede onder-

(2) en (3) Cass., 8 jan. 1974 (A.C;' 1974, 504). deel, af~eleid uit de schending van de 
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artikelen 97 van de Grondwet, 1382, 1383, 
1384 van bet Burgerlijk Wetboek, 3 en 
4 van de wet van 17 april 1878 houdende 
de voorafgaande titel van bet Wetboek 
van Strafvordering, 

doordat bet arrest, dat op grond van 
de omstandigheden die bet aanwijst, 
stelt dat, nu bet niet bewezen is dat de 
vrachtwagen van beklaagde na de aan
rijding van bet slachtoffer zich nog 
zijdelings naar rechts zou hebben ver
plaatst, beklaagde blijkbaar " in elk 
geval " de. betonmolen zou aangereden 
hebben die op de pechstrook stilstond 
niet de voorzijde nog 50 centimeter op 
de rechter rijstrook van de autosnelweg, 
daaruit afleidt dat bet lijkt vast te staan 
dat, nu de betonmolen al vanop meer 
dan 500 meter zichtbaar was, de 
beklaagde niet heeft opgelet ·en « op 
die grond aansprakelijk moet worden 
gesteld "; dat bet arrest evenwel ook 
aanneemt dat vaststaat dat bet slachtof
fer een emstige onvoorzichtigheid heeft 
begaan door zijn voertuig op een gevaar
lijke plaats op de rijbaan van de auto
snelweg op te stellen zonder daarbij ook 
maar enigszins te letten op de daar 
rijdende voertuigen, dat bet bijgevolg, na 
de strafwet te hebben toegepast op de 
beklaagde die wegens onopzettelijk 
doden veroordeeld was, bij de uitspraak 
over de rechtsvorderingen van de bur
gerlijke partijen verklaart dat, nu zowel 
beklaagde als bet slachtoffer schuld 
treft, bet billijk is de beklaagde volledig 
aansprakelijk te stellen voor de schade 
aan de betonmolen, vermits deze beton
molen, die met de voorzijde 50 centimer 
op de rijstrook stond, vanop meer dan 
500 meter zichtbaar was, en eiser in 
solidum met beklaagde veroordeelt tot 
de betaling van een vergoeding aan de 
burgerlijke partij naamloze vennoot
schap Readymix, 

niet wettelijk verantwoordt volgens 
welke de fout van bet slachtoffer dat de 
betonmolen onregelmatig tot stilstand 
had gebracht, geen oorzakelijk verband 
vertoont met bet ongeval (schending van 
de in bet middel vermelde bepalingen, 
inzonderheid van de artikelen van bet 
Burgerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat uit de conside
ransen volgens welke het slachtoffer 
een fout had begaan door zijn 
betonmolen tot stilstand te brengen 
« terwijl deze nog 0,50 meter op de 
rijstrook stond » en die hindernis 
vanop meer dan vijfhonderd meter 
zichtbaar was, niet kan worden 
afgeleid dat het ongeval zonder de 
fout van het slachtoffer zou gebeurd 
zijn zoals het zich heeft voorgedaan; 
dat het arrest derhalve niet wettig 
heeft kunnen beslissen dat de fout 
van het slachtoffer « niet in oorza
kelijk verband staat met de botsing 
van de (vrachtwagen) oplegger met 
de voorzijde van (de betonmolen) »; 

Dat het middel gegrond is; 

III. Betreffende de voorziening 
van de Federale Verzekeringen, 
burgerlijke partij : 

Overwegende dat eiseres afstand 
heeft gedaan van haar voorziening; 

IV. Betreffende de voorziening 
van Maria Scifo, burgerlijke partij : 

A. In zoverre ze gericht is tegen 
de verweerder Deneckere, be
klaagde: 

Overwegende dat eiseres zich ·op 
6 juni 1980 in cassatie heeft voor
zien, dus v66r. de betekening van 
het arrest aan de verweerder, 
beklaagde, ten aanzien van wie het 
bij verstek was gewezen; 

Dat. de tegen genoemde verweer
der gewezim beslissing nog vatbaar 
was voor verzet en de voorziening 
derhalve niet ontvankelijk is; 

terwijl, wat de toerekening aan 
beklaagde van de algehele aansprake
lijkheid voor de schade aan de betonmo
len betreft, de omstandigheid dat dit 
voertuig, hetwelk in strijd met bet 
Wegverkeersreglement deels op de pech
strook, deels op de rechter rijstrook van 
de autosnelweg stilstond, vanop meer 
dan 500 meter zichtbaar was, niet nood
zakelijk uitsluit dat de fout van bet 
slachtoffer bet ongeval niet mede heeft 
veroorzaakt, zodat bet arrest, nu bet 
nergens in zijn motivering vaststelt dat 
de schade aan de betonmolen, zoals die 
gebeurd is, zich ook zou hebben voorge- · B. In zoverre ze gericht is tegen 
daan indien die betonmolen regelmatig de verweerder Verstraete, burger;_ 
tot stilstand was gebracht, de beslissing rechtelijk aansprakelijke partij; 
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Overwegende dat het arrest op 

tegenspraak is gewezen ten aanzien 
van genoemde verweerder, die lui
dens die beslissing enkel aanspra
kelijk werd gesteld voor de veroor
deling die bij verstek tegen ver
weerder, beklaagde, was uitgespro
ken; dat bijgevolg die aansprakelijk
heid geen inhoud meer zou hebben 
indien hij, ingevolge een op het' 
verzet van beklaagde gewezen 
arrest, van elke veroordeling zou 
worden ontslagen; 

Dat de tegen die partij gerichte 
voorziening derhalve niet ontvanke
lijk is; 

Om die redenen, verleent akte 
van de afstand van de voorzienin
gen van de eiser Deneckere, van de 
voorziening van de eiser Verstraete, 
in zoverre ze gericht is tegen de 
Federale Verzekeringen en van de 
voorziening van eiseres, de Federale 
Verzekeringen; vernietigt het 
bestreden arrest, in zoverre daarbij 
uitspraak wordt gedaan over de 
rechtsvordering van de burgerlijke 
partij naamloze vennootschap Rea
dymix tegen Verstraete, burgerrech
telijk aansprakelijke partij; ver
werpt de voorziening van de eiser 
Verstraete voor het overige alsook 
de voorziening van de eiseres Scifo; 
beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
de gede~ltelijk vernietigde beslis
sing; veroordeelt de eisers Denec
kere, de Federale Verzekeringen en 
Scifo, ieder van hen, in de kosten 
van hun voorziening; veroordeelt de 
eiser Verstraete in drie vierde van 
de kosten van zijn voorziening en 
verweerster naamloze vennootschap 
Readymix in het overblijvende 
vierde; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Brussel. 

18 februarf 1981- 2• kamer- Voor
zitter : de h. Legros, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Bosly - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. 
Declercq, advocaat-generaal - Advoca
_ten: mrs. Kirkpatrick en Simont. 

Nr. 367 

1• KAMER -19 februari 1981 

GEMEENTE EN PROVINCIEBE-
LASTINGEN - GEMEENTEBELASTING OP 
NIET_ BEBOUWDE PERCELEN BEGREPEN IN 
EEN ·NIET VERVALLEN VERKAVELING - NIET 
BEBOUWDE PERCELEN- BEGRIP. 

In de zin van de gemeenteverordenjng 
van: de stad Durbuy, tot heHing van 
een jaarlijkse directe belasting op niet 
bebouwde percelen in een niet verval
Jen verkaveling, worden niet alleen de 
ongebouwde percelen waarvoor een 
bouwvergunning is verleend, maar 
waarop niet met de bouw is aangevan
gen, als niet bebouwde percelen 
beschouwd; buiten de gevallen van 
vrijstelling, waarin die verordening 
duidelijk voorziet, moet de belasting 
worden geheven op ieder perceel, 
begrepen in een niet vervallen verka
veling en dat derhalve bouwgrond is, 
zolang daarop niet met het bouwen 
van een woning is begonnen voor 
1 januari van het aanslagjaar. 

(SCHONNE T. STAD DURBUY) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 17 januari 1980 
door de bestendige deputatie van 
de provincieraad van Luxemburg 
gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de verordening van 
23 januari 1978 van de stad Durbuy 
waarbij over bet dienstjaar 1978 een 
jaa:rlijkse directe belasting wordt gehe
ven op de niet behouwde percelen in een 
niet vervallen verkaveling . en inzonder
heid artikel 6 van die verordening, 

doordat de beslissing afwijzend 
beschikt op de reclamatie van eiser 
tegen zijn aanslag in die belasting, op 
grond dat eiser een bouwvergunning 
heeft verkregen op voorwaarde dat hij 
zorgde voor de infrastructuur van de 
verkaveling; dat het schepencollege 
geweigerd heeft bepaalde bouwvergun
ningen toe te kennen zolang eiser niet 
met de werken was begonnen; dat der
halve de door eiser aangevoerde reden 
c aan hem zelf te wijten is •, 



-701-
terwijl, naar de geest van de verorde

ning, de niet bebouwde percelen waar
voor een bouwvergunning is afgegeven, 
aan die belasting onderworpen zijn en 
de percelen waarvoor geen bouwvergun
ning is verleend, niet kunnen worden 
belast; artikel 6 van de verordening 
nader bepaalt dat de percelen waarop 
ingevolge een bouwvergunning met de 
bouw van een voor bewoning bestemde 
constructie op 1 januari van het aanslag
jaar is aangevangen, als bebouwde per
celen worden beschouwd; uit die bepa
ling volgt dat het perceel waarvoor een 
bouwvergunning is toegekend, maar 
waarop met de bouw nog niet is aange
vangen, een niet bebouwd perceel is; 
daar voor de percelen van eiser geen 
bouwvergunning is verleend, die perce
len geen bouwpercelen zijn en dus niet 
kunnen worden belast : 

OveiWegende dat naar luid van 
artikel 1 van de gemeenteverorde
ning van 23 maart 1978 van de stad 
Durbuy over het dienstjaar 1978 een 
jaarlijkse directe belasting wordt 
geheven van de niet bebouwde per
celen in een niet vervallen verkave
ling; 

OveiWegende dat noch uit arti
kel 6 noch uit enig ander artikel 
van die verordening volgt dat alleeri 
de niet gebouwde percelen waarvoor 
een bouwvergunning is verleend, 
maar waarop met de bouw nog niet 
is aangevangen, moeten worden 
beschouwd als niet bebouwde perce
len, in de zin van die verordening, 
of dat een perceel begrepen in een 
niet vervallen verkaveling waarvoor 
geen bouwvergunning is verleend, 
niet kan worden belast; dat krach
tens die verordening, behoudens 
zekere gevallen van vrijstelling, die 
ten deze niet toepasselijk zijn, de 
belasting geheven wordt van ieder 
perceel begrepen in een niet verval
len verkaveling en dat derhalve 
bouwgrond is, zolang daarop niet 
·met het bouwen van een woning is 
begonnen v66r 1 januari van het 
aanslagjaar; 

OveiWegende dat, in dat opzicht, 
uit de vaststellingen van de beslis
sing blijkt dat de weigering om de 
door eiser aangevraagde bouwver
gunning te verlenen enkel te wijten 

is aan het feit dat hij in gebreke is 
gebleven, niet uitsluit dat een der
gelijke vergunning wordt afgegeven 
wanneer dat verzuim ophoudt en, 
derhalve, niet wegneemt dat het 
litigieuze perceel verder als bouw
grond wordt beschouwd; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 4 van de 
vorenvermelde verordening van 23 ja
nuari 1978, 

doordat de beslissing afwijzend 
beschikt op de reclamatie van eiser 
tegen de te zijnen laste ingekohierde 
belasting, 

terwijl artikel 4 van de verordening 
voorziet in een vrijstelling van belasting 
gedurende een jaar, te rekenen vanaf 
1 januari volgend op de uitvoering van 
de voorgeschreven werken en lasten, 
wanneer de verkaveling aanleiding geeft 
tot werken, de infrastructuurwerken in 
de verkaveling nog niet waren uitge
voerd in de loop van het litigieuze 
dienstjaar en de verkavelingsvergunning 
voor het eerst was verleend : 

OveiWegende dat, weliswaar, vol
gens artikel 4 van vorenvermelde 
verordening, voor de percelen in 
verkavelingen waarvoor een verka
velingsvergunning voor het eerst is 
of wordt verleend, de houder van 
die vergunning gedurende een jaar 
van de belasting is vrijgesteld en 
die termijn, behalve wanneer de 
verkaveling geen aanleiding geeft 
tot werken, wordt berekend vanaf 
1 januari van het jaar volgend op de 
uitvoering van de voorgeschreven 
werken en lasten; 

OveiWegende dat echter hetzelfde 
artikel bepaalt dat, wanneer de 
werken worden uitgevoerd door de 
« verkavelaar », de vrijstelling ten 
hoogste slechts voor drie jaar geldt 
vanaf het jaar dat op de afgifte van 
de vergunning volgt; 

OveiWegende dat, enerzijds, de 
beslissing vaststelt dat eiser « een 
verkavelingsvergunning heeft ver
kregen met de verplichting dat hij 
zou zorgen voor de infrastructuur 
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van de verkaveling »; dat, ander
zijds, het Hof niet zou kunnen 
nagaan of op. 1 januari 1978 de 
verkavelingsvergunning niet sedert 
meer dan drie jaar was afgegeven, 
zonder dienaangaande feiten te 
onderzoeken; 

Dat · het middel niet ontvankelijk 
is; 

En overwegende dat noch uit de 
vaststellingen van de beslissing, 
noch uit enig aan het Hof overge
legd gedingstuk blijkt dat een mid
del van openbare orde ambtshalve 
moet worden opgeworpen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

19 februari 1981 - 1" kamer -
Voorzitter. : de h. Wauters, eerste voor
zitter - Verslaggever : baron Vin~otte 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Krings, advocaat-generaal - Advocaat : 
mr. Franchimont, Luik. 

Nr. 368 

1" KAMER - 19 februari 1981 

GEMEENTE- EN PROVINCIEBE-
LASTINGEN - FORFAITAIRE GEMEENTE-
BELASTING OP PRIVE-ZWEMBADEN 
GEMEENTEBELASTING NIET GEHEVEN VAN 
EEN INKOMEN - NIET DEZELFDE BELASTING 
ALS EEN PERSONENBELASTING (1). 

(DEBRY T. GEMEENTE ESNEUX) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 20 maart 1980 
door de bestendige deputatie van de 
provincieraad van Luik gewezen; 

laste over bet dienstjaar 1979 ingeko
hierde aanslag in de door de gemeente 
Esneux geheven belasting op prive
zwembaden, 

terwijl eiser al was aangeslagen in de 
onroerende voorheffing en de personen
belasting, in zoverre deze betrekking 
heeft op de onroerende inkomsten, en 
hij geen ander inkomen uit zijn · zwem~ 
bad haalt dan bet inkomen waarvoor hij 
in bedoelde voorheffing en belasting 
wordt aangeslagen; bovendien de liti
gieuze belasting geen vergelding is voor 
een openbare dienst : 

Overwegende dat, luidens arti
kel 1 van de verordening van 
16 februari 1979 van de gemeente 
Esneux, van 1 januari 1979 af voor 
een periode van vijf jaar, die eindigt 
op 31 december 1983, ten behoeve 
van de gemeente een directe en 
forfaitaire jaarlijkse belasting wordt 
geheven van prive-zwembaden van 
minimum twintig kubieke meter 
water; 

Overwegende dat die belasting 
geen betrekking heeft op een inko
men en dus evenmin op een inko
men van een onroerend goed, dat 
onderworpen is aan de personenbe
lasting en de onroerende voorhef
fing; 

Overwegende dat geen enkele 
wettelijke bepaling het recht van de 
gemeenten uitsluit of beperkt om 
een belasting te heffen van prive
zwembaden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat nog uit de 
vaststelling van de beslissing noch 
uit enig aan het Hof overgelegd 
gedingstuk blijkt dat een middel 
van openbare orde ambtshalve moet 
worden opgeworpen; 

Om die redenen, en zonder acht" 
Over het middel, hieruit afgeleid dat te slaan op de memorie, die ter 

de beslissing afwijzend beschikt op de griffie van het Hof op 18 fe
_re_c_Iam __ a_ti_e_v_a_n_e_i_se_r_te_g_e_n_d_e_te __ zi-·j_n_en_.l bruari 1981, d.i. buiten de wettelijke 

termijn, is ingekomen; verwerpt het 
cassatieberoep; veroordeelt eiser in 
de kosten. 

(1) Zie Cass., 6 juni 1979 (A.C1 1978-79, 

1165). 
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19 februari 1981 - 1• kamer -
Voorzitter : de h. Wauters, eerste voor
zitter - Verslaggever : baron Vin!;otte 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Krings, advocaat-generaal - Advocaat : 
mr. J.E. Lacroix, Luik. 

Nr. 369 

1• KAMER- 19 februari 1981 

1° INKOMSTENBELASTINGEN - WET-·. 
BOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN -
PERSONENBELASTING - BEDRLJFSINKOM
STEN- BEDRLJFSLASTEN- EN UITGAVEN
WEI'BOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN, 
ART. 44 - VERLIES OP EEN SCHULDVORDE
RING WEGENS MUNTONTWAARDING- GEEN 
BEDRLJFSLAST. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN - WET
BOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN -
PERSONENBELASTING - BEDRLJFSINKOM
STEN - VRLJSTELLING - WETBOEK VAN DE 
INKOMSTENBELASTINGEN, ART. 41, § 1, 1° -
BEG RIP. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN - WET
BOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN -
PERSONENBELASTING - BEDRLJFSINKOM
STEN- BEDRLJFSLASTEN EN -UITGAVEN
AFTREK VAN FORFAITAIRE LASTEN- GEVAL
LEN VAN AFrREK. 

TEGENPARTIJ BLJ TER POST AANGETEKENDE 
BRIEF TER KENNIS GEBRACHT - NIET ONT
VANKELIJK MIDDEL. 

1" Een veilies wegens muntontwaarding 
op een schuldvordering is geen 
bedrijfslast, in de zin van art. 44 
W.LB., en derhalve niet aftrekbaar van 
de winsten. 

2• In de zin van art. 41, § 1, 1", W.LB., 
voor de wijziging ervan bij art. 20 wet 
van 5 jan. 1976, zijn, onder de in 
art. 20, r, bedoelde ten name van een 
belastingplichtige belastbare bedrijfs
inkomsten, enkel vrijgesteld de gezins
toelagen of -vergoedingen toegekend 
voor elk kind ten laste, ten belope van 
een som die gelijk is aan de gelijk
soortige tegemoetkomingen welke de 
Staat aan haar personeel verleent, 
maar niet de bedragen die de be
lastingplichtige van de belastbare 
inkomsten voorafneemt voor het 
onderhoud van zijn kinderen. 

3• Het W.LB. staat a/trek· van forfaitaire 
bedrijfslasten en -uitgaven, in de zin 
van art. 51 van dat Wetboek, enkel toe 
voor winsten van een nijverheids- of 
handelsbedrijl 

4° INKOMSTENBELASTINGEN - VOOR
ZIENING IN CASSATIE - BETEKENING VAN 
HET VERZOEKSCHRIFr- MIDDEL DAT IN HET 
VERZOEKSCHRIFr NIET VOORKOMT OP HET 
OGENBLIK VAN DE BETEKENING - MIDDEL 
ACHTERAF BLJGEVOEGD EN AAN DE TEGEN- · 
PARTIJ BLJ TER POST AANGETEKENDE BRIEF 
TER KENNIS GEBRACHT- NIET ONTVANKE
LIJK MIDDEL. 

4•, 5• en 6" Ingevolge art. 289 W.LB. moet 
het verzoekschrift tot voorziening ·in 
cassatie aan de verweerder worden 
betekend v06r de afgifte ervan ter 
griHie van het hot van beroep; niet 
ontvankelijk is het middel dat niet 
voorkomt in het aan de verweerder 
betekende verzoekschrift en dat 
achteraf, v66r de afgifte ter griffie, 
eraan is toegevoegd, ook al is van het 
bijvoegsel aan de tegenpartij een 
afschrift bij ter post aangetekende 
brief gezonden. 

(STAUMONT, DUPIRE 
T. BELGISCHE STAAT- MIN. V. FINANCIEN) 

5° CASSATIEMIDDELEN DIRECI'E 
BELASTINGEN - MIDDEL OAT IN HET VER
ZOEKSCHRIFr NIET VOORKOMT OP HET 
OGENBLIK VAN DE BETEKENING - MIDDEL 
ACHTERAF BLJGEVOEGD EN AAN DE TEGEN
PARTIJ BLJ TER POST AANGETEKENDE BRIEF 
TER KENNIS GEBRACHT- NIET ONTVANKE
LIJK MIDDEL. 

6° VOORZIENING IN CASSATIE -
DIRECI'E BELASTINGEN - MIDDEL OAT IN 
HET VERZOEKSCHRIFr NIET VOORKOMT OP 
HET OGENBLIK VAN DE BETEKENING - MID
DEL· ACHTERAF BLJGEVOEGD EN AAN DE 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 16 april 1980 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 44 van bet 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
en 97 van de Grondwet, 

doordat, eerste onderdeel, bet arrest 
als bedrijfslasten weigert aan te nemen 
bet waardeverlies van bet geld en van de 
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afschrijfbare investeringen van de eisers 
wegens de vermindering van de koop
kracbt van de Belgiscbe frank; 

tweede onderdeel, bet arrest niet de 
redenen opgeeft waarom bet die gevolg
trekkingen verwerpt : 

Overwegende dat, zoals het arrest 
erop wijst, de eisers voor de direc
teur der belastingen hadden aange
voerd dat de waarde van hun 
schuldvorderingen op het R.I.Z.I.V., 
tussen hen ontstaan en de betaling 
ervan, wegens de muntontwaarding 
was verminderd en dat zulks ook 
het geval was met hun afschrijfbare 
activa; dat niet blijkt dat de eisers 
voor het hof van beroep een andere 
betekenis hebben toegekend aan de 
door hen aangevoerde waardever
mindering van hun geld, welke grief 
zij voor het Hof herhalen; 

Overwegende dat het arrest, na 
vermelding van die grieven, zegt dat 
het verlies wegens muntontwaar
ding nooit mag worden afgetrokken 
van het bedrag van de winst en dat 
de afschrijvingen moeten berekend 
worden op het bedrag dat voor de 
aankoop van het afschrijfbare voor
werp is belegd; 

Overwegende dat, volgens de con
text van het arrest, de eerste beslis
sing betrekking heeft op de schuld
vorderingen van de eiseres op het 
R.I.Z.I.V. en een wettige beslissing 
is; 

Overwegende dat de eisers, ten 
aanzien van die tweede beslissing, 
niet beweren dat de litigieuze beleg
gingen geschied zijn volgens de 
wettelijke vereisten voor bepaalde 
afwijkingen van de regel inzake 
beleggingen waarop het arrest doelt, 
en evenmin dat zij zulke eis aan de 
feitenrechter hebben voorgelegd; 

Dat het arrest, op zijn voormelde 
gronden, derhalve regelmatig zijn 
beslissing met redenen omkleedt en 
evenmin de in het middel aan
gevoerde bepaling van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen 
schendt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 44 van bet 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen, 

doordat bet arrest de afscbrijvingen 
van de in de onderneming belegde 
bouwwerken niet wil berekenen met 
indexering van de oorspronkelijke kost
prijs van die bouwwerken, 

terwijl om de waarde van de in de 
onderneming belegde activa vast te stel
len, de kostprijs van de bouwwerken 
moet worden gei:ndexeerd, zodanig dat 
de prijs wordt afgescbreven die zij in 
geval van vervanging tijdens bet desbe
treffende aanslagjaar zouden kosten : 

Overwegende dat het middel zich 
ertoe beperkt de in het eerste 
middel aangevoerde grief te doen 
gelden inzake de beleggingen in 
bouwwerken; dat uit het antwoord 
op dat middel blijkt dat die. grief 
niet gegrond is; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
scbending van de artikelen 112 van de 
Grondwet en 41, § 1, van bet Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen, 

doordat bet arrest geen vrijstelling wil 
aannemen voor de winst vertegenwoor
digd door bet verscbil tussen de ge
zinstoelagen voor zelfstandigen die eise
res beeft gekregen en die welke de leden 
van het Rijkspersoneel met dezelfde 
gezinslasten bebben ontvangen, 

terwijl zowel de tekst als de geest van 
artikel 41, § 1, van bet Wetboek van de 
lnkomstenbelastingen voorschrijven dat 
aan de verscbillende categorieen belas
tingplicbtigen dezelfde vrijstellingen 
moeten worden toegekend voor dezelfde 
lasten; dat uit de in dat artikel vervatte 
omschrijving van de gezinstoelagen 
blijkt dat de bedragen, die wettelijk 
gezinstoelagen zijn voor een ambtenaar, 
ook gezinstoelagen zijn voor een zelf
standige en dat, als er een koninklijk 
besluit bestaat, dat niet op een wette
lijke bepaling steunt en waarbij een 
voorrecbt inzake belastingen of een vrij
stelling of vermindering van belastingen 
ten gunste van ambtenaren, met uitslui
ting van andere categorieen, wordt inge
voerd, de uitvoerende macbt aldus 
artikel 112 van de Grondwet scbendt; 

Overwegende · dat de ten deze 
toepasselijke tekst van artikel 41, 
§ 1, 1", van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen, voordat hij 
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bij artikel 20 van de wet van bezoldiging en de baten sub 2° en 
5 januari 1976 was gewijzigd, luidde 3o van artikel 20, en niet van die 
als volgt : c zijn vrijgesteld de welke zijn bedoeld in sub r van dat 
gezinstoelagen of vergoedingen toe- artikel; dat alle werkelijke lasten 
gekend voor elk kind ten laste, ten zijn afgetrokken; 
belope van een som die gelijk is aan Dat het arrest aldus, impliciet 
de gelijksoortige tegemoetkomingen maar zeker, beslist dat de bedrijfs
welke de Staat aan zijn personeel inkomsten van de eisers winsten 
verleent »; zijn van een handelsbedrijf, als 

bverwegende dat die wetsbepa- bedoeld in artikel 20, r, van het 
ling van de belastbare bedrijfsin- Wetboek van de Inkomstenbelastin
komsten enkel de werkelijk aan de gen; 
belastingplichtige toegekende toela- Overwegende dat de wet niet 
gen uitsloot en niet de bedragen die· toestaat forfaitaire lasten van de 
de. belastingplichtige van zijn wins ten van een handelsbedrijf af te 
belastbare inkomsten voorafneemt -trekken; 
voor het onderhoud van zijn kinde- Dat het middel niet kan worden 
ren; aangenomen; 

Overwegende dat, in strijd met Overwegende dat het verzoek-
wat het middel doet veronderstellen, schrift vervolgens beschouwingen 
de beslissing van het door de eisers bevat « voor de minister van Finan
bekritiseerde arrest enkel toepas- cien »; dat zij geen cassatiemiddel 
sing maakt van die wetsbepaling en 
niet van een besluit van de uitvoe- · vormen; 
rende macht; Overwegende dat de eisers in een 

Dat het middel niet kan worden vijfde middel, waarin zij melding 
maken van de artikelen 4, 6 en 

aangenomen; 14 van de Grondwet, alsmede van 
Over het vierde middel, afgeleid uit de een niet nader genoemd Concor

scbending van artikel 51 van bet Wet- daat, opkomen tegen de samenvoe
boek van de lnkomstenbelastingen; ging van de inkomsten van de 

doordat bet arrest aftrek weigert van echtgenoten die volgens hen een 
de aangegeven forfaitaire bedrijfslasten, beletsel zou vormen voor het huwe
die eigen kosten zijn van de werknemer, lijk en betogen dat, aangezien elke 
en enkel de eigen lasten van bet bedrijf echtgenoot een Belgische burger is, 
aanneemt, die echtgenoten met hun bedrijf 

terwijl de nettowinst van bet bedrijf geen fiscale eenheid kunnen vor
slecbts de brutobezoldiging van de men en dat ieder van hen het recht 
arbeid van de exploitant is; de heeft afzonderlijk aangifte te doen 
artikelen 20, 1", 21 en 22 van bet 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen van zijn eigen inkomsten; 
niet toepasselijk zijn op die bezoldiging Dat aan de hand van die beschou-
en de eisers bet recbt hadden van die 
bezoldiging forfaitaire bedrijfslasten af wingen niet kan worden uitgemaakt 
te trekken : welke de juiste draagwijdte van de 

aangevoerde grief of grieven is; 
Overwegende dat het arrest erop 

wijst dat de eisers een onderscheid Dat het middel derhalve niet ont-
willen maken tussen de inkomsten vankelijk is; 
van hun zaak en de bezoldiging van Overwegende dat, ten slotte, de 
hun arbeid en zegt dat die bewering eisers aan het arrest verwijten hun 
in strijd is met de tekst van de beroep niet gegrond te hebben ver
artikelen 21 en 22 van het Wetboek klaard zonder enige redengeving 
van de Inkomstenbelastingen en dat m.b.t. de grief inzake de samenvoe
artikel 51 van hetzelfde wetboek ging van de inkomsten van de 
slechts dan van forfaitaire bedrijfs- echtgenoten en aldus artikel 97 van 
lasten spreekt als het gaat om de de Grondwet hebben geschonden; 
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Overwegende dat de eisers zelf 
zeggen dat dit verwijt niet voor
kwam in het aan verweerder bete
kende cassatieverzoekschrift; dat 
het verwijt aan het verzoekschrift is 
toegevoegd voordat het ter griffie 
van het hof van beroep werd afge
geven en dat er bij ter post aangete
kende brief een afschrift is gezon
den aan de directeur van de belas
tingen; 

Overwegende dat, krachtens ar
tikel 189 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen, het verzoek
schrlft, waarbij cassatieberoep - is 
ingesteld, aan verweerder moet wor
den- betekend voordat het ter griffie 
van het hof van beroep wordt afge
geven; 

Dat het middel over dat verwijt 
derhalve niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eisers in de 
kosten. 

19 februari 1981 - 1• kamer -
Voorzitter : de h. Wauters, eerste voor
zitter - Verslaggever : baron Vin~;otte 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Krings, advocaat-generaal Advo
caten : mrs. De Bruyn; Staumont, Luik. 

Nr. 370 

1• KAMER- 20 februari 1981 

ARBEIDSONGEVAL- ONGEVAL OVERKO
MEN TlJDENS DE UITVOERING VAN DE 
ARBEIDSOVEREENKOMST- BEGRIP. 

Een ongeval is overkomen tijdens de 
uitvoering van de arbeidsovereen
komst wanneer de werknemer op het 
ogenblik van het ongeval onder het 
gezag, de Ieiding en het toezicht van 
de werkgever staat (1); dat gezag kan 
bestaan alvorens de werknemer in zijn 
werklokaal is aangekomen of nadat hij 

taak is begonnen of nadat hij ze 
beeindigd heeft (2). (Art. 7 Arbeidson
gevallenwet.) 

(• SCHEERDERS-VANKERCKHOVE • N.V. 
T. VAN RANST) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 18 juni 1979 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 7, 8, § 1, 46, § 1, 46, 
§ 2, van de wet van 10 april 1971 op de 
arbeidsongevallen, gezegd artikel 46, § 2, 
zoals in voege zowel v66r als na zijn 
wijziging door artikel 4 van de wet van 
7 juli 1978, 1382, 1383, 1384 van bet 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grond
wet, 

doordat bet arrest - na geconstateerd 
te bebben dat verweerster op 10 ja
nuari 1974, toen zij zicb reeds op de 
terreinen van eiseres, baar werkgeefster, 
bevond, en zich per fiets, op een rijbaan 
tussen de loodsen van de onderneming 
van eiseres, naar bet bureel begaf waar 
zij baar bediening zou beginnen, in 
botsing kwam met een « clarek », 
bestuurd door twee arbeiders in dienst 
van eiseres, na impliciet aanvaard of in 
alle geval niet betwist te bebben dat, 
zowel bij eiseres als bij gezegde arbei
ders; bet ongeval geen opzettelijk karak
ter vertoonde, en na beslist te · bebben 
dat bet ongeval veroorzaakt werd door 
de scbuld van gezegde twee arbeiders -
verder beslist dat bet niet ging om een 
arbeidsongeval, stricto sensu, in de zin 
van artikel 7 van de wet op de ar
beidsongevallen, maar om een ongeval 
op de weg van bet werk in de zin van 
artikel 8 van gezegde wet, en dat dieh
volgens de bepalingen van artikel 46, 
meer bepaald § 1, 5", aan verweerster 
toelieten tegen eiseres op grond van 
voormelde artikelen van bet Burgerlijk 
Wetboek een gemeenrechtelijke vorde
ring tOt scbadevergoeding in te stellen, 
ook voor wat betreft de door de wet op 
de arbeidsongevallen gedekte licbame
lijke scbade; en doordat bet arrest deze 
beslissing beeft Iaten steunen op de 
overweging dat, opdat bet zou gaan om 
een ongeval zoals bedoeld door artikel 7 
van de wet op de arbeidsongevallen, bet 

het verlaten heeft en alvorens hij zijn --,..--------------,..---

(1) Zie Cass., 10 dec. 1975 (A.C, 1976, 450). 

(2) Zie Cass., 11 april 1969 (A.C. 1969, 743); 
Cass., 18 juni 1975 (ibid, 1975, 1107) en 22 sept. 
1976 (ibid., 1977, 39). 
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ongeval zich zou hebben moeten voor
doen tijdens en door ·de uitvoering van 
de arbeidsovereenkomst, dat zulks ver
eist dat bet slachtoffer op bet ogenblik 
van bet ongeval zich onder bet patronaal 
gezag van zijn werkgever bevindt, zowel 
wat plaats als tijd betreft, en. dat zulks 
ten deze niet bet geval was, aangezien 
verweerster van haar woning kwam en 
op weg was naar bet bureel waar zij 
haar bediening zou beginnen, en dus 
nog niet bezig was met de uitvoering 
van de arbeidSovereenkomst en nog niet 
op de plaats was waar ze de arbeidsover
eenkomst zou uitvoeren, 

terwijl, eerste onderdeel, opdat men te 
doen hebbe met een arbeidsongeval, 
stricto sensu, in de zin van artikel 7 van 
de wet op de arbeidsongevallen, bet niet 
vereist is dat bet slachtoffer, op bet 
ogenblik van bet ongeval, reeds bezig 
zou zijn met bet uitvoeren van de in de 
arbeidsovereenkomst bepaalde taken, en 
reeds in bet lokaal zou zijn waar die 
taken moeten worden uitgevoerd, daar 
bet volstaat dat, rekening houdende met 
alle omstandigheden, onder meer van 
tijd en plaats, bet slachtoffer zich onder 
bet patronaal gezag van zijn werkgever 
bevinde, waaruit volgt dat bet arrest, 
door te beslissen zoals gezegd, de boger 
ingeroepen bepalingen van de wet van 
10 april 1971 op de arbeidsongevallen en 
van bet Burgerlijk Wetboek verkeerd 
heeft toegepast en dus geschonden; 

tweede onderdeel, de feitelijke consta
teringen van bet arrest niet volstaan om 
bet Hof toe te Iaten na te gaan of 
verweerster, op bet ogenblik van bet 
ongeval, al .dan niet reeds onder bet 
patronaal gezag van eiseres, en dus in 
de uitvoering van haar arbeidsovereen
komst verkeerde; waaruit volgt dat bet 
Hof niet kan nagaan of de rechters ten 
deze een juiste toepassing hebben 
gedaan van de boger ingeroepen bepa
lingen van de wet op de arbeidsongeval
Ien en van bet Burgerlijk Wetboek, en 
dat de motivering van bet arrest niet 
voldoet aan wat door artikel 97 van de 
Grondwet wordt vereist : 

Overwegende · dat, om te beslissen 
'dat verweerster zich op het ogenblik 
van het ongeval niet onder het 
gezag van haar werkgever bevond, 
het arrest enkel steunt op het feit 
dat zij nog niet in het lokaal was 
aangekomen waar zij haar taak zou 
vervtillen en dat zij die taak nog 
. niet had aangevangen; 

Dat nochtans het gezag van de 
werkgever tegenover de getroffen 
werknemer kan bestaan alvorens de 
werknemer in bedoeld lokaal is 
aangekomen of nadat hij het verla
ten heeft en alvorens hij zijn taak is 
begonnen of nadat hij ze bei:Hndigd 
heeft; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vemietigt het 
bestreden arrest; beveelt dat van 
het cassatiearrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van de 
vernietigde beslissing; houdt de 
kosten aan en zegt dat erover door 
de feitenrechter zal worden beslist; 
verwijst de zaak naar het Hof van 
Beroep te Antwerpen. 

20 februari 1981- 1" kamer- Voor
zitter en verslaggever : de h. Janssens, 
waarnemend voorzitter - Gelijklui
dende conclusie van de h. Ballet, advo
caat-generaal- Advocaat: mr. Bayart. 

Nr. 371 

1" KAMER - 20 februari 1981 

1° BEWIJS - BEWIJS DOOR GESCHRIFl'
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN- BURGER
LIJKE ZAKEN- MISKENNING VAN DE BEWIJ8-
KRACHT VAN DE AKTEN- BEGRIP. 

2° CASSATIEMIDDELEN BURGER-
LIJKE ZAKEN - MIDDEL DAT KRITIEK 
OEFENT OP EEN REDEN WAAROP DE BESTRE
DEN BESLISSING NIET IS GEGROND - NIET 
ONTVANKELIJK MIDDEL (1). 

3° CASSATIEMIDDELEN BURGER-
LIJKE ZAKEN - MIDDEL DAT KRITIEK 
OEFENT OP EEN TEN OVERVLOEDE GEGEVEN 
REDEN- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL (2). 

4° CASSATIEMIDDELEN BURGER-
LIJKE ZAKEN- MIDDEL DAT HET HOF NOOPT 
TOT TOETSING VAN FEITELIJKE GEGEVENS -
NIET ONTVANKELIJK MIDDEL (3). 

(1) Zie Cass., 23 mei 1978 (AC., 1978, 1119). 

(2) Cass., 5 sept. 1980 (A.C~ 1980-81, nr. 9). 

(3) Cass., 11 jan. 1979 (A.C., 1978-79, 530)., 
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5° RECHTSBEGINSELEN (ALGE-
MENE) - ONSPLITSBAARHEID VAN DE 
BEWLJSMIDDELEN GF;EN ALGEMEEN 
RECHTSBEGINSEL. 

6° BEWIJS - BURGERLLJKE ZAKEN -
BEWLJSWAARDE VAN EEN EENZLJDIGE VAST
STELLING VAN EEN GERECHTSDEURWAARDER 
INZAKE HUUR VAN GOEDEREN - ONAAN
TASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITEN
RECHTER. 

~ ONAANTASTBARE BEOORDELING 
DOOR DE FEITENRECHTER - BUR
GERLLJKE ZAKEN - BEWIJSWAARDE VAN 
EEN EENZLJDIGE VASTSTELLING DOOR EEN 
GERECHTSDEURWAARDER INZAKE HUUR VAN 
GOEDEREN - ONAANTASTBARE BEOORDE
LING. 

1" De rechter miskent de bewijswaarde 
van stukken niet, wanneer hij uit de 
hem regelmatig overgelegde stukken 
bepaalde gevolgen trekt zonder in 
tegenspraak te komen met de bewoor
dingen van de stukken. 

5" " Onsplitsbaarheid van de bewijs
middelen " is geen algemeen rechtsbe
ginsel(4). 

6" en 7" De feitenrechter beoordeelt op 
onaantastbare wijze de bewijswaarde 
van een proces-verbaal dat een 
gerechtsdeurwaarder eenzijdig, op ver
zoek van een der partijen, inzake huur 
van goederen heeft opgemaakt (5). 

(DE HERDT, DOM L. 
T. HEYLEN, DOM J., VAN CAMP, DOM A.) 

ARREST· 

betreffende bet recht van voorkoop ten 
gunste van huurders van landeigendom
men die afdeling III van boek III, 
titel VIII, hoofdstuk II, van bet Burger
lijk Wetboek vormt, 97 van de Grondwet 
en van bet algemeen rechtsbeginsel van 
de eerbeid voor de rechten van de 
verdediging, 

doordat bet vonnis de pachtovereen
komst betreffende de goederen aan de 
Groenenhoek 3 in Kontich ontbonden en 
verbroken verklaart ten laste van de 
eisers en deze veroordeelt om de pacht
goederen te ontruimen en ter vrije 
beschikking te stellen van de verweer
ders, op grond : dat de eisers van de 
pachthoeve een bijkomstige verwaar
loosde annexe van hun nieuwe wooing 
gemaakt hebben; dat uit de gerechteli.Jke 
plaatsopneming verricht door de eerste 
rechter blijkt dat geen gereedschappen 
aanwezig waren; dat bet daarbij opval
lend is dat de eisers de dieren oiet 
hebben aangewezen in de weiden van de 
pachthoeve; dat zij alleszins oiet in de 
stallingen waren, zodat moet aanvaard 
worden dat zij stonden op de weiden van 
hun nieuwe wooing; dat de pachthoeve 
in werkelijkheid oiet meer bemeubeld 
was zoals nogmaals blijkt uit de gerech
telijke plaatsopneming; dat, ten gevolge 
van bet niet-bewonen, de pachthoeve 
langzaam verkrot; dat geen van de 
partijen een geschreven pachtovereen
komst voorlegt, zodat niet kan worden 
nagegaan of er een bijstandverplichting 
was opgenomen; dat alleszins de eisers 
een vijftiental jaren de pachthoeve 
bewoond hebben en deze pachthoeve 
binnenwaarts met de wooing, bewoond 
door de moeder, verbonden is; dat zulks 

HET HOF; - Gelet op het bestre- trouwens overeenstemt met de verplich
den vonnis, op 25 oktober 1979 in ting tot bevoorrading van de moeder in 
hoger beroep gewezen door de aardappelen en melk, erkend door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te eisers tijdens de gerechtelijke plaatsop
Antwerpen; neming; dat derhalve, door bet zich 

terugtrekken op de nieuwe pachthoeve 
Over het eerste middel, afgeleid uit de en bet verlaten van bet gepachte, bet 

schending van de artikelen 1134, 1135, niet voorzien van dieren en gereedschap 
1184, 1319, 1320, 1322, 1728, 1729, en bet niet gebruiken van bet gepachte, 
1752 van bet Burgerlijk Wetboek, 29 ver- ernstige schade onstaat voor de verpach
vat in artikel 1 van de wet van ter zodat deze inbreuken op artikel 29 
4 november 1969 tot wijziging van de van de wet van 4 november 1969 de 
pachtwetgeving en van de wetgeving ontbinding van de pachtovereenkomst 
----------------------------------lwettigen, 

(4) Zie Cass., 25 jan. 1980 en 26 maart 1980 
(A.C., 1979-80, nrs. 315 en 473). 

(5) Zie Rep. prat du Droit beige; · dl .. V., 
V" Exploit, nr. 23, biz. 114, en dl. VI, V" Huis
sier, nrs. 130 tot 134, biz. 232 en 233. 

terwijl, eerste onderdeel, uit bet pro
ces-verbaal van plaatsbezoek, door de 
vrederechter opgesteld op 16 mei 1978, 
blijkt dat, volgens de verklaringen van 
de eisers, de beesten alsdan in de 
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weiden stonden en 's winters ten dele in 
de gepachte stallingen verbleven en de 
pachter dan, ook de nacht, in de oude 
hoeve doorbracht om er de beesten 
desnoods . bij te cstaan; het vonnis ten 
onrechte uit de niet-aanwijzing van de 
dieren in de weiden, hetgeen niet 
gevraagd werd, en uit het feit dat ze niet 
in de stallingen stonden, terwijl het 
zomer was, afleidt dat de dieren in de 
weide van de nieuwe woning stonden; 
daardoor de bewijskracht van deze akte 
en de rechten van de verdediging mis
kend werden {schending van de 
artikelen 1319, 1320, 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek en van het algemeen 
rechtsbeginsel); 

tweede onderdeel, het feit dat de 
pi&!hthoeve in werkelijkheid niet bemeu
beld was, geen inbreuk uitmaakt op de 
verplichtingen van de eisers, daar deze 
niet gehouden zijn als pachters de hoeve. 
te bemeubelen; daarbij een karig huis
raad, zonder radio of televisie, volstaat 
{schending van de artikelen 1134, 1135, 
1184, 1728, 1729, 1752 van het Burgerlijk 
Wetboek en 29 van de wet van 
4 november 1969); 

1728, 1729, 1752 van het Burgerlijk 
Wetboek en 29 van de wet van 
4 november 1969) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het vonnis vast

stelt dat de eisers, bij de plaatsop
neming, aan de vrederechter ver
klaarden dat de beesten in de weide 
stonden en 's winters ten dele in de 
gepachte stallingen en ten dele in 
de nieuwe stallingen verbleven; dat 
zulks in het proces-verbaal van 
plaatsopneming is opgenomen; 

Overwegende dat, door te oorde
len dat « het opvallend is dat de 
eisers de dieren niet hebben aange
wezen in de weiden van de pacht
hoeve, dat zij alleszins niet in de 
stallingen waren, zodat moet aange
nomen worden dat zij stonden op de 
weiden van hun nieuwe woning "• 
het vonnis geen enkele vaststelling 
van het proces-verbaal van plaats
opneming tegenspreekt, inzonder
heid dat de eisers ook verklaard 
hadden dat eiser « gedurende de 
wintertijd in de pachthoeve de 

derde. onderdeel, het niet mogelijk is nacht doorbrengt om er de beesten 
uit te maken of het vonnis de verplich- desnoods bij te staan "• doch enkel 
ting van de eisers tot bevoorrading van uit het proces-verbaal een deductie 
de moeder in melk en aardappelen al trekt, zonder in tegenspraak te 
dan niet als spruitend uit de pachtover- komen met de bewoordingen ervan; 
eenkomst heeft beschouwd en de motie-
ven tegenstrijdig en dubbelzinning zijn; Overwegende dat de rechter de 
daarbij enerzijds de eisers niet erkend rechten van de verdediging niet 
hebben dat deze verplichting tot hun miskent door het louter feit 
pachtverbintenissen behoort en er bepaalde gevolgtrekkingen af te lei
anders over oordelen de bewijskracht den uit de hem regelmatig ove_rge
van het proces-verbaal van plaatsbezoek 1 d tukk 
miskent; anderzijds de eventuele niet- eg e s en; 
naleving van deze verbintenis, die onaf- Dat het onderdeel niet kan wor-
hankelijk is van de pachtovereenkomst,- den aangenomen; 
niet tot ontbinding van deze laatste kan · Wat het tweede onderdeel be
leiden {schending van de artikelen 97 treft : 
van de Grondwet, 1319, 1320, 1322, 1184, 
1728, 1729 van het Burgerlijk Wetboek Overwegende dat het vonnis wei
en 29 van de wet van 4 november 1969); iswaar verklaart dat, over het alge

vierde onderdeel, het vonnis ten 
onrechte de ontbinding van de pacht ten 
laste van de eisers uitspreekt wegens het 
verlaten van het gepachte goed, het niet 
voorzien van dieren en gereedschap en 
het Iaten onderkomen van het gepachte, 
wijl het door de eisers nog altijd 
gebruikt werd voor de dieren en eiser er 
's winsters de nacht doorbrengt (schen
ding van de artikelen 1134, 1135, 1184, 

meen, wordt aangenomen dat het 
woonhuis van de nodige meubels 
dient te worden voorzien en vast
stelt dat de pachthoeve in werke
lijkheid niet meer bemeubeld was; 
dat het echter, tot slot van zijn 
motivering, verklaart dat « door het 
zich terugtrekken op de nieuwe 
pachthoeve en het verlaten van het 
gepachte, het niet voorzien van 
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dieren en gereedschap en · het niet 
gebruiken van het verpachte voor 
het doel waarvoor het bestemd was, 
het Iaten onderkomen van het 
gepachte, ernstige schade ontstaat 
voor de verpachter, zodat deze 
inbreuken op artikel 29 van de wet 
van 4 november 1969 de ontbinding 
van de pachtovereenkomst wet
tigen »; 

Overwegende dat daaruit · blijkt 
dat het vonnis de ontbinding niet 
uitspreekt wegens · het niet bemeu
belen van het woonhuis, zodat, als 
zou de door het vonnis aangenomen 
stelling betreffende dit bemeubelen 
verkeerd zijn, zulks geen invloed 
kan hebben op de wettigheid van de 
beslissing, die enkel op voormeld 
artikel 29 stoelt; 

Dat het onderdeel, bij gebrek aan 
belang, niet ontvankelijk is; 

· Wat het derde onderdeel betreft: 
Overwegende dat het vonnis de 

ontbinding van de pachtovereen
komst uitspreekt wegens de in het 
antwoord op het tweede onderdeel 
vermelde gronden, die niets te 
maken hebben met de betwiste 
verplichting van de eisers eerste 
verweerster in melk en aardappelen 
te bevoorraden; 

Dat het onderdeel, dat overtollige 
consideransen van het vonnis kriti
seert, bij gebrek aan belang, niet 
ontvankelijk is; 

Wat het vierde onderdeel betreft: 
Overwegende dat het onderdeel 

op feitelijke gegevens steunt die 
door het vonnis niet worden vastge
steld en waarvan het onderzoek 
buiten de bevoegdheid van het Hof 
ligt; 

Dat het onderdeel niet ontvanke
lijk is; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1315, 
tweede lid, 1316, 1330, 1331, 1356, derde 
lid, van bet Burgerlijk Wetboek, van de 
algemene rech~beginselen van de niet
splitsing van de bewijsmiddelen en van 
de eerbied voor de rechten van de 
verdediging, 

doordat het vonnis de pachtovereen
komst betreffende de goederen aan de 
Groenenhoek 3 in Kontich ontbonden en 
verbroken · verklaart ten laste van de 
eisers en deze veroordeelt om de pacht
goederen te ontruimen en ter vrije 
beschikking te stellen van de verweer
ders op grond : dat uit de gerechtelijke 
plaat$opneming, verricht ·door de eerste 
rechter, blijkt dat geen gereedschappen 
aanwezig waren in de oude hoeve en dat 
de pachthoeve in wei:kelijkheid niet 
meer bemeubeld was; dat bet e(:mzijdig 
proces-verbaal van · vaststellingen, op 
verzoek van de eisers opgesteld, niet kan 
opwegen tegen de vaststellingen bevat in 
de gerechtelijke opneming; dat, ten 
gevolge van bet niet-bewonen, de pacht
hoeve langzaam verkrot; dat uit bet 
proces-verbaal van vaststelling, op ver
zoek van de eisers zelf opgemaakt, blijkt 
dat aile plaatsen aangetast zijn door 
vochtigheid, 

tertvijl het vonnis, door de vermeldin
gen van bet proces-verbaal van vaststel
lingen, opgesteld op vraag ·van de eisers, 
enerzijds wegens zijn eenzijdig karakter 
te verwerpen, wanneer deze vaststellin
gen in bet voordeel van de eisers waren, 
en door ze anderzijds aan te houden 
wanneer ze in hun nadeel waren, de 
inhoud van deze akte, wat betreft de 
bewijsvoering, ten onrechte splitst; 
immers bet eenzijdig karakter van de 
akte in de twee gevallen aanwezig is; 
daardoor de rechten van de verdediging 
van de eisers miskend werden : 

Overwegende dat het beweerde 
« algemeen rechtsbeginsel van de 
niet-splitsing van de bewijsmid
delen » niet bestaat; 

Overwegende dat de feitenrech
ters op onaantastbare wijze ver
mochten te oordelen over de be
wijswaarde van het hun overgelegde 
eenzijdige proces-verbaal van vast
stelling, op voorwaarde dat zij de 
bewijskracht ervan niet miskenden; 
dat zij aldus konden oordelen, zon
aer de rechten van de verdediging 
te miskennen, dat aan bepaalde 
verklaringen of vaststellingen meer 
geloof moest worden gehecht dan 
aan andere; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 
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Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt de eisers in 
de kosten. 

20 februari 1981 - 1" kamer -
Voarzitter: de h. Janssens, waarnemend 
voorzitter - Verslaggever : de h. Sury -
Gelijkluidende conclusie van de h. Bal
let, advocaat-generaal - Advocaten 
mrs. Houtekier en De Baeck. 

Nr. 37Z 

1" KAMER - ZO februari 1981 

1° TUSSENKOMST BURGE~KE 
ZAKEN - OPROEPING ror VRIJwARING -
RECHT VAN HOGER BEROEP TEGEN DE 
BESLISSING OP DE HOOFDVORDERING -
BERUSTING VAN DE HOOFDVERWEERDER IN 
DE VEROORDELING ZONDER GEVOI.G. 

2° HOGER BEROEP - BURGERLIJKE 
ZAKEN - TUSSENKOMST - EIS ror VRIJWA
RING - RECHT VAN HOGER BEROEP VAN DE 
TUSSENKOMENDE PARTLJ DIE IN HET HOOFD
GEDING . TEGENPARTLJ IS. GEWORDEN -
RECHT ONAFHANKELIJK VAN DE HOUDING 
VAN DE ElSER ror TUSSENKOMST. 

3° CASSATIE- OMVANG- BURGEIQ.IJKE 
ZAKEN- VERNIETIGING VAN EEN BESCHIK
KING VAN DE BESTREDEN BESLISSING -
BRENGT VERNIETIGING MEDE VAN EEN 
ANDERE BESCHIKKING DIE SLECHTS H~ 
GEVOI.G IS VAN DE EERSTE. 

1" en 2" De hoofdeis blijft onderscheiden 
van de eis tot vrijwaring die verweer
der heeft ingesteld; het recht van 
boger beroep van de tussenkomende 
partij die tegenpartij van de eiser in 
de hoofdeis is geworden, is principieel 
onafhankelijk van de houding van de 
eiser tot tussenkomst en de tussenko
mende partij is niet gehouden door de 
berosting in het vonnis van degene die 
haar in het geding heeft opgeroepen 
(1). 

3"· Vernietiging van een beslissing, wat 
de hoofdvordering betreft, brengt ver
nietiging mee van de beslissing op de 
eis tot vrijwaring die het gevolg ervan 
is (2). 

(ROBBERECHTS G. T. ROBBERECHTS J., 
CENTRALE RAIFFEISENKAS S.V.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 18 juni 1979 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewe~en; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 15, 16, 31, 1050, 
1051, 1053 en 1068 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 

doordat het arrest het boger beroep 
van eiser tegen verweerder « ontoe
laatbaar ,. verklaart op grond : dat « wat 
de oorspronkelijke hoofdvordering be
treft, het boger beroep, met toepassing 
van artikel 1051 van het Gerechtelijk 
Wetboek, ontoelaatbaar is, want laattij-
dig; dat verweerster trouwens zonder 
voorbehoud het totale bedrag van de 
veroordeling, hetzij 106.157 frank in 
hoofdsom, interesten en gerechtskosten, 
heeft betaald aan verweerder ,., 

terwijl eiser, die door verweerster was 
opgeroepen in « tussenkomst en vrij
waring ,., partij was in de hoofdvorde
ring en in die hoedanigheid conclu
deerde tot de ongegrondheid van de 
hoofdvordering en het geschil krachtens 
artikel 31 van het Gerechtelijk Wetboek 
tussen de drie partijen onsplitsbaar was 
vermitsbij tegenstrijdige beslissingen 
omtrent deze hoofdvordering de geza
menlijke tenuitvoerlegging van die 
beslissingen onmogelijk zou zijn; wan
neer het geschil onsplitsbaar is, de 
tussenkomende partij boger beroep 
tegen de beslissing op haar tussenvorde
ring kan instellen, ook indien de partij 
ter bescherming van wier belangen zij 
tussenkwam, geen boger beroep heeft 
ingesteld; bij betekening aan onder
scheidene belanghebbenden op verschil
lende data, of bij betekening zoals ten 
deze, krachtens de artikelen 1051 en 
1053 van het Gerechtelijk Wetboek, de 
termi~n van boger beroep ten opzichte 
van 1eder belanghebbende afzonderlijk 
moet worden berekend en dit boger ---------------1 beroep noodzakelijk het geheel van bet 
geding ten aanzien van aile partijen 

(1) Zie Cass., 10 juni 1948 .(Bull. en Pas., ---------------
1948, I, 370) en R.C.J.B~ 1949, blz. 113,' met 
voetnoot Braas, nr. 7, blz. 123; zie ook A.P.R, 
Beroep in burgerlijke zaken •. nr. 266. 

(2) Zie Cass., 18 jan. 1980 (A.C, 1979-80, 
nr. 300). 
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opnieuw tot voorwerp van de betwisting 
maakt, ongeacbt de omstandigbeid dat 
een van de partijen reeds zou berust 
bebben in bet beroepen vonnis; zodat 
bet arrest, door in die omstandigbeden 
bet door eiser gestelde boger beroep 
tegen verweerder laattijdig en « on
toelaatbaar ,. te verklaren en, door bet 
geschil aanhangig in boger beroep te 
beperken tot de tussenvordering tussen 
eiser en verweerster, scbending inboudt 
van aile hierboven vermelde regelen in 
verband met de recbtsgevolgen van 
de tussenkomst (schending van de 
artikelen 15 e~ 16 van bet Gerecbtelijk 
Wetboek), de onsplitsbaarbeid en bet 
boger beroep (scbending van de 
artikelen 31, 1050, 1051, 1053 en 1068 van 
bet Gerecbtelijk Wetboek) : 

Overwegende dat Jean Robbe
rechts, tbans verweerder, de samen
werkende vennootschap Centrale 
Raiffeisenkas, thans verweerster, 
dagvaardde tot betaling van 
75.000 frank; dat verweerster op 
haar beurt Guillaume Robberechts, 
thans eiser, dagvaardde tot vrijwa
ring; 

Overwegende dat, wat de oor
spronkelijke hoofdvordering betreft, 
het arrest beslist dat het hoger 
beroep van eiser met toepassing van 
artikel 1051 van het Gerechtelijk 
Wetboek ontoelaatbaar is, want laat
tijdig, en dat verweerster trouwens 
zonder voorbehoud het totale 
bedrag van de veroordeling, zegge 
106.157 frank in hoofdsom, inte
resten en gerechtskosten, heeft 
betaald aan verweerder; 

Overwegende dat, bij eis tot vrij
waring, de hoofdeis weliswaar 
onderscheiden blijft van de eis tot 
vrijwaring of tussenkomst, doch dat 
zulks niet belet dat de opgeroepene 
hoger beroep kan instellen tegen 
eiser in de hoofdeis, voor zover de 
opgeroepene ook partij is · geworden 
ten aanzien van de hoofdvordering, 
doordat een rechtsband is tot stand 
gekomen met eiser; 

Overwegende dat in eerste aan
leg eiser rechtstreeks concludeerde 
tegen verweerder, toen eiser :in de 
hoofdeis; dat hij in zijn · eerste 
conclusie vorderde de hoofdeis niet 

ontvankelijk, ten minste ongegrond 
te verklaren en verweerder te ver
oordelen wegens tergend en roeke
loos geding en in de kosten, ook die 
van de oorspronkelijke dagvaarding 
ten gronde; dat eiser in zijn tweede 
conclusie vroeg de persoonlijke ver
schijning van verweerder te bevelen 
ten einde hem bepaalde vrageil te 
kunnen stellen en zelfs gewaagde 
van een gedingbeslissende eed die 
aan verweerder zou worden opge
dragen; 

Overwegende dat eiser derhalve 
ten opzichte van de hoofdeis partij 
geworden was in het geding; dat het 
beroepen vonnis hem trouwens ver
oordeelt tot de helft van de 
gerechtskosten, ook van de dagvaar
ding van verweerster door verweer
der en de globale rechtsplegingsver
goeding; 

Overwegende dat het recht van 
hoger beroep van de tussenkomende 
partij die tegenpartij van de eiser in 
de hoofdeis is geworden, princ,ipieel 
onafhankelijk is van de houding van 
de eiser tot tussenkomst en de 
tussenkomende partij · niet gehouden 
is door de berusting in het vonnis 
door degene die haar in het geding 
geroepen heeft; 

Overwegende dat het arrest, op de 
gronden die het vermeldt, niet wet
tig heeft kunnen beslissen dat het 
hoger · beroep van eiser tegenover 
verweerder niet ontvankelijk is; 

Dat het middel gegrond is; 
Overwegende dat de vernietiging 

van het arrest, wat de hoofdvorde
ring betreft, de vernietiging mee
brengt van de beslissing op de 
vordering tot vrijwaring die het 
gevolg ervan is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden · arrest; beveelt dat van 
onderhavig · arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van de 
vernietigde beslissing; houdt de 
kosten aan en zegt dat de feiten
rechter erover zal beslissen; ver
wijst de zaak naar het Hof van 
Beroep te Antwerpen. 
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20 februari 1981 - r kamer- Voor

zitter en verslaggever : de h. Janssens, 
waamemend voorzitter - Gelijkluiden
de conclusie van de h. Ballet, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. De Gryse 
en Dassesse. 

Nr. 373 

3• KAMER - 23 februari 1981 

ARBEIDSOVEREENKOMST - BEDIEN
DEN- OPZEGGINGSVERGOEDING -·BEGRIP. 

De bijdrage die de werkgever aan een 
pensioenfonds van de groep onderne
mingen waarvan hij deel uitmaakt, 
stort ten einde aan zijn personeelsle
den een « bovenwettelijk » aanvullend 
pensioen te betalen, is een « krach
tens de overeenkomst verworven 
verdienste », in de zin van art. 20, 
tweede lid, A.O.B., waarmee derhalve 
dient rekening te worden gehouden bij 
de vaststeJling van de opzeggingsver
goeding, in de zin van het eerste lid 
van genoemd artikel (1) (2). 

(VEUVE T. BELGIAN SHELL N.V., PENSIOEN
FONDS VAN DE VENNOOTSCHAP VAN DE 

SHELL-GROEP IN BELG!t V Z.W.) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 27 februari 1980 door 
het Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 20, tweede lid, van de 
wetten betreffende de arbeidsovereen
komst voor bedienden, gecoordineerd op 
20 juli 1955, . 

doordat bet arrest, om eisers vorde
ring tot bet bekomen van een bijko-' 
mende vergoeding wegens verbreking af 
te wijzen, en na te hebben beslist dat 
c bet reglement van bet pensioenfonds 
Shell voor appellant (thans eiser) inder
daad tot zijn arbeidsovereenkomst voor 

bedienden met de vennootschap Shell 
behoort •, beslist dat eiser ten onrechte 
de patroonsbijdrage in bet pensioen
fonds rekent tot bet loon dat als grond
slag dient bij de berekening van de 
bijkomende verbrekingsvergoeding, op 
grond dat ingevolge artikel 3, laatste lid, 
van bet reglement van bet Shell-pen
sioenfonds c aile rechten van de pen
sioengerechtigde uit hoofde van de bepa
lingen van onderhavig reglement enkel 
ten aanzien van de vereniging zonder 
winstoogmerk (pensioenfonds Shell) gel
den en · niet ten aanzien van de ver
enigde vennootschappen •, zoals ver
weerster, en men derhalve niet kan 
aannemeri dat de bediende ten aanzien 
van de werkgever recht heeft op de 
betaling van de patroonsbijdrage in bet 
pensioenfonds, nu de werkgever zich ten 
aanzien van bet pensioenfonds heeft 
verbonden om een bijdrage te betalen, 
zodat dit fonds bet litigieuze bovenwet
telijk pensioen kan betalen, 

terwijl de verbintenis van de werkge
ver ten aanzien van de bediende om die 
bijdrage aan een derde te betalen voor 
de bediende een verdienste vormt ver
worven krachtens de overeenkomst in de 
zin van artikel 20, tweede lid, van de 
wetten betreHende de arbeidsovereen
komst voor bedienden, gecoordineerd op 
20 juli 1955, en dat bijgevolg bij de 
vaststelling van de opzeggingsvergoeding 
met die bijdragen rekening moet worden 
gehouden: 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat het reglement van het 
Pensioenfonds dat aan de perso
neelsleden van de naamloze ven
nootschap Belgian Shell, verweer
ster, een bovenwettelijk aanvullend 
pensioen toekent, voor eiser deel 
uitmaakt van de arbeidsovereen
komst voor bedienden met zijn 
werkgever; · 

Overwegende dat de patronale 
bijdrage in het Pensioenfonds, 
boven eisers persoonlijke bijdragen 
die bestaan uit inhoudingen op zijn 

---------------lloon, bijgevolg een « verdienste 
(1) Zie Cass., 16 jan. 1978 (A.C~ 1978, 594) 

en de andersluidende concl. van adv.-gen. 
Lenaerts. 

(2) Wat de regeling van de Arbeidsovereen
komstenwet 3 juli 1978 betreft, zie de artt. 39, 
§ 1, en 82 van die wet. 

vormt die eiser krachtens de over
eenkomst heeft verworven » in de 
zin van artikel 20, tweede lid, van 
de gecoordineerde wetten op de 
arbeidsovereenkomst voor bedien
den; 
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Overwegende dat de bepalingen. In geval van arbeidsongeschiktheid ten 

van artikel 3, laatste lid, van het gevolge van een ziekte of een ongeval 
voornoemd reglement, waarin wordt heeft de werkman ten laste van zijn 
gezegd dat de gerechtigden van het werkgever recht op een normaal loon 
Fonds ten aanzien van de vennoot- gedurende zeven dagen; bestaat er een 

h d. d enkele ononderbroken schorsing van 
sc appen Ie it Fonds moeten de uitvoering van de arbeidsovereen
spijzen over geen enkel recht · komst zonder enige werkhervatting, 
beschikken, niet beletten dat de dan heeft de werkman enkel recht op 
patroonsbijdrage « een krachtens dit loon aUeen, ook al is de schorsing 
de overeenkomst verworven ver- te wijten aan twee of meer oorzaken 
dienste » blijft; van arbeidsongeschiktheid, zoals een 

of meer ziektes en een of meer 
Dat het middel gegrond is; ongevaUen (1). (Artt. 28, 28bis en 

29 A.O.W.) . 

Om die redenen, vemietigt het 
bestreden arrest in zoverre het uit
spraak doet over de vordering tot 
bijkomende opzeggingsvergoeding 
berekend op het bedrag van de 
patronale bijdrage in het Pensioen
fonds en over de kosten; zegt dat 
het arrest bindend is voor de ver
eniging zonder winstoogmerk Pen
sioenfonds van de vennootschappen 
van de Shell Groep in Belgie; 
beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslis
sing; houdt de kosten aan en zegt 
dat de feitenrechter erover zal 
beslissen; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Arbeidshof te 
Bergen. 

23 februari 1981 - 3" kamer - Voor
zitter : de h. Meeus, waarnemend voor
zitter - Verslaggever : de h. Kreit -
Gelijkluidende conclusie (3) van de h. 
Dumon, procureur-generaal - Advoca
ten : mrs. Ansiaux en De Gryse. 

Nr. 374 

(LOCIGNO T. < E.G.T.A. • N.V.) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 31 maart 1980 door 
het Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding vim de artikelen 28bis, a en b-bis, 
29, §§ 1, 2 en 3, van de arbeidsovereen
komstenwet van 10 maart 1900, als 
ingevoegd en/of gewijzigd respectievelijk 
bij de artikelen 13 van de wet van 
4· maart 1954, 75, § 1, van de wet van 
24 december 1963 en 1 van het konink
lijk besluit van 17 juli 1972 (artikel 28b~ 
a en b-bis), 17 van de wet van 
10 december 1962 en 26 van de wet van 
21 november 1969 (artikel 29, §§ 1, 
2 en 3) en 3 van de collectieve arbeids
overeenkomst gesloten op 28 juni 1973 in 
de nationale arbeidsraad betreffende het 
toekennen van een gewaarborgd maand
loon aan sommige bedienden in geval 
van arbeidsongeschiktheid ingevolge 
ziekte, ongeval van gemeen recht, 
arbeidsongeval of beroepsziekte, alge
meen verbindend verklaard bij het 
koninklijk besluit van 11 januari 1974, 
artikel1, 

doordat, na vooraf te hebben vastge-
~ KAMER_ 23 februari 1981 steld « dat het dus ten deze gaat om een 

arbeidsongeschiktheid ten gevolge van 
ARBEIDSOVEREENKOMST _ WERKLIE- een arbeidsongeval gevolgd door een 

DEN _ SCHORSING VAN DE OVEREENKOMST arbeidsongeschiktheid ten gevolge van 
_ BEZOLDIGING _ BEGRIP. ziekte; dat de oplossing voor die opeen-----------------l volging van arbeidsongeschiktheden niet 

(3) Hoewel het O.M. meende te moeten ---------------
aansluiten bij de opvatting van de adv .-gen. . 
Lenaerts in diens andersluidende conclusie bij 
het arrest van 16 jan. 1978 (zie vorenvermelde 
noot 1), was het niettemin van oordeel dat, 
omwille van de rechtszekerheid, de doctrine 
·van bet arrest moest worden gevolgd en 
concludeerde dus tot vernietiging van het 
arrest. 

. (1) R.v.St., 11 feb. 1969, Verz. Arr. 
R.v.St. 1969, nr. 13.395, en 17 maart 1972, Verz. 
Arr. R.v.St. 1972, nr. 15.224. 

(2) De wet van 3 juli 1978 betreffende de 
arbeidsovereenkomsten bevat dezelfde bepa
lingen in art. 52, § 1. 
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te vinden is in artikel 29 van de wet dat die optiek had. moeten vaststellen dat er 
slechts een oplossing biedt voor de in Qnderhavig geval geen werkhervatting 
arbeidsongeschiktheid of de opeenvol- is geweest en dat bet gewaarborgd loon 
ging van arbeidsongeschiktheden ten dus niet een tweede maal kon verschul
gevolge van ziekte of ongeval anders dan digd zijn, gelet op die wetsbepalingen, 
een arbeidsongeval of een beroepsziekte en men dus ongeacht de benaderings
(en) dat bet litigieuze geschil voortvloeit wijze van die artikelen moet vaststellen 
uit de wisselwerking van de arti- dat bet gewaarborgd loon enkel ver
kelen 28bis, b-bis, en 29 "• bet. arrest zegt schuldigd is wanneer bet werk is 
c vooreerst dat de wetgeving op bet hervat "• 
gewaarborgd loon, nu zij afwijkt van bet terwijl, naar luid van artikel 29, § 1, 
gemeen recht krachtens hetwelk de van de arbeidsovereenkomstenwet van 
werkgever alleen bet loon moet betalen 10 maart 1900, gewijzigd bij de 
wanneer de werknemer inderdaad werk artikelen 17 van de wet van 10 de
lieeft verricht, op beperkende wijze moet cember 1962 en 26, 1", van de wet van 
worden uitgelegd; dat bet niet opgaat 20 december 1969, in geval van arbeids
een loon te 11 waarborgen 11 en verder te ongeschiktheid ten gevolge van ziekte, 
betalen dat niet is ontstaan aangezien de andere dan een beroepsziekte, de werk
prestatie niet is ontstaan; dat in bet man ten laste van zijn werkgever recht 
onderhavige geval geintimeerde (thans heeft op 80 pet., 100 pet. krachtens 
eiser) op 15 november 1976, de eerste artikel 3 van de voornoemde collectieve 
dag waarop hij verplicht bet werk had arbeidsovereenkomst van 28 juni 1973, 
moeten hervatten en dus een loon zou van zijn normaal loon gedurende een 
11 verdienen 11 (na bet einde van zijn periode van 7 dagen, waarbij dat recht is 
arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ondergeschikt aan de door eiser ver
een arbeidsongeval), zulks wegens ziekte vulde voorwaarden dat de werkman 
onmogelijk kon; dat hij geen aanspraak zonder onderbreking gedurende ten 
kon maken op een loon vermits hij geen minste een maand in dienst van dezelfde 
prestatie had verricht; dat een gewaar- onderneming is gebleven; noch uit dat 
borgd loon impliceert dat er een loon is; artikel, met name uit de §§ 1, 2 en 3, 
dat bet onjuist is te zeggen, zoals de noch uit een andere wettelijke bepaling 
eerste rechter, dat bet arbeidsonge- volgt dat bet recht van de werkman op 
schiktheden van verschillende aard bet gewaarborgd weekloon onderge
betreft waarop verschillende bepalingen schikt is aan de voorwaarde dat de 
van toepassing zijn; dat bet duidelijk is arbeidsongeschiktheid ten gevolge van 
dat beide bepalingen een enkel juridisch ziekte plaatsgrijpt op een ogenblik dat 
vraagstuk oplossen, met name bet ver-. de uitvoering van de arbeidsovereen
schuldigd zijn van bet gewaarborgd loon komst niet was geschorst, bijvoorbeeld 
wegens een arbeidsongeschiktheid; dat wegens een vroegere arbeidsongeschikt
alleen de gebeurtenis die ten gronde ligt heid ten gevolge van een arbeidsongeval, 
aan de arbeidsongeschiktheid verschil- van een ongeval op de weg naar of van 
lend is; dat artikel 29 bet genieten van bet werk of van een beroepsziekte, 
bet gewaarborgd loon doet afhangen van overeenkomstig artikel 28bis, b-bis, van 
de vereiste dat er een werk is geweest dezelfde wet, en bijgevolg aan de voor
dat ten gevolge van een ziekte of een waarde dat na de eerste periode van 
ongeval met arbeidsongeSchiktheid is arbeidsongeschiktheid bet werk moet 
stopgezet; dat wanneer men ervan uit- hervat zijn; bet arrest, door anders te 
gaat dat er arbeidsongeschiktheden van beslissen, de toekenning van .. bet 
verschillende aard kunnen bestaan, de gewaarborgd weekloon doet afhangen 
eerbiediging van elk artikel dat daarop van een bijkomende voorwaarde die 
betrekking heeft, vereist dat alle wette- geenszins is gesteld door de wetgever, 
lijke voorwaarden moeten vervuld zijn die naar luid van twee afzonderlijke 
die tot bet ontstaan van die arbeidsonge- wettelijke bepalingen uitdrukkelijk heeft 
schiktheid hebben bijgedragen; dat in gezegd dat de werkgever bet gewaar
onderhavig · geval er een arbeidsongeval borgd weekloon aan de werkman ver
met arbeidsongeschiktheid is geweest, schuldigd blijft zowel, enerzijds, bij een 
gevolgd door ziekte met arbeidsonge- arbeidsongeschiktheid ten gevolge van 
schiktheid; dat de eerbiediging van elke een arbeidsongeval, een ongeval op de 
tekst en de toekenning van bet gewaar- weg van of naar bet werk of een 
borgd loon telkenmale vereisen dat er beroepsziekte, als, anderzijds, bij een 
een werk (en een loon vqor dat werk) is. arbeidsongeschiktheid ten gevolge van 
gevolgd door een arbeidsongeschiktheid een andere ziekte of een ander ongeval; 
• en, concluderend, beslist c dat men in _geen overwegingen van bet arrest, met 
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name dat de wetgeving betreffende bet 
gewaarborgd loon op beperkende wijze 
moet worden uitgelegd, dat die beide 
bepalingen elm enkel juridisch probleem 
regelen, met name bet verschuldigd zijn 
van bet gewaarborgd loon ten gevolge 
van een arbeidsongeschiktheid, en dat 
de naleving van elke tekst telkens ver
eist dat er een werk en een loon voor 
dat werk is gevolgd door een arbeidson
geschiktheid, de bovenvermelde beginse
len kunnen aantasten en dus bijgevolg 
evenmin kunnen beletten dat eiser bet 
gewaarborgd weekloon ontvangt vanaf 
15 november 1976, datum waarop hij 
normaal zijn werk zou hebben hervat na 
de eerste schorsing van de arbeidsover
eenkomst wegens de arbeidsongeschikt
heid ten gevolge van bet arbeidsongeval 
van 8 november 1976 (schending van de 
in bet middel bedoelde wetsbepalingen) : 

Overwegende dat in het middel 
wordt betoogd dat het arrest, door 
aan eiser de toekenning te weigeren 
van het gewaarborgd weekloon, dat 
bij artikel 29, § 1, van de arbeids
overeenkomstenwet van 10 maart 
1900 is ingevoerd, op grond dat de 
arbeidsongeschiktheid ten gevolge 
van zijn ziekte onmiddellijk volgde 
op een arbeidsongeschiktheid ten 
gevolge van een arbeidsongeval 
waarvoor hij het gewaarborgd 
weekloon had ontvangen krachtens 
artikel 28bis, b-bis, van dezelfde wet 
en dat hij het gewaarborgd week
loon bij ontstentenis van een werk
hervatting tussen beide arbeidson
geschiktheden geen tweede maal 
kon ontvangen, de toekenning van 
dat loon doet afhangen van een 
niet wettelijk vereiste bijkomende 
voorwaarde; 

Overwegende dat uit de vaststel
lingen van het arrest volgt dat de 
arbeidsongeschiktheid ten gevolge 
van eisers ziekte zich heeft voorge
daan precies op de dag waarop hij 
het werk diende te hervatten na een 
eerste arbeidsongeschiktheid ten 
gevolge van een arbeidsongeval; dat 
het arrest aldus vaststelt dat er 
tussen beide periodes van arbeids
ongeschiktheid geen werkhervatting 
is geweest; 

Overwegende dat volgens arti
kel 28 bis, a, van de arbeidsovereen
komstenwet bij ongeval of ziekte 
van de werkman het arbeidscon
tract geschorst is; dat in die bepa
ling ten aanzien van de schorsing 
van het contract geen onderscheid 
wordt gemaakt naargelang van de 
oorzaak van de arbeidsongeschikt
heid die tot schorsing leidt; 

Dat daaruit volgt dat twee opeen
volgende arbeidsongeschiktheden 
zonder werkhervatting in de zin van 
de genoemde bepaling slechts een 
enkele schorsing van het contract 
vormen, ook al is de oorzaak van 
die arbeidsongeschiktheden ver
schillend; 

Overwegende dat de artikelen 
28bis, b-bis, en 29, § 1, betreffende 
het gewaarborgd loon, weliswaar 
een onderscheid maken naargelang 
van de oorzaak van de arbeidsonge
schiktheden; dat dit onderscheid 
evenwel verband houdt met de 
omvang van het recht op het 
gewaarborgd loon en niet met het 
beginsel van dat recht; dat dit recht 
verband houdt met de schorsing van 
de uitoefening van de arbeidsover
eenkomst ten gevolge van een 
arbeidsongeschiktheid; 

Dat het arrest bijgevolg wettelijk 
beslist dat een werknemer, indien 
er een enkele periode van schorsing 
van de uitoefening van de arbeids
overeenkomst is die niet door een 
werkhervatting is onderbroken, en 
hoewel die schorsing te wijten is 
aan twee opeenvolgende arbeidson
geschiktheden met verschillende 
oorzaak, geen recht heeft op een 
nieuw gewaarborgd loon voor de 
tweede arbeidsongeschiktheid; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

23 februari 1981- 3" kamer- Voor
zitter : de h. Meeus, waamemend voor
zitter - Verslaggever : de h. Closon -
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Gelijkluidende conclusie van de h. 
Dumon, procureur-generaal - Advoca
ten : mrs. Biitzler en De Gryse. 

Nr. 375 

2• KAMER - 24 februari 1981 

1° STRAF- OVERTREDING VAN DE BIJZON
DERE WETI'EN EN VERORDENINGEN - VER
ZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN - SLECHTS 
IJCHTERE STRAF DAN HET BEPAALDE MINI
MUM INDIEN DIT UITDRUKKELLJK IN DIE 
WETI'EN EN VERORDENINGEN IS VOORZIEN 
(1). (ART. 100, EERSTE LID, SW.) 

2° VREEMDELINGEN - OVERTREDING 
VAN ART. 21, 1°, VAN HET KONINKLLJK 
BESLUIT NR. 34 VAN 20 JULI 1961 BETREF

.FENDE DE TEWERKSTELLING VAN VREEMDE
LINGEN, GEWIJZIGD BIJ ART. 6 VAN DE WET 
VAN 22 JULI 1916- GELDBOETE VAN MINDER 
DAN 1.000 FRANK- ONWETTlGE STRAF (2). 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN 
BEROEP TE BRUSSEL T. DE SAEDELEER) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 30 juni 1980 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Overwegende dat het arrest enkel 
uitspraak doet over het hager 
beroep van het openbaar ministerie 
tegen de beslissing op de tegen 
verweerster wegens de telastlegging 
A ingestelde strafvordering; 

Over bet middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 100 van het 
Strafwetboek, 27, 1", van het koninklijk 
besluit nr. 34 van 20 juli 1967, zoals het 
werd gewijzigd bij artikel 6 van de wet 
van 22 juli 1976, en 31 van voormeld 
koninklijk besluit nr. 34 van 20 juli 1967, 
zoals het werd gewijzigd bij artikel 9 
van de wet van 22 juli 1976, 

doordat het hof van beroep, de 
beklaagde veroordelend uit hoofde van 
de telastlegging A, in haar voordeel 
verzachtende omstandigheden aanneemt 
en haar een geldboete van tweehonderd 
frank oplegt, 

terwijl, krachtens de artikelen 100 van 
het Strafwetboek en 31 van het konink
lijk besluit van 20 juli 1967, zoals het 
gewijzigd werd bij artikel 9 van de wet 
van 22 juli 1976, het hof van beroep de 
beklaagde niet vermocht te doen genie
ten van de verzachtende omstandighe
den bedoeld in artikel 85 van het 
Strafwetboek en derhalve de beklaagde 
niet vermocht te veroordelen tot een 
geldboete die minder bedraagt dan het 
minimum bepaald bij artikel 27, 1•, van 
het koninklijk besluit nr. 34 van 
20 juli 1967, zoals het werd gewijzigd bij 
artikel 6 van de wet van 22 juli 1976, te 
weten 1.000 frank : 

Overwegende dat het arrest ver
weerster veroordeelt tot een geld
boete van tweehonderd frank, reke
ning houdende met verzachtende 
omstandigheden en met toepassing 
van artikel 85 van het Strafwetboek, 
ter zake van : (A) met overtreding 
van de artikelen 1, 4, 27, 1", 31 en 
32 van het koninklijk besluit nr. 34 
van 20 juli 1967 betreffende de 
tewerkstelling van arbeiders van 
vreemde nationaliteit, genomen ter 
uitvoering van de artikelen 1, n·, I, 
3, tweede lid, en 4 van de wet van 
31 maart 1967 tot toekenning van 
bepaalde machten aan de Koning 
en 7, § 9, van de besluitwet van 
28 december 1944, zoals gewijzigd 
tot op heden, als werkgever, zijn 
aangestelde of lasthebber, in strijd 
-met de bepalingen van het eerstge
noemde koninklijk besluit of vaJ} de 
uitvoeringsbesluiten daarvan, arbeid 
te (hebben) doen of laten verrichten 
door een persoon die niet van 
Belgische nationaliteit is en die 
geen houder is van een geldig attest ----------------1 van immatriculatie, ter zake door de 

(1) Cass., 3 mei 1976 (A.C., 1976, 983). 

(2) Zie Cass., 3 mei 1976, vermeid in noot 1; 
Pari. voorbereiding wet 22 juli 1976 : Pari. 
Besch., Kamer, zitting 1975-1976, 735, nr. 1, 
Memorie van toelichting, blz. 5, en nr. 3, 
Verslag namens de Commissie van de tewerk
stelling en arbeid uitgebracht door de beer 
Deneir, biz. 5, art. 9. 

arbeidster BA.M.; 
Overwegende dat, luidens arti

kel 27, 1", a) van het eerstgenoemde 
koninklijk besluit, zoals het gewij
zigd is bij artikel 6 van de wet van 
22 juli 1976, het hiervoren omschre
ven misdrijf gestraft wordt met 
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gevangenisstraf van acht dagen tot 
een maand en met een geldhoete 
van 1.000 tot 2.000 frank of met een 
van die straffen aileen; dat, krach
tens artikel 31 van hetzelfde 
koninklijk hesluit, zoals het gewij
zigd is hij artikel 9 van de wet van 
22 juli 1976 : aile hepalingen van 
hoek I van het Strafwethoek, uit
gezonderd hoofdstuk V en de 
artikelen 59 en 60, maar met inhe-

van de Staat; verwijst de aldus 
heperkte zaak naar het Hof van 
Beroep te Gent. 

24 februari 1981 - 2" kamer - Voor
zitter : baron Richard, voorzitter -
Verslaggever : de h. Soetaert - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Tille
kaerts, advocaat-generaal. 

grip van hoofdstuk VII, toepasselijk Nr. 376 
zijn op de misdrijven in dat hesluit · 
omschreven; 

2• KAMER - 24 februari 1981 
Overwegende dat het even aange

haalde artikel 31 moet worden 
samengelezen met artikel 100, eer
ste lid, van het Strafwethoek, dat 
luidt als volgt : hij gehreke van 
andersluidende bepalingen in hij
zondere wetten en verordeningen 
worden de hepalingen van het eer
ste hoek van dit wetboek toegepast 
op de misdrijven die hij die wetten 
en verordeningen strafbaar zijn 
gesteld, met uitzondering van 
hoofdstuk VII en artikel 85; 

Overwegende dat uit die samenle
zing, uit de gewijzigde redactie van 
artikel 31 van het koninklijk hesluit 
nr. 34 van 20 juli 1967, dat wei 
hoofdstuk VII van het Strafwethoek 
maar niet artikel 85 van dat wet
hoek vermeldt, en tevens U:it de 
parlementaire voorhereidihg van de 
wijzigende wet van 22 juli 1976 
hlijkt dat, ter zake van misdrijven 
tegen het evengenoemde koninklijk 
hesluit, verzachtende omstandighe-
den op grand van artikel 85 van het 
Strafwetboek niet in aanmerking 
kunnen worden genomen; 

Dat het middel gegrond is; 

1° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 
- MIDDEL DAT HET HOF ZOU VERPLICHTEN 
TOT EEN ONDERZOEK VAN FElTEN - NIET 
ONTVANKEIJJK MIDDEL (1). 

2° BEWLJS - STRAFZAKEN - GEVALLEN 
WAARIN DE WET GEEN BIJZONDER BEWIJS
MIDDEL OPLEGT - BEWIJSWAARDE VAN_ DE 
GEGEVENS WAAROP DE FEITENRECHTER ZIJN 
BESLISSING LAAT STEUNEN - GEGEVENS DIE 
DE PARTIJEN VRIJ HEBBEN KUNNEN BESPRE
KEN - ONAANTASTBARE BEOORDELING 
DOOR DE FEITENRECHTER {2). 

3° RECHT VAN VERDEDIGING -
STRAFZAKEN - VEROORDELING VAN DE 
BEKLAAGDE GEGROND OP VASTSTELLINGEN 
VAN EEN PROCES-VERBAAL DAT DE 
BEKLAAGDE GEWEIGERD HEEFI' TE ONDER
TEKENEN - PROCES-VERBAAL ONDERWOR
PEN AAN DE VRIJE BESPREKlNG VAN PAR
TIJEN - GEEN MISKENNING VAN HET RECHT 
VAN VERDEDIGING {3). -

(S ... T. H ... ) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het hestre
den arrest, op 27 juni 1980 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

OVer het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 390 van bet Straf
wetboek, Om die redenen, vernietigt het 

hestreden arrest hehalve in zoverre •--~------------~ 
dit het hoger heroep ontvankelijk 
verklaart en, hinnen de perken 
ervan, het heroepen vonnis vernie
tigt; heveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde 
heslissing; laat de kosten ten laste 

(1) Cass., 23 dec. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 248); 
raadpl; • Over de Rechtsstaat •, plechtige 
openingsrede van proc.-gen. Dumon, voor het 
hof van 3 sept. 1979, nr. 27. 

(2) Cass., 19 feb. 1980 (A.C., 1979-80, nr. 379). 

(3) Zie Cass., 12 maart 1974 (A.C., 1974, 768) 
en 17 jan. 1978 (ibid., 1978, 597). 
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doordat het arrest oordeelt dat de 

voorgeschiedenis van de zaak en het 
motief van de klacht niet ter zake 
dienend zijn, 

terwijl artikel 390 van het Strafwet
boek vereist dat het overspel voor de 
klager een beledigend karakter heeft, 
opdat vervolging of veroordeling wegens 
overspel kan plaatshebben; klager (ver
weerder) reeds bijna tien jaar in over
spel leeft met een dame te Brussel, voor 
welk overspel hij werd veroordeeld bij 
vonnis van 11 juli 1977 van de Correctio
nele Rechtbank te Brussel, zodat niet in 
ernst kan aanvaard worden dat de 
burgerlijke partij zich beledigd zou voe
len, zelfs indien bet overspel zou zijn 
bewezen, dit laatste nog steeds -met de 
meeste klem ontkend zijnde door 
eiseres: 

Overwegende dat, nu het middel 
steq.nt -op feitelijke gegevens die 
door het arrest niet worden vastge
steld, het onderzoek ervan het Hof 
zou verplichten tot een onderzoek 
van feiten waarvoor het niet 
bevoegd is; 

Dat het middel mitsdien niet ont
vankelijk is; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van bet algemeen rechts
beginsel betreffende de eerbiediging van 
de rechten van de verdediging, 

doordat het arrest in hoofdzaak en 
bijna uitsluitend stoelt op de in het 
proces-verbaal van 7 november 1977 
door de rijkswacht geakteerde vaststel
lingen betreffende hetgeen zij gezien, 
gehoord en gedaan heeft, 

terwijl eiseres geweigerd had dit pro
ces-verbaal te ondertekenen, omdat zij 
geenszins akkoord ging met het geak
teerde, als zijnde niet volledig beant
woordend aan de werkelijkheid; het 
arrest vervolgens aan eiseres verwijt het 
tegenbewijs niet te leveren, hoewel in 
conclusie door eiseres werd bekritiseerd, 
als zijnde schending · van het recht van 
verdediging, dat de rijkswacht het niet 
nodig achtte bijvoorbeeld de maat der 
bedden op te geven en, wat belangrijker 
is, de mogelijkheid van ontsnapping uit 
bet appartement te onderzoeken en te 
beschrijven, en zodoende eiseres de 
mogelijkheid tot tegenbewijs te geven; 

het arrest, niet beschikkend over de 
konkrete gegevens hieromtrent, vermoe
dens als _ bewijs aanvaardt, en het con
creet tegenbewijs (getuigenverklaring 
Van Laere) verwerpt : 

Overwegende dat het arrest aan 
eiseres niet verwijt dat zij het 
tegenbewijs van de vaststellingen 
van de rijkswacht niet .Ievert, doch 
enkel vaststelt dat het tegenbewijs 
niet wordt geleverd; 

Overwegende dat, wanneer zoals 
ten deze, de wet geen bijzonder 
bewijsmiddel oplegt, de feitenrech
ter op onaantastbare wijze, in feite, 
de bewijswaarde beoordeelt van de 
hem overgelegde gegevens welke de 
partijen vrij hebben kunnen bespre
ken; dat hij derhalve, zonder de 
rechten van de verdediging te 
schenden, de vaststellingen van een 
proces-verbaal als bewijselementen 
jegens de beklaagde vermag aan te 
houden, ook al heeft deze geweigerd 
dat proces-verbaal te ondertekenen; 

Overwegende dat, voor het ove
rige, het middel opkomt tegen de 
feitelijke beoordeling van de rech
ters in hoger beroep en derhalve 
niet ontvankelijk is; 

Dat het middel niet kan aangeno
men worden; 

En overwegende, wat de strafvor
dering betreft, dat de substantiiHe of 
op straffe van nietigheid voorge
schreven rechtsvormen in acht zijn 
genomen en de beslissing overeen
komstig de wet is gewezen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiseres in 
de kosten. 

24 februari 1981- 2" kamer- Voor
zitter en verslaggever : baron Richard, 
voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal 
- Advocaten : mrs. Lievesoens, Hasselt, 
en Gunzburg, Antwerpen. 
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Nr. 377 

2• KAMER- 24 febmari 1981 

1° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 
- HOF VAN ASSISEN - MIDDEL GEGROND OP 
BEWERINGEN DIE STRLJDIG ZLJN MET DE 
AUTHENTIEKE VASTSTELLINGEN VAN HET 
PROCES-VERBAAL VAN DE TERECHTZI'ITING 
- GEEN BETICHTING VAN VALSHEID- NIET 
ONTVANKELLJK MIDDEL (1). 

2° HOF VAN ASSISEN - WETBOEK VAN 
STRAFVORDERING, ART. 321, EERSTE LID -
VOLGORDE WAARIN DE GETUIGEN PRINCI
PIEEL WORDEN GEHOORD - VOLGORDE DIE 
GEEN OP STRAFFE VAN NIETIGHEID VOORGE
SCHREVEN OF SUBSTANTIELE RECHTSVORM 
UITMAAKT (2). 

3° HOF VAN ASSISEN - GETUIGE 
ONWETTIG BUITEN EED GEHOORD - NIETIG
HEID VAN HET GETUIGENIS DOOR HET HOF 
VAN ASSISEN VASTGESTELD - GETUIGE 
ONDER EED OPNIEUW GEHOORD - WETTIG
HEID (3). 

4° HOF VAN ASSISEN- GE'I'lilGE NIET 
GEHOORD WEGENS VERKEERDE TOEPASSING 
VAN ART. 322 VAN HET WETBOEK VAN STRAF
VORDERING BETREFFENDE HET GETUIGENIS 
VAN BWEDVERWANTEN IN OPGAANDE EN 
NEDERDALENDE LLJN, VAN BROERS EN 
ZUSTERS, VAN AANVERWANTEN, ECHTGENO
TEN EN AANGEVERS - VERGISSING VASTGE
STELD DOOR HET HOF VAN ASSISEN -
GETUIQE NADERHAND GEHOORD ONDER EED 
- WETTIGHEID (4). 

(SMITS) 

ARREST 

Overwegende dat het arrest enkel 
de beslissing op de strafvordering 
betreft; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 271, 336, 337 en 338 van het 
Wetboek van Strafvordering, 

doordat, zonder daartoe enige reden 
op te geven, aan de gezworenen, bij 
aanvang van het proces, de vragen ter 
hand werden gesteld, vragen die voor de 
gezworenen bepalend waren in deze zin 
dat zij van meet af aan in eiser een 
hoofddader, in de medebeschuldigden 
mededaders of zelfs slechts medeplichti
gen hebben gezien, 

terwijl de vragen overeenkomstig 
artikelen 335 en volgende van bet Wet
hoek van Strafvordering slechts na de 
sluiting der debatten mocbten worden 
overgelegd aan de gezworenen; . welis
waar niet in bet zittingsblad is opgeno
·men wanneer de vragen aan de gezwore
nen werden ter hand gesteld; niet kan 
gezegd worden dat de vragen, op het 
ogenblik dat zij in omloop werden 
gebracbt, voortsproten uit de debatten· 
aldus de artikelen 271 en 338 van het 
Wetboek van Strafvordering werden 
gescbonden, zomede de recbten van de 
verdediging : 

Overwegende dat het proces
verbaal van de terechtzitting, dat 
niet van valsheid werd beticht, 
vaststelt : « De heer voorzitter 
verklaart vervolgens dat de debatten 
gesloten zijn, ... geeft vervolgens 
luidop lezing van de vragen door 
hem gesteld en ondertekent volgens 
de wet. Na deze vragen gelezen te 

HET HOF; - Gelet op het bestre- hebben, herinnert hij aan de gezwo
den arrest, op 19 december 1980 renen de ambtsverrichtingen die zij 
door het Hof van Assisen van de te vervullen hebben ... Hij overhan
provincie Limburg gewezen; digt alsdan de vragen aan de gezwo
--------------------------------lrenen, in de persoon van de hoofd

(1) Cass., 28 feb. 1977 (A.C., 1977, 704); zie 
Cass., 8 mei 1979 (ibid., 1978-79, 1070). 

(2) Zie Cass., 21 feb. 1939 (Bull. en Pas., 
1839, I, 17), 5 jan. 1863 (ibid., 1863, I, 109) met 
concl. van adv.-gen. Cloquette, en 22 sept. 
1925 (ibid., 1925, I, 389); Les Novelles, Proce
dure plmale, t. II, vol. I, druk 1968, trefw. Cour 
d'assises, nrs. 1014 tot 1018. 

(3) Cass., 1 maart 1954 (A.C., 1954, 442); zie 
Cass., 6 sept. 1976 (ibid., 1977, 14) en noot 3 op 
biz. 15. 

(4) Zie de arresten venneld in noot 3. 

man van de jury ... »; 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 321 en 322 van het Wetboek 
van Strafvordering, 

doordat, vooreerst de rangorde werd 
miskend opgelegd bij artikel 321 van het 
Wetboek van Strafvordering, dat zegt dat 
eerst de getuigen voorgebracht door de 
procureur-generaal en door de burger-
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lijke partij, nadien de getuigen voorge
bracht door de beschuldigde zullen wor
den verhoord, 

wrwiil zulks ter zake heel zeker zijn 
belang had, nu de kinderen Everts niet 
v66r maar wei na hun moeder Vandewal 
Helena werden ondervraagd; 

doordat voorts, ten onrechte, eerst 
bepaalde gewraakte getuigen dan toch 
verklaringen onder ede aflegden, waar
aan in pers en debatten commentaren 
wetden gewijd, waarna deze getuigen 
da~ onder ede verklaringen mochten 
afleggen, 

terwijl de beslissing van het hof van 
assisen om de getuigen dan toch te 
horen op 17 december 1980 niet bet 
gevolg is van de discretionaire macht 
van de voorzitter, maar wei uitgaat van 
een voorafgaande wederrechtelijk in 
strijd met artikel 322 van bet Wetboek 
van Strafvordering genomen beslissing : 

Overwegende dat het proces
verbaal van de terechtzitting dat 
niet van valsheid werd beticht, 
vaststelt : « de beschuldigden en 
hun verdedigers ... verklaren geen 
opmerkingen te maken te hebben 
aangaande de orde der afhoring der 
getuigen; zij verklaren daarenboven 
uitdrukkelijk iedere verandering in 
de orde der afhoring der getuigen te 
dekken »; dat de volgorde waarin de 
getuigen op grond van artikel 321, 
eerste lid, van het Wetboek van 
Strafvordering principieel worden 
gehoord geen op straffe van nietig
heid voorgeschreven of substantitHe 
rechtsvorm uitmaakt; 

Overwegende, voor het overige, 
dat het hof van assisen, blijkens het 
proces-verbaal van de terechtzitting 
van 11 december 1980, de getuigen 
Lambert Everts, Pieter Everts en 
Michel Tulkens, na verzet van het 
openbaar ministerie tegen hun ver
hoor omdat de twee eerstgenoem
den broeders en de laatstgenoemde 
de schoonbroeder waren van de 
burgerlijke partij, buiten eed ver
hoorde, en de getuige Rina Everts, 
na verzet van het openbaar minis
terie en van eisers raadsman tegen 
haar verhoor omdat ze de echtge
note was van de burgerlijke partij, 
niet verhoorde; 

Overwegende dat het hof van 
assisen, bij arrest van 15 decem
ber 1980, na te hebben vastgesteld 
dat ten onrechte werd ingegaan op 
het verzet van het openbaar mi
nisterie en van eisers raadsman, de 
op 11 december 1980 door de getui
gen Lambert Everts, Pieter Everts 
en Michel Tulkens afgelegde verkla
ringen vemietigde en besliste die 
getuigen, alsook de getuige Rina 
Everts, opnieuw op te roepen voor 
de terechtzitting van 17 december 
1980; 

Overwegende dat de onregelmatig 
afgelegde verklaringen aldus wettig 
werden vemietigd en alle vorenbe
doelde getuigen, blijkens het pro
ces-verbaal van de terechtzitting, op 
17 december 1980 regelmatig onder 
eed werden verhoord; dat, nu de 
tijdens de terechtzitting van 11 de
cember 1980 begane schendingen 
van artikel317 van het Wetboek van 
Strafvordering, te wijten aan de 
verkeerde toepassing van artikel 322 
van hetzelfde wetboek, werden 
goedgemaakt, die aanvankelijke 
schendingen zonder belang zijn; 

En overwegende dat de substan
tiele of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en de beslissing 
geen onwettelijkheid bevat die eiser 
kan grieven; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

24 februari 1981 - 2" kamer - Voor
zitter : baron Richard, voorzitter -
Verslaggever : de h. Rauws - Gelijklui
dende conclusie van de h. Tillekaerts, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Corthouts, Hasselt. 

Nr. 378 

2" KAMER - 25 februari 1981 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - BESUS
SING WAAlUN WORDT VASTGESTELD DAT DE 



-722-
WEITELIJKE VEREISTEN OM AAN DE 
BEKLAAGDE UITSTEL VAN DE TENUITVOER
LEGGING TE VERLENEN~ ZIJN VERVULD EN 
DAT UITSTEL IS VERANTWOORD - IN HET 
BESCHIKKENDE GEDEELTE VEROORDELING 
VAN DE BEKLAAGDE ZONDER DAT HEM UIT
STEL IS VERLEEND - TEGENSTRLJDIGE 
BESLISSING - BESLISSING NIET REGELMA
TIG MET REDENEN OMKLEED (1). 

(PROCUREUR-GENERAAL BLJ HET HOF VAN 
BEROEP TE BRUSSEL T. BAUFORT) 

25 februari 1981 - 2" kamer -
Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Kreit -
Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, 
advocaat-generaal. 

Nr. 379 

2" KAMER - 25 februari 1981 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
BESLISSINGEN WAARTEGEN CASSATIEBEROEP 
KAN WORDEN INGESTELD - STRAFZAKEN -
BESLISSING WAARBLJ NIET ONTVANKELIJK 
WORDT VERKLAARD HET HOGER BEROEP VAN 
HET OPENBAAR MINISTERIE TEGEN EEN VRLJ
SPREKEND VONNIS- VEROORDELING VAN DE 
BEKLAAGDE IN DE KOSTEN VAN HET HOGER 
BEROEP- VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE 
- ONTVANKELIJKHEID (1). 

2° GERECHTSKOSTEN - STRAFZAKEN 

- STRAFVORDERING- HOGER BEROEP VAN 
HET OPENBAAR MINISTERIE TEGEN EEN VRLJ
SPREKEND VONNIS - HOGER. BEROEP NIET 
ONTVANKELIJK VERKLAARD - VEROORDE
LING VAN DE BEKLAAGDE IN DE KOSTEN VAN 
HET HOGER BEROEP - ONWETTIGE VEROOR-

. DELING (2). 

3° CASSATIE - OMVANG- STRAFZAKEN

VONNIS VERNIETIGD WEGENS ONWETTIGHEID 
VAN DE VEROORDELING IN DE KOSTEN VAN 
HET HOGER BEROEP 'BETREFFENDE ·DE 
STRAFVORDERING- VERNIETIGING BEPERKT 
TOT DIT BESCHIKKENDE GEDEELTE (3). 

Nota arrest nr. 378 : 

(1) Zie Cass., 17 aug. 1978 (A.C., 1978, 1289). 

Nota's arrest nr. 379 : 

(1) (2) (3) en (4) Cass., 4 juni 1973 (A.C., 
1973, 964). 

4° VERWIJZING NA CASSATIE 
STRAFZAKEN - VONNIS VERNIETIGD IN 
ZOVERRE HET DE BEKLAAGDE VEROORDEELT 
IN DE KOSTEN VAN HET HOGER BEROEP 
TEGEN DE STRAFVORDERING ~ KOSTEN DIE 
TEN LASTE VAN DE STAAT MOETEN BLIJVEN 
- VERNIETIGING ZONDER VERWLJZING (4). 

(MOTTEN 
_T. DE TIEGE, c LWYD CONTINENTAL • N.V.) 

25 februari 1981 - 2" kamer · -
Voorzitter ·: de h. Legros, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Sace -
Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, 
advocaat-generaal. 

Nr. 380 

2" KAMER - 25 februari 1981 · 

1° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 

- VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE -
VOORZIENING GERICHT TEGEN DE -BEsLIS
SING OP DE STRAFVORDERING- MIDDEL DAT 
ENKEL BETREKKING HEEFT OP EEN FOUT 
WELKE TOT VERDELING VAN DE AANSPAKE
LLJKHEID KAN LEIDEN - GEBREK AAN 
BELANG '--- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL (1). 

2° WEGVERKEER - WEGVERKEERSRE
GLEMENT 1 DEC. 1975, ARTT. 12.4 EN 12.5 -
MANEUVER BESLISSING DAT EEN 
BESTUURDER VORENVERMELDE ARTIKELEN 
NIET HEEFT OVERTREDEN - BESLISSING 
ENKEL HIEROP GEGROND DAT HET MANEU
VER VAN DIE BESTUURDER KON WORDEN 
GEZIEN DOOR DE ANDERE BESTUURDERS, DIE 
DE CONTROLE OVER HUN SNELHEID NIET 
MOCHTEN VERLIEZEN - BESLISSING NIET 
NAAR RECHT VERANTWOORD. 

(SPEE EAT. DELESPESSE, MATTAR) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 10 november 1980 in 
hoger beroep gewezen door de· Cor
rectionele Rechtbank te Luik; 

I. In zoverre de voorzieningen van 
de eisers, beklaagde en burgerrech
telijk aansprakelijke partij, gericht 

Nota arrest nr. 380 : 

(1) Cass., 4 jan. 1977 (A.C.,1977, 472). 
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zijn. tegen de beslissingen op de 
tegen de verweerders, medebeklaag
den, ingestelde strafvordering : 

Overwegende dat de eisers niet 
bevoegd zijn om tegen die beslissin- · 
gen cassatieberoep in te stellen; 

Dat de voorzieningen niet ontvan
kelijk zijn; 

II. In zoverre de voorzieningen 
van de eiseressen, burgerlijke par
tjjen, gericht. zijn tegen het open
baar ministerie : 

Overwegende dat de eiseressen in 
geen kosten · werden veroordeeld 
jegens de open bare partij; 

Dat de voorzieningen niet ontvan
kelijk zijn bij gebrek aan belang; 

IR. ·In zoverre de voorzieningen 
van de eisers, beklaagde en burger
rechtelijk aansprakelijke partij, ge
richt zijn tegen de beslissingen op 
de door het openbaar ministerie 
tegen hen ingestelde rechtsvorde
ringen: 

Over het middel, dat hieruit is afgeleid 
dat de rechtbank de eiser Pierre Spee 
tot een straf veroordeelt wegens overtre
ding van de artikelen 10.1.1•, 10.1.2• en 
10.1.3• van bet Wegverkeersreglement, de 
eiser Josephus Spee burgerrechtelijk 
aansprakelijk verklaart voor de geld
boete en de kosten, die ten laste werden 
gelegd van zijn minderjarige zoon, de 
verweerders vrijspreekt van de hun ten 
laste gelegde feiten en zich onbevoegd 
verklaart om uitspraak te doen over de 
door de eiseressen, naamloze vennoot
schap De Schelde en Jeanne Jacquinet, 
tegen de verweerders ingestelde civiel
rechtelijke vorderingen, op grond « dat 
Mattar een garage moest binnenrijden 
door een poort van 2,25 meter breed 
waarvoor een trottoir van 1,40 meter lag, 
dat hij zich daarom eerst naar links 
moest begeven alvorens zijn bocht naar 
rechts te nemen; dat hij zijn vier 
richtirtgsaanwijzers in plaats van zijn 
rechter richtingsaanwijzers heeft doen 
werken; dat zodanige aanduiding welis
waar niet regelmatig . .was doch geen 
overtreding is en door Delespesse die 
Mattar zijn bocht heeft laten nemen, 
begrepen werd; dat zowel Pierre Spee 
als Delespesse bet maneuver van Mattar 

hebben kunnen zien; dat Spee de· con
trole. over zijn snelheid niet mocht 
verliezen en dat Delespesse niet mocht 
volgen op een afstand die, gelet op zijn 
rijvaardigheid en mate van oplettend
heid, niet verantwoord was; ... dat hij de 
algehele aansprakelijkheid voor bet 
ongeval draagt ... "• 

terwijl, eerste onderdeel, het vonnis, 
door erop te wijzen dat de verweerder 
Mattar, om zijn bocht naar rechts te 
nemen, zich naar links heeft begeven, 
zijn vier richtingsaanwijzers heeft doen 
werken en aldus een onregelmatige aan
duiding gaf en dat dergelijk rijgedrag als 
een maneuver moet worden beschouwd, 
zijn beslissing dat de verweerder Mattar 
de artikelen 12.4 en 12.5 van bet Wegver
keersreglement . niet heeft overtreden, 
niet wettelijk verantwoordt; 

tweede onderdeel, het vonnis voorbij
gegaan is aan de verklaring van de 
getuige Bruck, inzittende van de wagen 
van de verweerder Delespesse, volgens 
welke laatstgenoemde bruusk had moe
ten remmen, wat er toch op wees dat de 
verweerder Mattar door zijn maneuver 
Delespesse en de eiser Pierre Spee, die 
achter hem reed, gehinderd had; 

derde onderdeel, nu de verweerder 
Delespesse verklaard heeft dat hij niet 
wist wat de verweerder Mattar voorne
mens was te doen vermits de vier 
richtingsaanwijzers van diens voertuig 
werkten, bet vonnis er ten onrechte op 
wijst dat de verweerder Delespesse de 
onregelmatige aanduiding van de ver
weerder Mattar begrepen heeft; 

vierde onderdeel, het vonnis weliswaar 
vem1eldt dat zowel de eiser Pierre Spee 
als de verweerder Delespesse bet 
maneuver van de verweerder Mattar 
konden zien, doch nalaat vast te stellen 
dat eiser er terecht op . mocht rekenen 
dat Mattar zijn maneuver zou onderbre
ken, ten einde artikel 12.5 van bet 
Wegverkeersreglement niet te over
treden: 

Overwegende dat de in het middel 
aangevoerde grieven enkel betrek
king hebben op een eventuele fout 
van de verweerder Mattar, welke 
aanleiding zou kunnen geven tot 
een verdeling van de civielrechte
lijke aansprakelijkheid, zodat het 
middel niet ontvankelijk is bij 
gebrek aan belang; 

Overwegende dat, wat de tegen 
eiser, beklaagde, ingestelde strafvor-
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dering betreft, de substantHHe of op 
straffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvormen in acht zijn gena
men en de beslissing overeenkom
stig de wet is gewezen; 

eiseressen tot staving van hun voor
ziening aangevoerde middel welke 
toch niet kunnen leiden tot ruimere 
cassatie, vernietigt het bestreden 
vonnis, in zoverre daarbij uitspraak 
wordt gedaan over de burgerlijke 

IV. In zoverre de voorzieningen rechtsvorderingen van de eiseres
van de eiseressen, burgerlijke par- sen tegen de verweerder Mattar, 
tijen, gericht zijn tegen de beslissin- behalve in zoverre wordt beslist dat 
gen op de burgerlijke rechtsvorde- de eiser Pierre Spee een fout in 
ringen door hen ingesteld, oorzakelijk verband met het ongeval 

A. tegen de verweerder Deles- heeft begaan; verwerpt de voorzie
pesse : ningen voor het overige; beveelt dat 
. Overwegende dat de eiseressen van dit arrest melding zal worden 

gemaakt op de kant van de gedeel-
geen enkel middel aanvoeren; telijk vernietigde beslissing; veroor-

B. tegen de verweerder Mattar : deelt de eisers Pierre Spee en 
Wat het eerste onderdeel van het Josephus Spee in de kosten van hun 

hierboven weergegeven middel be- voorziening en de verweerder Mat
treft : tar in het overige van de kosten; 

Overwegende dat uit de vermel- verwijst de aldus beperkte zaak 
dingen van het vonnis blijkt dat de naar de Correctionele Rechtbank te 
rechtbank, enerzijds, beslist dat de Hoei, zitting houdende in hoger 
door de verweerder Matar uitge- beroep. 
voerde rijbeweging een maneuver 25 februari 1981 _..:. 2" kamer _ 
is, anderzijds, dat genoemde ver- Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoor
weerder de hem verweten overtre- zitter - Verslaggever : de h. Stranard -
dingen van de artikelen 12.4 en Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, 
12.5 van het Wegverkeersreglement advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
niet heeft begaan en hem geen Charlier, Luik. 
enkele schuld treft, op de impliclete 
doch onmiskenbare grond dat 
bedoeld maneuver kon worden 
opgemerkt door de eiser Pierre 
Spee die, indien hij de controle over 
zijn snelheid niet had verloren, het 
ongeval had kunnen voorkomen; 

Dat het vonnis op grond van de 
enkele overwegingen die het ver
meldt, niet wettig heeft kunnen 
beslissen dat de verweerder Mattar 
de artikelen 12.4 en 12.5 van het 
Wegverkeersreglement niet heeft 
overtreden en dat de rechtbank niet 
bevoegd Is om uitspraak te . doen 
over de door de eiseressen tegen 
verweerder ingestelde burgerlijke 
rechtsvorderingen; 

Dat dit onderdeel van het middel 
gegrond is; 

Om die redenen, en zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van de 
overige onderdelen van het door de 

Nr. 381 

1" KAMER - 26 februari 1981 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG 
BURGERLIJKE ZAKEN - GESCHIL INZAKE 
FAILLISSEMENT - GEGEVENS VOOR DE 
OPWSSING DIE ZICH IN HET BLJZONDER 
RECHT VAN HET FAILLISSEMENT, HET 
AKKOORD EN DE OPSCHORTING VAN BETA
LING BEVINDEN - GERECHTELLJK WETBOEK, 
ART. 574, 2°- BEGRIP. 

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG -
BURGERLLJKE ZAKEN - HU1iR VAN GOEDE
REN- ALGEMENE BEGRIPPEN INZAKE HUUR~ 
OVEREENKOMSTEN - FAILLISSEMENT VAN 
DE HUURDER - GESCHIL INZAKE DE VORDE
RING VAN DE VERHUURDER TOT BETALING 
VAN VERVALLEN HUURGELDEN- GEGEVENS 
VOOR DE OPWSSING NIET TE VINDEN IN HET 
BLJZONDER RECHT BETREFFENDE HET FAIL
LISSEMENT, HET AKKOORD EN DE OPSCHOR
TING VAN BETALING - RECHTBANK VAN 
KOOPHANDEL NIET BEVOEGD. 
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3° BEVOEGDHEID EN AANLEG -
BURGERLLJKE ZAKEN - FAILLISSEMEN'l', 
FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTE
WK AKKOORD. - GEscRIL QMTRENT DE 
AARD VAN EEN. SCHlJLDVORDERING -
SCHULIWORDEIUNG . OP DE BOEDEL OF 
SCIJUU>VORDERING OP DE GEFAILLEERDE T 
- GEGMNS VOOR DE OPLOSSING TE VINDEN 
IN RET BIJzONDER REctlT BETREFFENDE RET 
FAILLISSEMENT, llET AKKOORD EN DE 
pPSCHORTING VAN BETALING - GERECHTE
LIJK WETBOEK, ART. 574, 20 - RECHTBANK 
V~ KOOPIJANDEL BEVOEGD. 

4° :tiUUR VAN GOEDEREN - ALGE
ltl~ B~Jllt>l>EN - FAILLISSEMENT VAN DE 
iriJURDJ!;Jt- VORDERING VAN DEVER~ 
l)~lt .rot BETALING VAN VERVALLEN RlJUR'
GEL,DEN ...- GESCHIL INZAKE DIE VORDERING 
- PEQE\'ENS VOOR DE OPLOSSING NIET TE 
VINpE,., IN RET BIJZONDER RECHT BETREF
fENPJI: RET FAILLISSEMENT, RET AKKOORD 
El'i bE OPSCHORTING VAN BETALING -
G~WK WETBOEK, ART. 574, 'J!l -
~ VAN KOOPHANDEL NIET 
8EVOEGD. 

5° FAILLISSEMENT, FAILLISSE-
).YIENTSAKKOORD EN GERECHTE
LIJK AKKOORD ;__ GESCHIL OMTRENT 
DE AARD VAN EEN SCHULDVORDERING -
SCHULDVORDEIUNG AL DAN NIET BEVOOR
RECHT, NAARGELANG RET GAAT OM EEN 
SCHULDVORDERING OP DE BOEDEL DAN WEL 
QM EEN DER GEZAMENLIJKE SCHULDVORDE
RI~GEN OP DE GEFAILLEERDE - GEGEVENS 
VOOR DE OPLOSSING TE VINDEN IN RET 
BIJZONDER RECHT BE'l'REFFENDE RET FAIL
LISSEM;ENT, RET AKKOORD EN DE OPSCROR
TI!'iG VAN BETALING - RECHTBANK VAN 
KQOPHANDEL BEVOEGD. 

1", 2" ert 4" De gegevens voor de oplos
, sing van een geschil inzake de vorde
ring tot betaling van vervallen huur
gelden die. de verhuurder instelt tegen 
de curator van het faillissement van 
de. huurder zijn niet te vinden in het 
bijzonder recht van bet faillissement, 
bet akkoord en de opschorting van 
betaling; de rechtbank van koophandel 
is (ierhalve met bevoegd om van dat 
geschil kennis .te nemen {1). (Art. 574, 
r,Ger.W.) 

3• en 5" De gege1'8nS VOOr de op/ossing 
van een geschi/ tussen een schuldeiser 
en .de curator in het faillissement van 
diens scbuldenaar omtrent de vraag of 

een schuldvordering aJ dan niet is 
bevoorrecht, naargelang het gaat om 
een schuldvordering op de boedel dan 
we] om een der gezamenlijke schuld
vorderingen op de gefailleerde, zijn te 
vinden in het bijzonder recht betref
fende het faillissement, het akkoord 
en de opschorting van betaling; de 
rechtbank van koophandel is derha/ve 
bevoegd om van dat geschil kennis te 
nemen (2). (Art. 574, 2•, Ger.W.) 

{MRS. MERSCH, PAUQUAY, RIKKERS Q.Q. 
T. GRENADE) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 28 maart 1979 in 
hoger beroep gewezen door de 
Rechtbank van · Eerste Aanleg te 
Verviers; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
scbending van de artikelen 574, 2°, van 
bet Gerecbtelijk Wetboek, gewijzigd bij 
de wet van 24 maart 1975, 496, 500, 501, 
502, 503, 504 van bet Wetboek van 
Koophandel (wet van 18 april 1851), 
waarvan artikel 496 gewijzigd is b1j 
artikel 1 van de' wet van 24 juli 1962 en 
de artikelen 502 en 504 gewijzigd zijn bij · 
de wet van 10 oktober 1967, en 97 van de 
Grondwet, 

doordat de rechtbank van eerste aan
leg, recht doende in hoger beroep, zicb 
bevoegd v'erklaart om kertnis te nemen 
van ·bet · geschil en, met bevestiging van 
bet beroepen vonnis, de eisers in hun 
boedanigbeid van curatoren in bet fail
lis~ement. van de naamloze vennootscbap 
Miiller-W1pperfurth en van de personen
venn~tscbap met beperkte aansprake
lijkheid Texter boofdelijk veroordeelt om 
verweerder de huur van de maanden 
april, mei en juni 1978, en wel provisio
neel 277.158 frank, te betalen plus 
de gerecbtelijke interesten, verweerder 
voorbeboud verleent voor de andere 
punten van de vordering, met name voor 
de te vervallen, huur en haar beslissing 
uitvoerbaar verklaart bij voorraad, niet
tegenstaande voorziening en zonder 
borgstelling, 

terwijl, eerste onderdeel, ... 
tweede onderdeel, alle vorderingen en 

geschillen recbtstreeks ontstaan uit bet 
faillissement en waarvan de gegevens 
voor de oplossing zicb beviri.den in bet 

(l) en (2) Zie Cass., 1'1 maart 1976 (A.C, bijzonder recbt dat bet stelsel van 
11176, 8~31). • . . · · bet faillissement bebeerst, onder .de 
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bevoegdheid van de rechtbank van koop
handel vallen; zulks bet geval is voor de 
vorderingen tegen de curatoren als ze 
strekken tot de aanneming van een 
schuldvordering in de gewone of bevoor
rechte passiva van bet faillissement, in 
elk geval als er tussen partijen een 
betwisting bestaat over de vraag of de 
schuldvordering, waarvan betaling wordt 
gevorderd, een schuldvordering op de 
boedel of « in ,. de boedel is, en de eisers 
bij conclusie dienaangaande uitdrukke
lijk een betwisting opwierpen, namelijk 
« dat, als moet worden aangenomen dat 
geintimeerde sedert 1 april 1978 tegen de 
appellanten een schuldvordering inzake 
huurgelden heeft, er enkel sprake kan 
zijn van een niet bevoorrechte schuld
vordering, zodat de appellanten zeker 
niet zouden kunnen worden veroordeeld 
om geintimeerde de door hem gevor
derde bedragen te betalen •, waaruit 
volgt dat de rechtbank, door zich, niet
tegenstaande die betwisting, bevoegd te 
verklaren om de eisers te veroordelen 
tot betaling van de door verweerder 
gevorderde achterstallige huur, arti
kel 574, 2", van bet Gerechtelijk Wet
hoek, gewijzigd bij de wet van 
24 maart 1975, miskent : 

Wat het tWeede onderdeel be
treft: 

Overwegende dat het middel kri
tiek uitbrengt op de beslissing 
waarbij het vonnis verklaart dat de 
rechtbank van eerste aar,tleg, recht 
doende in hoger beroep, bevoegd is 
om kennis te nemen van het 
geschil, dit wil zeggen, niet aileen 
om uitspraak te doen over de door 
verweerder ingestelde vordering tot 
betaling van vervallen huurgelden, 
doch ook om te beslissen of die 
huurgelden een schuldvordering op 
de boedel of, zoals de eisers betoog
den, «in,. de boedel zijn;· 

Overwegende dat de materitHe 
bevoegdheid van de rechtbanken 
van koophandel, waarvan sprake is 
in artikel 574, 2", van het Gerechte
lijk Wetboek, gewijzigd bij de wet 
van 24 maart 1975, beperkt is tot de 
geschillen rechtstreeks ontstaan uit 
het faillissement en waarvan ·de 
gegevens voor de oplossing zich 
bevinden in het bijzonder recht dat 
het stelsel van het faillissement 
beheerst; 

Overwegende dat het vonnis 
terecht beslist dat de gegevens voor 
de Qplossing van de vordering tot 
betaling van de vervallen huurgel
den , zich niet bevinden in het bij
zonder recht. dat · het stelsel van het 
faillissement beheerst; 

Overwegende dat, daarentegen, de 
gegevens voor de oplossing van het 
geschil betreffende de aard van de 
·schuldvordering zich in dat bijzon
der recht bevinden; dat immers 
overeenkomstig dat bijzonder recht 
moet worden nagegaan of het 
bedrag van de vervallen huurgelden 
een · schuldvordering op de boedel 
dan wei een schuldvordering « in ,. 
de boedel is; 

Dat, derhalve, door te oordelen 
dat, , nu de verplichtingen van de 
eisers jegens verweerder voor de 
boe(lel zijn aangegaan, de boedel 
« gehouden blijft tot betaling van de 
huurgelden tot het verstrijken van 
de lopende driejarige periode ,., en 
door aldus te beslissen dat het 
bedrag waartoe het de eisers ver
oordeelt een schuldvordering op de 
boedel is, in plaats van zich onbe-. 
voegd te. verklaren om over dit punt 
uitspraak te doen en in zoverre de 
zaak naar de rechtbank van koop
handel te verwijzen, het vonnis de 
in dit onderdeel van het middel 
aangevoerde wetsbepaling schendt; 

Dat dit onderdeel van het middel 
gegrond is; 

Over het derde middel, ... 
Over het vierde middel, •.• 

Om die redenen, en zonder acht 
te slaan op het eerste onderdeel van 
het eerste middel of op het tweede 
middel die niet tot een ruimere 
cassatie kunnen leiden, vemietigt 
het bestreden vonnis voor zover het 
beslist dat de bedragen waartoe het 
de eisers veroordeelt een schuldvor
dering op de boedel zijn, voor zover 
het beveelt dat zijn beslissing uit
voerbaar is bij voorraad, niettegen
staande voorziening en zonder borg
stelling en voor zover het uitspraak 
doet over de kosten; verwerpt de 
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voorziening voor bet overige; 
beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslis
sing; boudt de kosten aan en zegt 
dat de feitenrecbter erover zal 
beslissen; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de Recbtbank 
van Eerste Aanleg te Luik, zitting 
boudende in· boger beroep. 

26 februari 1981 - 1" kamer- Voor
zitter : ridder de Schaetzen, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Closon 
- Gelijkluidende conclusie van mevr. 
Liekendael, advocaat-generaal - Advo
caten: mrs. VanRyn en DeBruyn. 

Op dezelfde dag is een arrest in dezelfde zin 
gewezen, op voorziening van dezelfde eisers 
regen een vonnis van· dezelfde datum, gewezen 
d:t?Or dezelfde rechtbank, tussen dezelfde par
tijen. 

Nr, 382. 

1" KAMER- 26 februari 1981 

(BELGISCHE ErrAAT - MIN. V. LANDSVERDEDI
GING T. • LA PROVIDENCE JA.R.D. • N.V., 

• SCHOONHEYT FllEREs • P.V.BA) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op bet bestre
den arrest, op 9 oktober 1979 door 
bet Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1382 en 1383 van 
bet Burgerlijk Wetboek, van bet alge
meen beginsel van bet gezag van bet 
rechterlijk gewijsde in strafzaken en van 
de artikelen 4, 5 en 26 van de wet van 
17 april 1878 houdende de voorafgaande 
titel van bet Wetboek van Strafvorde
ring, 

doordat bet arrest bet boger beroep 
van eiser niet gegrond verklaart en, 
bijgevolg, met bevestiging van de beslis
sing van de eerste rechter, de recbtsvor
dering van eiser tegen verweerster 
afwijst, op grond c dat, hoewel niet kan· 
worden betwist dat een grote boeveel
heid grind van de firma Schoonheyt op 
de weg is gevallen over een afstand van 
200 meter, bet echter niet vaststaat dat 
de aanwezigheid van dat grind de oor
~aak van bet litigieuze ongeval is, zelfs 

1° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN m de onderstelling dat aan geintimeerde 
OVEREENKOMST OORZAKELLJK (de vennootschap Scboonheyt) kan wor-
VERBAND TUSSEN FOur EN SCHADE _ den verweten dat zij er niet voldoende 
BEGRIP. · voor gezorgd heeft dat er geen grind van 

haar vrachtwagens viel •, .c dat een 
oplettend bestuurder bet grind had moe
ten zien •, c dat geintimeerde terecht 
opmerkt dat de aanwezigheid van bet 
grind op de rijbaan niet de recbtstreekse 
en onmiddellijke oorzaak van de schade 
is geweest, daar Massenhove niet meer 
meester was over zijn wagen die ver
schillende malen ronddraaide, tegen een 
vangrail links van de rijbaan botste, 
terugkaatste in de richting van bet 
voertuig van de rijkswachters, dat een 
ontwijkingsmaneuver uitvoerde; dat, zo 
de aanwezigheid van bet grind op de 
weg de aanleiding van bet ongeval is 
geweest, bet niet vaststaat dat zij er de 
noodzakelijke oorzaak van was; dat de 
aanwezigheid van bet grind andere weg
gebruikers geenszins heeft belet te rij
den zonder een ongeval (zoals degene 
die de rijkswachters heeft verwittigd en 
degene die Minne beeft gewaarschuwd) 
en dat in de opeenvolgende gebeurtenis
sen een aantal feiten voorkomen - hoge 
snelheid waarmee Massenbove zijn 
wagen bestuurde, onoplettendheid, on-

2° AANSPRAKELIJKHEID · BUITEN 
OVEREENKOMST - WEGVERKEERSON
GEVAL - ARREST WAARBU ZONDER MEER 
WORDT BESUErr DAT EEN AANGEVOERDE 
FOur WEL DE AANLEIDJNG MAAR NIET DE 
OORZAAK VAN HET ONGEVAL IS GEWEEST
ONWETTIGE BESUSSJNG- BEGRJP. 

1" en 2" Niet naar recht verantwoord is 
de beslissing dat er geen oorzakelijk 
verband bestaat tussen de aange
Vf:!erde lout en de schade, op grond dat 
die lout slechts de aanleiding en niet 
de oorzaak van het ongeval is geweest, 
wanneer uit de vaststellingen van de 
beslissing niet blijkt dat de schade 
zonder de aangevoerde iout niettemin 
zou zijn ontstaan, zoals zij zich heeft 
voorQedaan (1). (Artt. · 1382 en 1383 
B.W.) . 

(1) Cass., 15 dec. 1975 (A.C., 1976, 467); zie 
Cass., 27 maart 1980 "(ibid., 1979-80, nr. 482), en 
voetnoot 1. 
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handigheid, · ontwijkingsmaneuver dat een grote hoeveelheid grind van. 
waaruit kan worden afgeleid, zoals de e.en vrachtwagen van de firma 
eerste rechter heeft gedaan, dat de Schoonheyt op de weg is gevallen 
vorderingen van de appellanten niet over een afstand van 200 meter, het 
gegrond zijn. daar het oorzakelijk ver- echter niet vaststaat dat de aanwe
band tussen het litigieuze ongeval en de 
aan de aange:;;telde van geintimeerde zigheid van dat grind de oorzaak 
verweten fout niet is bewezen ,., van het ongeval is, zelfs in· de 

terwijl, eerste onderdeel, J:}iet wettelijk . onderstelling dat aan die · vennoot
is verantwoord de beslissing dat er geen schap kan worden verweten dat zij 
oorzakelijk verband bestaat tussen een . er niet voor gezorgd heeft dat er 
fout en een schade, op grond dat de fout geen grind van haar vrachtwagens 
slechts de aanleiding en niet de oorzaak viel; 
van de schade is geweest, als uit de 
vaststellingen van die beslissing met Dat het arrest aldus niet beslist 
blijkt dat, zonder die fout, . de schade, dat die vennootschap al dan niet de 
zoals ze zich concreet heeft voorgedaan, erin vermelde fout heeft begaan, 
niettemin zou zijn ontstaan, en terwijl in doch dat, zelfs als een dergelijke 
het onderhavige geval uit bovenvermelde fout was bewezen, ze niet in oorza
gronden niet volgt dat het litigieuze kelijk verband zou staan met de 
ongeval zich ook zou hebben. voorge- schade; 
daan, met dezelfde gevolgen, als de 
aangestelde van de verzekerde van ver- Overwegende dat, derhalve; het 
weerster ervoor had c gezorgd dat er middel, dat in het eerste onderdeel 
geen grind van (zijn) vrachtwagen viel •: betoogt dat het arrest niet wettig 
het integendeel va:;;tstaat dat het ongeval kon beslissen dat een dergelijk oor:. 
niet zou hebben plaatsgehad, niettege11- zakelijk verband niet bestaat, niet 
s4lande de beweerde c hoge snelh.eid, de van belang is ontbloot; 
onoplettendheid of de onhandigheid ,. 
van Massenhove, i11dien hij niet was Dat de grond van niet-ont
geslipt en niet een c ontwijking~ vankelijkheid niet kan worden aan
maneuver ,. had moeten uitvoeren genomen; 
wegens hetop de rijbaan liggeride grind, Wat het middel betreft; 
waaruit volgt dat het arrest, op grond 
van die vaststellingen, niet wettig · · kon Ten aanzien van het eerste on~ 
beslissen dat de fout van de aangestelde derdeel : 
van de verzekerde van verweerster erikel d d h t · 
de aanleiding en niet de noodzakelijke Overwegen e at et arrest vas -
oorzaak van het · ongeval z.ou zijn stelt dat eiser schade heeft geleden 
geweest (schending van de artike- wegens het feit dat een voertuig van 
len 1382 en 1383 van bet Burgerlijk de rijkswacht is aangereden door 
Wetboek); een door de heer Massenhove 

tweede onderdeel, ... bestuurde auto, die was geslipt op 

Over de grond van niet.;..ont~ 
vankelijkheid door verweerster 
tegen het middel opgeworpen en 
hieruit afgeleid dat, nu het arrest 
een fout van de . vennootschap 
Schoonbeyt, ver.zekerde van ver
weerster, of. van ha11r .· aangestelde 
niet als bewezen heeft beschouwd, 
het middel, waarin kritiek wordt 
uitgebracht op het arrest in zoverre 
het beslist dat er geen ·oorzakelijk 
verband bestaat tussen de aang~ 
voerde fout en de schade, bij gebrek 
aan belang. Iliet ontv~kelijk is : 

Overwegende ~ dat het arrest. zegt 
dat, hoewel niet kan worden betwist 

grind dat over de weg verspreid lag 
en van een vrachtwagen van de 
vennootschap Schoonheyt was . ge
vallen; 

Dat het arrest overweegt c dat de 
aanwezigheid van het grind op de 
rijbaan niet de rechtstreekse en 
Qnmiddellijke oorzaak van de 
sch~de is geweest, daar Massenhove 
niei meer meester was over zijn 
wagen die verschillende malen 
ronddraaide, tegen een vangrail 
links van de rijbaan botste en 
terugkaatste in de richting van het 
voertuig van . de rijkswachters, dat 
een ontwijkingsmaneuver uitvoerde; 
dat, zo de aanwezigheid van het 
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grind op de weg de- aanleiding van dend moet worden verklaard voor 
het ongeval is geweest, het niet de in tussenkomst geroepen partij, 
vaststaat dat zij er de noodzakelijke· verzekerde van die verweerster; 
oorzaak van was »; dat het grind 
zichtbaar was en dat de aanwezig
heid ervan andere weggebruikers 
geenszins heeft belet te rijden zon
der- een ongeval; « dat in de opeen
volgende gebeurtenissen een aantal 
feiten voorkonien - hoge snelheid 
waarmee Massenhove zijn wagen 
bestuurde, onoplettendheid, onhan
digheid, uitwijkingsmaneuver 
waaruit kan worden afgeleid dat de 
vorderingen van de appellanten 
(onder wie eiser) niet gegrond zijn, 
daar-.het oorzakelijk verband tussen 
het litigieuze ongeval en de aan de 
aangestelde van geintimeerde (de 
vennootschap Schoonheyt) verweten 
fout riiet is bewezen »;. · 

Overwegende dat de considerans 
volgens welke de aanwezigheid van 
griqd op de weg slechts de aanlei-: 
ding en niet . de oorzaak van het 
ongev:al is geweest, niet volstaat om 
een oorzakelijk verband uit te slui
ten tussen de aangevoerde fout, 
namelijk het grind op de weg te 
Iaten vallen, en de schade, daar het 
arrest niet vaststelt dat, zoiider die 
fout, de schade niettemin zou zijn · 

Om die redenen, en zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van het 
tweede onderdeel van het middel 
dat niet tot een ruimere. cassatie 
kan leiden, vernietigt het bestreden 
arrest voor zover het uitspraak doet 
over de rechtsvordering van eiser 
tegen verweerster en over de kosten 
in verband met die rechtsvordering; 
beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslis
sing; houdt de kosten aan en zegt 
dat de feitenrechter erover zal 
beslissen; verklaart het arrest bin
dend voor de in tussenkomst geroe
pen partij; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van 
Beroep te Bergen. 

26 februari 1981- 1" kamer- Voor
zitter : ridder de Schaetzen, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Meeus 
~ Gelijk/uidende conclusie van mevr. 
Liekendael, advocaat-generaal - Advo
caten : mrs. De Bruyn en Ansiaux. 

ontstaan zoals ze zich · heeft voorge- Nr. 383 
daan; dat, zelfs indien het arrest 
wettig had kunnen beslissen dat 
Massenhove een fout had begaan, 

1" KAMER - 26 februari 1981 

niettegenstaande de eindbeslissing VERHAAL OP DE RECHTER - AMBTE
Wii\arbij hij iS vrijgesproken van de LLJKE MEDEWERKING VAN EEN ADVOCAAT 
telastlegiD.ng van onopzettelijk toe- BLJ HET HOF VAN CASSATIE VEREIST; 
brengen van slagen en verwondin
gen, dan nog daaruit niet kan wor
den afgeleid dat e(m oorzakelijk 
verband tussen de aangevoerde fout 
en de door eiser geleden schade • 
uitgesloten is: · 

Daar het verhaal op de rechter een 
burgerlijk geding is, kan het enkel 
worden ingeste/d bij een door een 
advocaat bij het Hof van Cassa
tie ondertekend verzoekschrift (1). 
(Artt. 478, 1080, 1140 tot 1147 Ger.W.) 

Dat bet arrest,· op grond van zijn (DEDECKER T. JANSSENS) 
vaststellingen en vermeldingen, niet 
wettig kon beslissen dat dit oorza- 26 februari 1981- 1" kamer- Voor
kelijk verband niet was bewezen; zitter en verslaggever : ridder de Schaet-. . · I zen, afdelingsvoorzitter - Gelijk/ui-

Dat di~ onderdeel van het m1ddel dende conc/usie van mevr. Liekendael, 
gegrond IS; advocaat-generaal - Advocaat : mr. 

Overwegende dat, wegens bet · Vallaeys, Kortrijk. 
aannemen van de tegen verweerster 1---------------
gericbte voorziening, het arrest bin- , (1) Cass., 24 sept. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 56). 
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Nr. 384 

1" KAMER- 27 febmari 1981 

1° GEMEENTE- EN PROVINCIEBE
LASTINGEN - DIRECI'E GEMEENTEBE
LASTINGEN- AANSLAGBII.JET- VORM. 

2° RECHT VAN VERDEDIGING 
DIRECI'E GEMEENTEBELASTINGEN - VER
MELDINGEN VAN HET AANSLAGBII.JET -
ANDERE DATUM VAN INKOHIERING OP HET 
AANSLAGBII.JET DAN OP EEN STUK VAN HET 
AAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE OVERGE
LEGDE DOSSIER - BEZWAARSCHRIFT TEN 
BETOGE DAT DE AANSLAG TE LAAT IS INGE
KOHIERD - TE LATE INKOHIERING VOLGENS 
HET AAN DE BELASTINGPIJCHTIGE GEZON
DEN AANSLAGBII.JET - BEZWAARSCHRIFT 
VERWORPEN OP GROND ALLEEN VAN HET 
STUK IN HET DOSSIER - SCHENDING VAN 
HET RECHT VAN VERDEDIGING- BEGRIP. 

1" Voor de directe belastingen moet het 
aanslagbiljet aile nuttige gegevens ver
melden ten einde het bestaan vail een 
vaststaande zekere schuld kenbaar te 
maken, zodat de belastingplichtige 
desnoods een bezwaarschrift kan 
indienen (1). 

2" De bestendige deputatie, waarbij een 
bezW-aarschrift aanhangig is ten 
betoge dat die aanslag te laat is 
ingekohierd, schendt het recht van 
verdediging door, op grand van de 
vermeldingen van het aanslagbiljet 
van het haar overgelegde dossier, te 
beslissen dat de inkohiering binnen de 
wettelijke termijn is geschied, zonder 
ermee rekening te houden dat die 
inkohiering, volgens de verrneldingen 
van het aan de belastingplichtige 
gezonden aanslagbiljet, te laat was 
geschied; de belastingplichtige behoeft 
niet te vermoeden dat de vermeldin
gen van het hem toegezonden aanslag
biljet onjuist zijn, hij mag integendeel 
verwachten dat de verrneldingen van· 
het afschrift van het aanslagbiljet in 
het aan de bestendige deputatie over
gelegde dossier eensluidend zijn met 
die van het stuk dat hij had o.qtvan
gen, . zodat dat hij terecht kan aanne
men dat het nutteloos is voor zijn 
verdediging het stuk dat in zijn bezit 
is, aan de rechter voor te leggen. 

(DE BEER, WALRAEVENS 
T. GEMEENTE HERENTALS) 

ARRFST 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 27 september 1979 
door cie bestendige deputatie van de 
Provincieraad van Antwerpen gewe
zen aangaande gemeentelijke belas
ting op niet-bebouwde gronden; 

Op · de voorziening van Joanna 
Walraevens : 

Overwegende dat de bestreden 
beslissing oordeelt dat niet eisetes 
maar eiser de belastingplichtige is; 

Dat eiseres derhalve geen belang 
heeft bij de vernietiging van de 
bestreden beslissing en haar voor
ziening niet ontvankelijk is; 

Op de voorziening van Edmond 
De Beer: 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1319 tot 1322 van het Burger
lijk Wetboek, 137, 138 van de Gemeente
wet (v66r de wijziging bij artikel 1 van 
de wet van 27 mei 1975), 176 en 239 van 
het koninklijk besluit van 4 maart 1965 
tot uitvoering van de wet op de inkom
stenbelasting, 

doordat de bestreden beslissing enkel 
verklaart dat eiser nergens tracht te 
bewijzen dat Edmond De Beer
Walraevens niet de eigenaar zou zijn, en 
de percelen sectie C, nrs. '},77 a 
en 274 a, ten kadaster gekend zijn, onder 
legger 705, op naam van De Beer
Walraevens Edmond, Paul, zodat 
Edmond De Beer-Walraevens dan ook de 
belastingplichtige zou zijn, 

terwijl het bezwaarschrift van 24 mei 
1974 onder punt 1 ook opwerpt dat met 
het libelle van het aanslagbiljet niet is 
uit te maken wie de aangeduide bela
'stingplichtige is, met name eiser 
Edmond De Beer, of eiseres Joanna 
Walraevens, of allebei en een aanslagbil
jet op straffe van nietigheid de belas
tingplichtige moet aanduiden, en uit het 
bezwaarschrift duidelijk blijkt dat er 
twee reclamanten zijn, zodat de bestre
den beslissing, ofwel geen antwoord 
geeft op de vraag gesteld onder punt 
1 van het bezwaarschrift van 

-----------------! 24 mei 1974, ofwel punt 1, met name : 
c Het is niet duidelijk wie de belasting
plichtige · is. Is het mijnheer of (1) Cass., 25 juni 1979 (A., 1978-79, 1281). 
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mevrouw ? " verkeerdelijk interpreteert 
in de zin dat aileen werd opgeworpen 
dat eiser Edmond De Beer geen belas
tingplichtige zou zijn en aldus de bete
keriis van de bovengenoemde passus van 
het bezwaarschrift schendt, te meer daar 
het bezwaarschrift twee reclamanten 
aanduidde: 

Overwegende dat de bestendige 
deputatie impliciet doch duidelijk 
beslist dat het aanslagbiljet enkel 
eiser en niet eiseres betreft; 

Dat het middel feitelijke grond
slag mist; 

Over bet tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 137, 138, 
139 van de Gemeentewet (v60r de wij
ziging bij artikel 1 van de wet 
van 27 mei 1975), 43, derde lid, van het 
besluit van de Regent van 10 fe
bruari 1945, 2 van de wet van 
15 mei 1846, 172, 173, 175, 180 en 239 van 
het koninklijk besluit van 4 maart 1965 
en van het algemeen rechtsprincipe van 
de eerbiediging van de rechten van de 
verdediging, en van de artikelen 1319 tot 
en met 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat de bestreden beslissing een
voudig verklaart dat het kohier door de 
bestendige deputatie uitvoerbaar werd 
verklaard op 26 maart 1974, dat 
zodoende de irikohiering wei degelijk 
v66r 1 april1974 geschiedde en dat eiser 
overigens niet het geringste bewijs aan
brengt dat de irikohiering pas op 
4 april 1974 zou gebeurd zijn, 

terwijl eiser twee aanslagbiljetten had 
ontvangen waaruit blijkt dat de inkohie
ring op 4 april 1974 was gebeurd, wat 
des te duidelijker is, nu het bezwaar
schrift zelf, in zijn c Betreft "• de 
gegevens van het aanslagbiljet aanhaalt, 
en het aanslagbiljet geacht wordt over
een te stemmen met het kohier, zodat de 
bestreden beslissing niet kon voorhou
den dat eiser niet het geringste bewijs 
aanbrengt dat de inkohiering pas op 
4 april 1974 zou zijn gebeurd; 

terwijl normalerwijze het afschrift van 
het . aanslagbiljet in het dossier zou 
moeten zijn, en de bestendige deputatie 
de datum van 4 april 1974 had moeten 
zien, zodat de bestreden beslissing de 
betekenis van het aanslagbiljet miskent; 

en terwijl de rechten van de verdedi
ging eisen dat de belastingplichtige die 
in het bezit is van een aanslagbiljet, dat 
4 april 1974 als datum van irikohiering 
uitwijst, van het tegenbewijs daarvan op 

de hoogte wordt gesteld, zodat hij op . de 
gepaste wijze kan repliceren, wat v66r 
het Hof niet meer mogelijk is, tenzij de 
betekenis van het door de beslissing 
ingeroepen bewijsstuk werd geschonden, 
wat meteen wordt ingeroepen : 

Wat het derde onderdeel betreft: 

Overwegende dat het aanslagbil
jet, dat aan de belastingplichtige 
wordt toegezonden, de gegevens 
moet bevatten die hem in staat 
moeten stellen op nuttige wijze zijn 
verweer tegen de aanslag te doen 
gelden; dat zulks inhoudt dat het 
aanslagbiljet onder meer de juiste 
datum van de inkohiering moet 
opgeven ten einde het voor de 
belastingplichtige mogelijk te rna
ken na te gaan of de inkohiering 
tijdig is gebeurd; 

Overwegende dat ten deze eiser 
in zijn bezwaarschrift deed gelden 
dat, volgens vermeldingen van het 
hem toegezonden aanslagbiljet, de 
inkohiering op 4 april 1974 en 
derhalve laattijdig was geschied; 

Overwegende dat de bestendige 
deputatie vaststelt dat de inkohie
ring op 26 maart 1974 geschiedde,, 
dit is v66r de laatst nuttige datum 
van 31 maart 1974; 

Dat zij, met betrekking tot het 
verweer van eiser, . zich ertoe 
beperkt aan te merken dat eiser 
niet het geringste bewijs aanbrengt 
dat de inkohiering op 4 april 1974 
zou hebben plaatsgevonden; 

Overwegende dat eiser niet 
behoefde te vermoeden dat de ver
melding van het aanslagbiljet dat 
hem toegezonden werd, onjuist was; 
dat hij integendeel erop mocht 
rekenen dat de vermeldingen van 
het afschrift van het aanslagbiljet 
dat in het dossier, dat aan de 
bestendige deputatie was voorge
legd, berustte, eensluidend waren 
met die van het stuk dat hij had 
ontvangen; dat hij derhalve niet kon 
weten dat de neerlegging van het 
door hem ontvangen stuk tot sta
ving van zijn verweer dienend kon 
zijn; 
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Overwegende dat hieruit volgt dat 
de rechten van de verdediging van 
eiser zijn miskend; 

Om die redenen, verwerpt ·de 
voorziening van eiseres; vernietigt 
de bestreden beslissing voor het 
overige; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde 

(2) Het O.M. was van oordeel dat de bestre
den beslissing onwettig kon zijn, omdat daarin 
het bezwaarschrift van de eiser werd verwor
pen, terwijl deze een aanslagbiljet had ontvan
gen waardoor hij zich over de wettigheid van 
zijn aanslag had vergist, zodat hij geen 
bezwaarschrift heeft kunnen indienen, zoals 
de wet hem daartoe het recht geeft. Toch was 
het de mening toegedaan dat het recht van 

• verdediging niet was miskend, in strijd met 
~ wat in het tweede middel wordt betoogd. 

beslissing; veroordeelt verweerster 
in de kosten; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de bestendige 
deputatie van de Provincieraad van 
Oost-Vlaanderen. 

27 februari 1981- 1" karner- Voor
zitter en verslaggever : de h. Janssens, 
waarnemend voorzitter - Gedeeltelijk 
gelijkluidende conclusie (2) van de h. 
Ballet, advocaat-generaal - Advocaat : 
mr. Delafontaine, Kortrijk. 

Op basis van 's Hofs arresten van 4 mei 1977 
(A.C., 1977, 910) en van 24 okt. 1977 (A.C~ 1978, 
256) heeft het derhalve geconcludeerd tot 
verwerping van het middel, op grond dat het 
proceduredossier door de bezwaarschriftindie
ner kon worden geraadpleegd ,en dat uit geen 
enkel stuk waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat de bestendige deputatie hem 
niet in, staat had gesteld het dossier te 
raadplegen. 
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Nr. 385 

3" KAMER- 2 maart 1981 

1°' COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREEN
KOMST- ART. 2, § 3.1 WET VAN 5 DEC. 
1968 BETREFFENDE DE COLLECTIEVE 
~ARBEIDSOVEREENKOMSTEN EN DE PARt
~TAIRE COMITEs- WET NIET VAN TOEPAS-

SING OP DIEGENEN DIE IN DlENST ZIJN BIJ 
.·DE STAAT, DE PROVINClES; DE GEMEENTEN, 
~'DE DAARONDER RESSORTERENDE OPENBARE 

. ~ INSI'ELLINGEN EN DE INSTELLINGEN VAN 
';oPENBAAR NUT - WET TOCH VAN TOEPAS

SING OP DIE PERSONEN, ALS DE KONING, 
: .. MET BETREKKING TOT DIE PERSONEN. OF 
, BEPAALDE CATEGORIEt::N ERVAN, ·DE TOE
,;PASSING VAN DE WET UITBREIDT BIJ GEMO
·;TIVEERD EN IN MINISTERRAAD. OVERLEGD 
BESLUIT - GEEN ONDERSCHElD NAARGE-

:;LANG DE TOESTAND VAN DE BELANGHE 
.. ·. BENDEN AL DAN NIET STATUTAIR IS GERE
,'GELD. 

2°1 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREEN
$0MST - PERSONEEL VAN OPENBARE 
. INSTELLINGEN - PRINCIPIEEL NIET ONDER 
, DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOM
STEN GESLOTEN IN HET PARITA:IR COMrrE, 
OPGERICHT OP GllOND VAN ART. 35 WET VAN 
5 DEC.1968. 

3~ PARITAIR COMITE- PERSONEEL. VAN 

OPENBARE INSTELLINGEN - PRINCIPIEEL 
NIET ONDER DE BEVOEGDHEID VAN DE PAID
.TAIRE COMITES, OPGERICHT OP GROND VAN 
'ART. 35 WF:'l' VAN 5. DEC. 1968. 

4~ KERKFABRIEK- OPENBARE INSTEL
;plG(1). 

5~: OPENBARE INSTELLING- KERKFA
BRIEK- OPENBARE INSTELLING (2.). 

69· COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREEN-
' . 

KOMST - TOEPASSINGSGEBlED VAN DE 
COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN, 
GESJ,.OTEN IN HET AANVtJLLEND NATIONAAL . . 

(1) (2) GIRON A., Le droit administratif deJa 
Belgique, Brussel 1881; dl. II, nr. 1061, biz. 314; 
Dictionnaire de. droit administratif et de droit 
public, dl. II, Brussel 1895, v" Fabriques 
d'eglise, nr. 1; MAsr A., Overzicht van het 
&Jgisch administratief. recht, Be druk, 
Gimt-Leuven 1981, nr. 451, biz. 446-447; Pan
dectes belges, v" Fabriques d'eglise, .nr. 56 en 
vlg.; VANDERMOERE, • Kerkbesturen », Adm. 
Lex., Brugge 1979, nr. 8, blz. 4; zie DAMOISEAUX, 
'fraite pratique de ]'administration des fabri
ijues d'eglise, 3e druk, Brussel, 1957, ni. 10, 
biz. 5-6; DEDVLLEN H., • Kerkfabrieken •, Adm. 
lex., Brugge, 1969. 

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN, 
OPGERICHT BIJ K.B. VAN 4 NOV. 1974- NIET 
BIJ GEMOTIVEERD EN IN. MINISTERRAAD 
OVERLEGD BESLUIT UITGEBREID TOT HET 
WERELDLIJKE PERSONEEL VAN DE KERKFA
BRIEKEN .. 

7° PARITAIR COMITE - BEVOEGDHEID 
VAN HET AANVULLEND NATIONAAL PARITAIR 
COMITE VOOR BEDIENDEN, OPGERICHT BIJ 
K.B. VAN 4 NOV. 1974 - NIET BIJ GEMOI'I
VEERD EN IN MINISTERRAAD OVERLEGD 
BESLUIT UITGEBREID TOT HET WERELDLIJKE · 
PERSONEEL VAN DE KERKFABIDEKEN . 

8° KERKFABRIEK- WERELDLIJK PERSO-· 
NEEL VAN DE KERKFABRIEKEN - BEVOEGD
HEID VAN HET BIJ K.B. VAN 4 NOV. 1974 OPGE
IDCHT AANVULLEND NATIONAAL PARITAIR 
COMITE VOOR BEDIENDEN NIET UITGEBREID 
TOT DIT PERSONEEL. 

0 EREDIENST - BEVOEGDHEID OM DE 
WEDDEN VAN HET WERELDLIJKE KERKPER
SONEEL BIJ VERORDENING VAST TE STEU..EN 
- GEEN BEVOEGDHEID VAN DE MINISTER 
VAN JUSTITIE. 

10° KERKFABRIEK- BEVOEGDHEID DE 
WEDDEN VAN HET WEaELDLIJKE KERKPER-' 
SONEEL BIJ VERORDENING VAST TE STELLEN 
- GEEN BEVOEGDHEID VAN DE MINISTER 
VAN JUSTITIE. 

11° WETTEN, DECRETEN; BESLUITEN 
- BEVOEGDHEID OM DE WEDDEN VAN HET 
WERELDLIJKE KERKPERSONEEL BIJ. VERoR
DENING VAST TE sTELLEN - GEEN BEVOEGD
HEID VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE. 

9", 10" en 11" Noch uit de bepalingen van 
het keizerlijk decreet van 30 dec. 
1809 op de kerkfabrieken, noch uit 
andere wettelijke of reglementaire 
bepalingen blijkt dat de minister van 
Justitie de reglemeiltaire bevoegdheid 
bezit de wedden van het wereldlijke 
kerkpersoneel vast te stellen. 

(KERKFABRIEK VAN PAMEL SINT-GAUGERICUS 
T. VAN NUFFEL) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 7 december 1979 door 
het Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het eerste rniddel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1 van het 
keizerlijk decreet van 30 december 1809 
op de kerkfabrieken, 2, § 3, van de wet 
van 5 december 1968 betreffende de 



-734-
collectieve arbeidsovereenkomsten en de 
paritaire comites en 1 van het koninklijk 
besluit van 4 november 1974 tot oprich
ting en tot v,aststelling van de benatping 
en van de bevoegdheid van het Aanvul
lend Nationaal Paritair Comite voor de 
bedienden, · 

doordat het arrest overweegt dat de 
beslissingen van het Aanvullend Natio.:. 
naal Paritair Comite voor de bedienden 
dienen nageleefd te worden bij de vast
stelling en de berekening van de bezol
diging van verweerder, 

terwijl de wet betreffende de collec
tieve arbeidsovereenkomsten en de pari
taire comites niet van toepassing is op 
degenen die in dienst zijn van orider de 
Staat, de provincies of de gemeenten 
ressorterende openbare instellingen en 
de in:stellingen van openbaar nut, en een 
kerkfabriek een openbare instelling is 
die met een ondergeschikt bestuur wordt 
gelijkgesteld, zodat haar werknemers 
niet kunnen resorteren onder een pari
tair comite : 

Overwegende dat; krachtens arti
kel 2, § 3.1, van de wet van 
5 december 1968 betreffende de 
collectieve arbeidsovereenkomsten 

-. en de paritaire comites, die wet niet 
van toepassing is op degenen die in 
dienst zijn van de Staat, de provir,t
cies, de gemeenten, de daaronder 
ressorterende openbare instellingen 
en de instellingen van openbaar 
nut, tenzij de Koning, met betrek
king tot die personen of bepaalde 
categorieen ervan, de toepassing 
van de wet geheel of gedeeltelijk 

. uitbreidt bij gemotiveerd en in 
ministerraad overlegd besluit; dat 
deze bepaling geen onderscheid 
maakt naargelang de toestand van 
de belanghebbenden als dan niet 
statutair is geregeld; 

Overwegende dat het personeel 
van openbare instellingen derhalve 
principieel niet ressorteert onder de 
bevoegdheid van de paritaire comi
tes die op grond van artikel 35 van 
de wet van 5 december 1968 zijn 
opgericht, noch onder de werkings
sfeer van de collectieve arbeidsover
eenkomsten welke in die comites 
worden gesloten; 

Overwegende dat eiseres , als · 
kerkfabriek een openbare instelling 
is; dat verweerder als koster-
organist in haar dienst was; ' 

Overwegende dat de bevoegdheid 
van het Aanvullend Nationaal Pari
tair Comite voor de bedienden, 
opgericht bij koninkiijk besluit van 
4 november 1974, en de werkings
sfeer van de in dat comite gesloten 
collectieve arbeidsovereenkomsten 
niet door een gemotiveerd in ~nis
terraad overlegd koninklijk b~sluit 
zijn uitgebreid tot het wereldlijke 
personeel van de kerkfabrieken; 
dat, nu het arrest niettemin beslist 
dat verweerder als bediende ressor
teert onder de bevoegdheid · van 
het Aanvullend Nationaal Paritair 
Comite voor de bedienden en dat 
zijn achterstallig loon dient bere
kend te worden overeenkomstig de 
collectieve arbeidsovereenkomsten 
van dit paritair comite, het arbeids
hof de in het middel vermelde 
wetsbepalingen schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Over het tweede middel, afgeleid _ uit 
de schending van de artikelen 37,: 92 en 
114 van het keizerlijk decreet van 
30 december 1809 op de kerkfabrieken, 

doordat het bestreden arrest voor de 
berekening van de bezoldigirtg van ver
weerder weigert rekening te houden met 
de reglementering uitgaande van het 
ministerie van Justitie, zulks op grond 
dat geen enkele wettekst aan de minis
ter van Justitie de macht toekent de 
bezoldiging van het kerkpersoneel vast 
te stellen, 

terwijl de minister van Justitie belast 
is met de uitvoering van het keizerlijk 
decreet va_n 30 december 1809 : 

Overw(!gende dat artikel 37 van 
het keizerlijk decreet .: van 
30 december 1809 op de kerkf~brie
ken, onder meer, de wedde van de 
kosters en organisten ten laste legt 
van de kerkbesturen; dat artikel 92, 
r, van het decreet de gemeenten 
oplegt bij te dragen in de bedoelde 
last in zoverre de 'inkomsten van ·de 
kerkbesturen onvoldoende zijn; dat 
artikel 114, ten slotte, de ministers 
van Binnenlandse Zaken en van de 



T ------- --:--- --------;:-----

------------------

-735-

erediensten met de uitvoering van (VUYI.STEKE T. GEMEENTE ZEMST) 

bet decreet belast; dat uit geen 
dezer nocb uit andere wettelijke of 
reglementaire bepalingen voort
vloeit dat de in bet middel bedoelde 
minister de reglementaire bevoegd
beid bezit de wedden van bet 
wereldlijke kerkpersoneel vast te 
stellen; 

Dat bet middel faalt naar recbt; 

Om die redenen, vernietigt bet 
bestreden arrest in zoverre bet 
beslist dat appellant, thans verweer
der, in zijn hoedanigheid van 
bediende, ressorteert onder de 
bevoegdheid van bet Aanvullend 
Nationaal Paritair Comite voor de 
bedienden en dat zijn achterstallig 
loon voor de gevorderde periode van 
30 april 1970 tot 30 april 1975 dient 
berekend te worden in overeen
stemming met de collectieve 
arbeidsovereenkomsten van dat 
paritair comite; verwerpt de voor
ziening voor het overige; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeel
telijk vernietigde beslissing; houdt 
de kosten aan en zegt dat de 
feitenrechter erover zal beslissen; 
verwijst de aldus beperkte zaak 
naar bet Arbeidshof te Gent. 

2 maart 1981 a• kamer 
Voorzitter : de h. Janssens, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Rauws 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Velu, advocaat-generaal - Advocaat : 
mr. van Heeke. 

Nr. 386 

a• KAMER- 2 maart 1981 

VOORZIENING IN CASSATIE 

2 maart 1981- a• kamer- Voorzitter 
en verslaggever : de h. Janssens, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Velu, advocaat-generaal. 

Nr. 387 

a• KAMER- 2 maart 1981 

1° CASSATIEMIDDELEN BURGER-

LIJKE ZAKEN - NIEUW MIDDEL - MIDDEL 
GEGROND OP WETSBEPALINGEN OF OP EEN 
ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL DIE VAN OPEN
BARE ORDE OF DWINGEND ZIJN - FElTELIJKE 
GEGEVENS DIE VOOR DE BEOORDELING 
ERVAN NOODZAKELIJK ZIJN, NIET BLIJKEND 
UIT DE BESTREDEN BESLISSING NOCH UIT DE 
STUKKEN WAAROP HET HOF VERMAG ACHT 
TE SLAAN- NIET ONTVANKELIJK CASSATIE
MIDDEL. 

2° LOON (BESCHERMING, GELIJK
HEID} - BESCHERMING - FORFAITAIRE 
VERGOEDING BEPAALD BIJ ART. IBIS, § 7, 
WET VAN IO JUNI I952- LOON IN DE ZIN VAN 
ART. 2 WET VAN I2 APRIL I965. 

ao ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG
HEIDSCOMITE- WERKNEMER LID VAN 
HET VEILIGHEIDSCOMITE - FORFAITAIRE 
VERGOEDING BEPAALD BIJ ART. IBIS, § 7, 
WET VAN IO JUNI I952- LOON IN DE ZIN VAN 
ART. 2 WET VAN I2 APRIL I965. 

4° VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN 
- FORFAITAIRE VERGOEDING BEPAALD BIJ 
ART. IBIS, § 7, WET VAN IO JUNI I952 -
BEVOORRECHTE SCHULDVORDERING. 

1" Niet ontvankelijk is het middel dat 
aan de feitenrechter niet is voorgelegd 
of waarover deze op eigen initiatief 
niet heeft beslist, ook al is het gegrond 
op een wettelijke bepaling die of een 
algemeen rechtsbeginsel dat de open
bare orde raakt of dwingend is, wan
neer de feitelijke gegevens die voor de 
beoordeling noodzakelijk zijn, niet 
blijken uit de bestreden beslissing of 
uit de stukken waarop het Hot vermag 
acht te slaan (1}. 

VORM - DIRECTE GEMEENTEBELASTINGEN -
BESLISSING VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE 
- BETEKENING VAN DE VERKLARING VAN 
VOORZIENING - VORMVEREISTE VOOR DE 1-----------------
0NTVANKELIJKHEID VAN DE VOORZIENING Nota arrest nr. 387 : 
(I). 

(1) Zie de concl. van eerste adv.-gen. -----------------1 Mahaux, toen adv.-gen., Cass., 24 sept. 
Nota arrest nr. 386 : 1953 (Bull. . en Pas., 1954, I, 36); Cass., 

(1) Cass., 7 nov. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 158). {Zie vervolg nota volgende blz.) 



-736-
2", 3" en 4" Wanneer de werknemer in de 

onderneming lid is van de onderne
mingsraad of van het veiligheids
comite,. is de forfaitaire vergoeding, 
bepaald bij art. 7 GezoildhtHds- en 
Veiligheidswet, aan te merken als 
loon, in de zin van art. 2, eerste lid, 3', 
Wet Bescherming Loon Werknemers 
(2); ingevolge de artt. 19, 3'bis, Hypo~ 
theekwet en 545 Faillissementswet is 
die vergoeding een bevoorrechte 
schuldvordering. 

(DAUWE T. HENS) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 28 april 1980 door het 
Arbeidshof te Antwerpen gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uft de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1bis, §§ 2, 
3, 5 en 7, van de wet van 10 juni 1952 
betreffende de gezondheid en de veilig
heid van de werknemers, alsmede de 
salubriteit van het werk en van de 
werkplaatsen (v66r zijn. wijziging door 
het koninklijk besluit nr. 4 van 
11 oktober 1978) en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest besiist dat verweer
der, beschermde werknemer in hoeda
nigheid van lid van het comite voor 
veiligheid en gezondheid, in strijd met 
het bepaalde bij artikel 1 bis, _§§ 2 en 
volgende, van de wet van 1952, wegens 
bedrijfssluiting afgedankt werd zonder 
dat het bevoegde paritair comite vooraf 
het bestaan van een economische reden 
erkend had, en dat hij derhalve techt 
heeft op de vergoeding bedoeld bij 
artikel 1bis, § 7, van de wet van 1952, ten 
belope van 1.759.500 frank, 

terwijl de bijkomende schadevergoe
ding, bedoeld door artikel 1bis, § 7, van 
de wet van 1952, aileen verschuldigd is 
wanneer de bescbermde werkhemer, 
zondet voorafgaande consultatie van het 
paritair comite afgedankt, een vooraf
gaande aanvraag tot herplaatsing over-

eenkomstig artikel 1 bis, § 5, van de wet 
van 1952 ingediend heeft; geen bijko
mende schadevergoeding integendeel 
verschuldigd is, wanneer de beschermde 
werknemer ervan afziet of nalaat zijn 
herplaatsing aan te vragen; het arrest, 
dat niet vaststelt dat verweetder, na zijn 
afdanking en v66r het instellen van zijn 
vordering tot betaling van een bijzon
dere bijkomende vergoeding, een aan
vraag tot herplaatsing had ingediend of 
laten indienen door zijn vakbond, het 
beroepen vonnis niet kon bevestigen, dat 
verweerders recht op een vergoeding 
van 1.759.500 frank overeenkomstig 
artikel 1bis, § 7, van de wet van 
1952 erkend had en de zaak derhalve 
naar de rechtbank van koophandel terug 
te verwijzen om haar toe te laten te 
beslissen nopens de opname van dit 
bedrag in het bevoorrecht passief van 
het faillissement van de naamloze ven
nootschap Supermarkten Boss (schen
ding van de artikelen 1bis, §§ 2, 3, 5 en 
7, van de wet van 10 juni 1952 betref
fende de gezondheid en de veiligheid 
van de werknemers, alsmede de salubri
teit van het werk en van de werkplaat
sen v66r zijn wijziging door 
het koninklijk besluit nr. 4 van 
11 oktober 1978 - en 97 van de 
Grondwet): 

Overwegende dat het arrest, na 
vastgesteld te hebben dat verweer
der, die effectief verkozen lid was 
van het comite voor veiligheid, 
gezondheid en verfraaiing, werd 
ontslagen, hem de vergoeding toe
kent waarin wordt voorzien bij 
artikel 1 bis, § 7, van de wet van 
10 juni 1952 betteffende de gezond
heid en de veiligheid van de werk
nemers, alsmede de salubtiteit van 
het werk en van de werkplaatsen; 

Overwegende dat het arrest niet 
uitdrukkelijk onderzoekt of ver
weerder daartoe een vraag tot her
plaatsing in de onderneming moest 
doen en of hij desgevallend· deze 
aanvraag heeft gedaan en dit bin

----------------1 nen de gestelde termijn; 
29 juni 1977 (A.C., 1977, 1121) en de concl. van 
proc.-gen. Dumon, toen eerste adv.-gen., Cass., 
19 jan. 1978 (A.C., 1978, 608). OVerwegende dat niet blijkt dat 

eiser de noodzaak en het ontbreken 
(2) Zie Cass.,· 5 dec. 11)77, volt. terechtz. van een tijdige aanvraag tot her-

(A.C., 1978, 403) en noot 2, 9 okt. 1978 (ibid, l . h ft te 
1978-79, 156), en 17 april 1980 (ibid., 1979-80, P aatsmg ee gen:geworpen voor 
nr. 527). de feitenrechter; 
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Overwegende dat een middel, al 
was het gegrond op wettelijke bepa
lingen die van openbare orde of 
dwingend zijn, slechts voor het Hof 
kan opgeworpen worden wanneer 
de feitelijke gegevens, die voor hun 
beoordeling noodzakelijk zijn, door 
de feitenrechter werden vastgesteld 
of uit stukken waarop het Hof 
vermag acht te slaan, blijken; 

Overwegende dat ten deze het 
middel het Hof zou dwingen tot een 
onderzoek van feiten en derhalve 
niet ontvankelijk is; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen Ibis, § 7, van 
de wet van 10 juni 1952 betreffende de 
gezondheid en de veiligheid van de 
werknemers, alsmede de salubriteit van 
bet werk en van de werkplaatsen, 19, 
3" bis, van de wet op de voorrechten en 
hypotheken en 2 van de wet van 
12 april 1965 betreffende de bescherming 
van het loon van de werknemers, 

doordai: het arrest het bevoorrecht 
karakter ·van verweerders vordering uit 
hoofde van bijkomende schadevergoe
ding aan een beschermde werknemer 
toegekend, inwilligt op deze gronden : 
« krachtens artikel 19, 3"bis, van de 
Hypotheekwet zijn ... bevoorrecht de in 
het loon - bepaald bij artikel 2 van de 
Loonbeschermingswet - begrepen ver
goedingen welke aan de werknemers 
toekomen . wegens de beeindiging van 
hun dienstbetrekking. De vergoeding 
bedoeld bij artikel 1bis, § 7, van de 
Veiligheidswet van 1952 is ongetwijfeld 
loon in de zin van artikel 2 van de 
Loonbeschermingswet, omdat ze een 
loon in geld is waarop de werknemer 
ingevolge zijn dienstbetrekking recht 
heeft ten laste van de werkgever », 

terwijl de vergoeding, bedoeld bij 
artikel 1bis, § 7, van de wet van 
10 juni 1952, geen loon in· de zin van 
artikel 2 van de Loonbeschermingswet 
uitmaakt en derhalve niet bevoorrecht is 
op grond van artikel 19, 3" bis, van de 
Hypotheekwet; de kwestieuze vergoe
ding immers geen loon of voordeel 
uitmaakt waarop de werknemer ten 
laste van zijn werkgever ingevolge de 
dienstbetrekking recht heeft; deze ver
goeding een schadevergoeding is ten 

titel van sanctie van niet-herplaatsing 
van een beschermde werknemer, waarop 
een beschermde werknemer ten laste 
van zijn werkgever recht kan hebben, 
niet ingevolge zijn dienstbetrekking 
maar omwille van de bescherming ver
bonden aan de personeelsdelegatie zelf 
bij het comite voor veiligheid en gezond
heid en in zijn hoedanigheid van 
beschermde werknemer, lid van dit 
comite; het arrest derhalve de 
artikelen 1bis, § 7, van de wet van 
10 juni 1952 betreffende de gezondheid 
en de veiligheid van de werknemers, 
alsmede de salubriteit van het werk en 
van de werkplaatsen, 2 van de wet van 
12 april 1965 betreffende de bescherming 
van het loon van de werknemers en 19, 
3" bis, van de wet op de voorrechten en 
hypotheken schendt : 

Overwegende dat de artikelen 19, 
3" bis, van de Hypotheekwet en 
545 van de Faillissementswet voor 
bevoorrecht houden de in het loon 
begrepen vergoedingen welke aan 
de werknemers, bedoeld in artikel 1 
van de wet op de bescherming van 
het loon der werknemers, verschul
digd zijn wegens beeindiging van 
hun dienstbetrekking; 

Overwegende dat bij deze bevoor
rechte vergoedingen behoort de ver
goeding bedoeld in artikel 1 bis, § 7, 
van de wet van 10 juni 1952, zoals 
trouwens de vergoeding bepaald in 
de artikelen 21 van de wet op de 
arbeidsovereenkomsten voor be
dienden en 22, eerste lid, van de wet 
op de arbeidsovereenkomsten voor 
arbeiders, die toen nog van kracht 
waren; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

2 maart 1981- 3• kamer- Voorzitter 
en verslaggever : de h. Janssens, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Velu, advocaat-generaal
Advocaten: mrs. Dassesse en Houtekier. 
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Nr. 388 

2• KAMER- 3 maart 1981 

1° VERZET - STRAFZAKEN - VERZET 
BETEKEND NA HET VERSTRIJKEN VAN DE 
WETTELIJKE TERMIJN - ElSER OP VERZET 
DIE NIET BEWIJST DAT HIJ WEGENS OVER
MACHT HET VERZET NIET TIJDIG KON BETE
KENEN- NIET ONTVANKELIJK VERZET. 

2° VERZET - STRAFZAKEN - VERZET 
BETEKEND NA HET VERSTRIJKEN VAN DE 
WETTELIJKE TERMLJN - OVERMACHT -
BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER -
TOEZICHTVAN HET HOF. 

3° CASSATIE - BEVOEGDHEID - OVER
MACHT- TOEZICHT VAN HET HOF. 

1" Het verzet tegen een bij verstek 
gewezen beslissing van veroordeling in 
strafzaken is niet ontvankelijk, wan
neer het na het verstrijken van de 
wettelijke termijn is betekend, indien 
de eiser op verzet niet bewijst dat hij 
wegens overmacht het verzet niet 
tijdig kon betekenen (1). 

2" en 3" Het Hot van Cassatie gaat na of 
uit de door de feitenrechter op onaan
tastbare wijze vastgestelde feiten en 
omstandigheden wettig kan worden 
afgeleid dat de veroordeelde zich in 
een toestand van overmacht bevond 
waardoor hij belet werd tijdig zijn 
verzet te betekenen (2). 

(HAECK) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 8 september 1980 
door het Hof van Beroep te Gent 
gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 187 van het 
Wetboek van Strafvordering, 6 en 97 van 
de Grondwet, 

I Rechtbank te Gent van 20 novem
ber 1979, niet ontvankelijk verklaart, · 

terwijl het verstekvonnis betekend 
werd bij deurwaardersexploot van 
8 januari 1980, dat niet aan persoon 
werd betekend; eiser in alle onwetend
heid de door de wet voorgeschreven 
termijn voorbij liet gaan; eiser analfa
beet en geestelijk minder begaafd is, wat 
ook de reden is geweest van zijn faillis
sement als zelfstandig aannemer; eiser, 
ongeletterd, alle stukken, akten, beteke
ningeri, gerechtsbrieven en andere brie
ven die hem in de periode na het 
faillissement zijn toegekomen, aan '!ie 
curator overhandigde, aangezien hij zelf 
tussen dit alles geen onderscheid kon 
maken; deze omstandigheden een duide
lijk geval van overmacht uitmaken, 
welke heeft verhinderd dat het verzet 
werd betekend binnen de door de wet 
voorgeschreven termijn (schending van 
artikel 187 van het Wetboek van Straf
vordering), 

en terwijl het Hof van Cassatie oor
deelt of de aangehaalde omstandigheden 
of verhindering een geval van overmacht 
uitmaken; de overmacht, welke zich niet 
laat definieren en die samenhangt met 
billijkheid en sociale rechtvaardigheid, 
subjectief beoordeeld moet worden; wat 
voor de ene slechts een handicap is, voor 
de andere (in casu eiser) een onoverko
melijke moeilijkheid kan opleveren; 
eiser, die niet gezond van verstand kan 
worden genoemd, en die voor een gezin 
met drie kinderen moet zorgen, · ten 
onrechte tot een effectieve gevangenis
straf werd veroordeeld; hem niet de 
mogelijkheid ontnomen kari worden zijn 
verdediging voor te dragen om redenen 
onafhankelijk van zijn wil, doch die zijn 
eigen mentale deficientie dubbel en 
onrechtvaardig bestraffen; deze omstan
digheden een beoordeling van de over
macht op grond van motieven van so
dale rechtvaardigheid en billijkheid ver
antwoorden; het arrest betreffende dit 
alles onvoldoende of niet is gemotiveerd 
(schending van de artikelen 6 en 97 van 
de Grondwet) : 

doordat het arrest het verzet, door 
eiser op 30 januari 1980 gedaan tegen 
een verstekvonnis van de Correctionele 

Overwegende dat eiser enkel 
tegen het op verzet gewezen vonnis 
hoger beroep instelde; 

------------------------------~ Overwegende dat de rechter op 
(1) Zie Cass., 4 april1955 (A.C., 1955, 67°)· onaantastbare wijze in feite oordeelt 
(2) Zie Cass., 18 juni 1962 (Bull. en Pas., 

1962, I, 1172) en 14 okt. 1980 (A.C., 1980-81, 
nr. 97). Zie c Over de Rechtsstaat •, nr. ·:·19, d, 
plecht. openingsrede van proc.-gen. Dumon, 

. voor bet Hof van 3 sept. 1979. 

of de aangevoerde omstandigheden 
een geval van overmacht uitmaken; 
dat het Hof enkel bevoegd is om na 
te gaan of de rechter, uit de door 
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hem aangehouden omstandigheden, 
het bestaan van overmacht wettig 
heeft kunnen afleiden; 

Overwegende dat het arrest, bij 
bevestiging van het beroepen von
nis, het verzet van eiser niet ont
vankelijk verklaart en het bestaan 
van overmacht ontkent, op grond : 
dat beklaagde kennis heeft gekre
gen van de betekening van het 
verstekvonnis van 20 november 1979 
op 15 januari 1980; dat het verzet, 
gedaan op 30 januari 1980, dus 
laattijdig is; dat uit geen enkel 
gegeven blijkt dat beklaagde zich 
bevond in een toestand van over
macht waardoor hij belet werd ver
zet te doen; dat uit het onderzoek 
trouwens blijkt dat beklaagde niet 
ongeleerd is, niaar volkomen 
bekwaam om zijn belangen te 
behartigen; 

Overwegende dat het arrest aldus 
de beslissing, bij gebreke van 
nadere conclusie, regelmatig met 
redenen omkleedt en tevens wette
lijk verantwoordt; 

Overwegende dat het middel, in 
zoverre het staande houdt dat de 
aangevoerde feiten wel als over
macht moeten worden beschouwd, 
opkomt tegen de beoordeling van de 
feiten door de rechter; dat het, in 
zoverre het de uitgesproken straf 
'betwist, opkomt tegen het vonnis bij 
verstek, waartegen het cassatiebe
roep niet is gericht; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de substan
tiele of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

3 maart 1981 - 2" kamer - Voorzit
ter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Soetaert 
Gelijkluidende conclusie van mevr. Lie
kendael, advocaat-generaal - Advocaat : 
mr. Balcaen, Gent. 

Nr. 389 

2" KAMER- 3 maart 1981 

1° DOUANE EN ACCIJNZEN- ART. 7, 
§§ 1 EN 2, WET VAN 7 JUNI 1967- MISDRIJF
GEEN BEDRIEGLIJK OPZET VEREIST. 

2° DOUANE EN ACCIJNZEN - ART. 9, 
EERSTE LID, 1°, WET VAN 7 JUNI 1967 -
MISDRIJF- BEDRIEGLIJK OPZET VEREIST. 

1° Krachtens art. 7, §§ 1 en 2, wet van 
7 juni 1967 inzake douane en accijnzen 
worden gestraft, indien de ambtenaren 
der douane en accijnzen binnen twee 
jaar na de datum van het certificaat 
van verificatie vaststellen dat het 
invoerrecht of het accijns of de daar
mee gelijkgestelde rechten en taksen 
verschuldigd op ten verbruik aangege
>·en goederen niet volledig zijn gei'nd 
wegens een verkeerde aangifte, de 
importeur, de grensexpediteur en 
degene die rechtstreeks de last van de 
rechten en taksen heeft gedragen; 
deze bepaling vereist niet dat een der 
bedoelde personen met bedrieglijk 
opzet heeft gehandeld (1) (2). 

2° Krachtens art. 9, eerste lid, f, wet 
van 7 juni 1967 inzake douane en 
accijnzen wordt gestraft hij die, met 
het opzet de douane te bedriegen, 
valse, misleidende of onjuiste docu
menten overlegt of doet overleggen; 
deze bepaling vereist uitdrukkelijk het 
bestaan van bedrieglijk opzet (3). 

(BEIJER, VAN DER MAST, ANNINK T. BELGISCHE 
STAAT - MIN. VAN FINANCIEN; PEETERS T. 
BELGISCHE STAAT - MIN. VAN FINANCIEN; 
BELGISCHE STAAT- MIN. VAN FINANCIEN T. 

PEETERS, FALK) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 25 juni 1980 door· het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

(1) Cass., 4 jan. 1954 (Bull. en Pas., 1954, I, 
367) : De wetten tot beteugeling van fraude 
inzake douane en accijnzen stellen in beginsel 
straf op de louter materiiHe overtreding van de 
voorschriften van die wet, ongeacht het opzet 
van de overtreder. 

(2) en (3) De artt. 4 tot 10 wet van 
7 juni 1967 inzake douane en accijnzen zijn 
opgeheven bij art. 4, 37°, wet van 6 juli 197& 

{Zie vervolg nota volgende biz.) 
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I. Op de voorziening van de eisers 
Beijer, Vander Mast en Annink: 

III. Op de voorziening van de 
Belgische Staat, enkel ingesteld 
« tegen de beschikkingen van het 
arrest voor zover de beklaagden 
Falk en Peeters worden vrijgespro
ken hoofdens de feiten II en III in 
zake de vervolgende partij » : 

Overwegende dat het arrest ten 
aanzien van de vorderingen tot het 
betalen van een geldboete en tot het 
betalen van de rechten wegens de 
feiten II en III oordeelt : « dat ten 
aanzien van de feiten van de telast
leggingen II en III, welke bewezen 
zijn gebleven, het bedrieglijk opzet 
of inzicht in hoofde van de beklaag
den Peeters en Falk niet naar 
voldoening van recht bewezen is, 
zodat zij uit dien hoofde dienen 
vrijgesproken en ontlast van elke 
veroordeling zonder kosten »; 

wegens (feit II) het overleggen van 
valse of misleidende facturen met 
het opzet de douane te bedriegen, 
waardoor de verschuldigde invoer
rechten niet onverkort werden 
gekweten ingevolge aangifte van 
een te lage waarde, en (feit III) het 
niet onverkort kwijten van de ver
schuldigde invoerrechten ingevolge 
het aangeven van een te lage 
waarde door het overleggen vlm 
valse · of misleidende facturen 1Ilet 
het opzet de douane te bedriegen, 
de vaststelling betreffende de goe
deren (bedoeld .in het feit III) 
gedaan zijnde binnen twee jaar na 
de datum van het certificaat van 
verificatie; dat deze misdrijven 
omschreven worden in de ar
tikelen 7 (feit III) en 9, eerste lid, 1", 
(feit II) van de wet van 7 juni 1967 

. inzake douane en accijnzen; 

Overwegende dat krachtens ar
tikel 7, §§ 1 en 2, van de genoemde 
wet worden gestraft, indien de amb
tenaren der douane en accijnzen 

1" in zoverre de voorziening binnen twee jaar na de datum van 
gericht is tegen de vrijspraak en het certificaat van verificatie vast
outlasting van veroordeling op de stellen dat het invoerrecht of het 
vordering tot betaling van geld- accijns of de daarmee gelijkgestelde 
boete : rechten en taksen verschuldigd op 

Over het eerste middel, afgeleid uit de ten verbruik aangegeven goederen, 
schending van de artikelen 7 en 9 van de niet volledig zijn geind wegens een 
wet van 7 juni 1967 inzake douane en verkeerde aangifte : de importeur, 
accijnzen, de grensexpediteur en degene die 

doordat het arrest vaststelt dat de rechtstreeks de last van de rechten 
feiten II en III bewezen zijn maar en taksen heeft gedragen; dat deze 
de verweerders nochtans vrijspreekt wetsbepaling niet vereist dat een 
wegens het ontbreken van bedrieglijk der bedoelde personen met bedrieg-
opzet of inzicht, lijk opzet heeft gehandeld; 

terwijl de misdrijven tegen de wetge-
ving ter zake van de douane, althans wat Dat het middel derhalve, wat de 
betreft feit III, strafbaar zijn op grond vrijspraak wegens het feit III 
van het materiele feit, ongeacht het 
opzet of inzicht van de persoon die ze betreft, binnen de grenzen van de 
begaat: vordering van eiser, gegrond is; 

Overwegende dat de verweerders Overwegende dat krachtens ar-
Peeters en Falk volgens de dagvaar- tikel 9, eerste lid, 1", van dezelfde 
ding onder meer vervolgd werden wet wordt gestraft hij die, met het 
----------------1 opzet de douane te bedriegen, valse, 
inzake douane en accijnzen, die in art. 1, met 
uitwerking op 1 okt. 1977, het K.B. van 
18 juli 1977 houdende coiirdinatie van de 
algemene bepalingen inzake douane en accijn
zen bekrachtigt. Het geheel van die gecoordi
neerde bepalingeri vormt de algemene wet 
inzake douane en accijnzen. 

misleidende of onjuiste documenten 
overlegt of doet overleggen; 

Dat de evengenoemde wetsbepa
ling uitdrukkelijk het bestaan van 
bedrieglijk opzet vereist; 
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Dat, nu het arrest vaststelt dat Om die redenen, vernietigt het 
bedrieglijk opzet niet bewezen is, de bestreden arrest, in zoverre het de 
rechters de vrijspraak wettelijk ver-. verweerders Falk en Peeters vrij
antwoorden; spreekt en ontlast van de veroorde-

lingen wegens het feit III en uit
Dat het middel in zoverre faalt spraak doet over de kosten ten 

naar recht; aanzien van die partijen; verwerpt 
2" in zoverre de voorziening de voorzieningen voor het overige; 

gericht is tegen de beslissing waar- beveelt dat van dit arrest melding 
bij de verweerders Falk en Peeters zal worden gemaakt op de kant van 
vrijgesproken en ontlast worden van de gedeeltelijk vernietigde beslis
de veroordeling tot betaling van de sing; veroordeelt elk der partijen in 
rechten : een zesde van de kosten; verwijst de 

aldus beperkte zaak, binnen de 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 280, 
28i en 283 van het koninklijk besluit van 
18 juli 1977 houdende coordinatie van de 
algemene bepalingen inzake douane en 
accijnzen, zijnde voorheen artikel 246 
(gewijzigd bij de wet van 10 ok
tober 1967), 247 (gewijzigd bij d~ wet van 
6 april 1843 en het koninklijk besluit van 
22 augustus 1934) en 249 van de Alge
mene Wet van 26 augustus 1822, en van 
artikel 1138, 3", van het Gerechtelijk 
Wetboek, 

doordat het bestreden arrest, na de 
vrijspraak van verweerders, nalaat uit
spraak te doen over de vordering tot 
betaling van de rechten die uit hoofde 
van de litigieuze invoer verschuldigd 
waren, 

terwijl deze vordering bij de feiten
rechter was ingesteld en ook in geval 
van vrijspraak moest berecht worden : 

Overwegende dat uit de tekst van 
het arrest, die hiervoren is aange
haald, blijkt dat de rechters uit
spraak doen op de vordering tot 
betaling van de rechten, nu zij de 
verweerders van de deswege in 
eerste aanleg uitgesproken veroor
deling, vrijspreken en ontlasten; 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

Overwegende nochtans dat de 
vernietiging van de beslissing op de 
vordering van de vervolgende partij 
met betrekking tot het feit III de 
vernietiging ten gevolge heeft van 
de be~lissing op de civielrechtelijke 
vordering die het gevolg is van 
eerstbedoelde beslissing; 

grenzen van de rechtsvorderingen 
van de vervolgende partij, naar het 
Hof van Beroep te Brussel. 

3 maart 1981 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Soetaert - Ge
Jijkluidende conclusie van mevr. Lieken
dael, advocaat-generaal - Advocaten 
mrs. De Gryse en Claeys Bouuaert. 

Nr. 390 

· 2• KAMER- 4 maart 1981 

1° OPENBARE ORDE - ARBEIDSONGE
VAL- VERBOD TOl' SAMENVOEGING VAN DE 
VOLGENS HET GEMEEN RECHT TOEGEKENDE 
VERGOEDINGEN EN DE FORFAITAIRE SCHADE
VERGOEDINGEN - BEPALINGEN VAN OPEN
BARE ORDE- GEVOLGEN. 

2° ARBEIDSONGEVAL OPENBARE 
ORDE - ARBEIDSONGEVAL - ART. 46, § 2, 
TWEEDE LID, ARBEIDSONGEVALLENWET VAN 
10 APRIL 1971- BEPALINGEN VAN OPENBARE 
ORDE. 

3° ARBEIDSONGEV AL - VERBOD TOr 
SAMENVOEGING VAN DE VOLGENS HET 
GEMENE RECHT TOEGEKENDE VERGOEDIN
GEN EN DE FORFAITAIRE VERGOEDINGEN -
VERPLICHTING VAN DE RECHTER OM ZELFS 
AMBTSHALVE TE ONDERZOEKEN OF DE VOOR 
HEM INGESTELDE VORDERINGEN TOT VER
GOEDING NIET DE VERBODEN SAMENVOE
GING TOl' GEVOLG HEBBEN. 

1", 2" en 3" De in art. 46, § 2, tweede lid, 
Arbeidsongevallenwet vervatte regel, 
waaruit af te Jeiden valt dat de 
gemeenrechtelijke vergoedingen niet 
mogen worden samengevoegd met de 
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krachtens die wet toegekende vergoe
dingen, is van openbare orde, zodat de 
rechter, zelfs ambtshalve, dient na te 
gaan of de toekenning van die vergoe-

(ROSSEEUW T. CHARLIER) 

ARREST ( vertaling) 

ding niet in de weg staat aan de HET HOF; - Gelet op het bestre
toewijzing van een eis tot schadever- den vonnis, op 3 oktober 1980 in 
goeding die een door de verzekeraar- hoger beroep gewezen door de Cor
arbeidsongevallen schadeloos gestelde rectionele Rechtbank te Charleroi; 
getroffene voor hem heeft ingesteld (1) 
(2) (3). Overwegende dat het vonnis 

----------------! enkel uitspraak doet over de bur
(1) Zie Cass., 17 april 1958 (A.C., 1958, 624). 

(2) Zie Cass., 6 dec. 1966 (Bull. en Pas., 1966, 
I, 448). 

(3) V66r de wijziging bij art. 4 wet van 
7 juli 1978 bepaalde art. 46, § 2, tweede lid, 
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 uit
drukkelijk bet volgende : 

De volgens bet gemeen recbt toegekende 
scbadevergoeding kan evenwel niet samenge
voegd worden met de kracbtens deze wet 
toegekende vergoedingen. 

Oat lid werd bij art. 4 wet van 7 juli 1978 
aangevuld en luidt thans als volgt : 

• De volgens bet gemeen recbt toegekende 
vergoeding, die geen betrekking kan hebben 
op de vergoeding van de Jichamelijke schade 
zoals zij gedekt is door deze wet, mag 
samengevoegd worden met de kracbtens deze 
deze wet toegekende vergoedingen. • 

Ret verslag dat namens de Senaatscommis
sie voor Tewerkstelling, Arbeid en Sociale 
Voorzorg werd opgemaakt, verduidelijkte dit 
als volgt: 

Dit artikel geeft een nauwkeurige omschrij
ving van de idee die aan ,de basis Jag van 
art. 46 van de Arbeidsongevallenwet, met 
name dat bet slacbtoffer (of zijn recbthebben
den) zal worden vergoed, voor zover de 
Arbeidsongevallenwet toepasselijk is, op grond 
van deze wet, ook wanneer b~t gemeen recht 
op bet arbeidsongeval toepasselijk is. 

Er is bijgevolg g~en keuze mogelijk tussen 
de regeling arbeidsongevallen en de regeling 
gemeen recbt. De bijkomende rechtsvordering 
in gemeen recbt voor een buitenwettelijke 
scbadeloosstelling voor de morele en stoffe
lijke scbade blijft behouden. 

In dezelfde zin leest men in het verslag van 
de Commissie voor Sociale Voorzorg in de 
Kamer van Volksvertegenwoordigers : 

Er zij aan berinnerd dat art. 4 tot doel heeft 
in art. 46 van de huidige wet nader te bepalen 
dat het slacbtoffer van een arbeidsongeval 
geen keuze heeft wat betreft bet gedeelte van 
de schade dat gedekt wordt door de wetten op 
de arbeidsongevallen, d.i. de materiiile schade 
die voortvloeit uit de aantasting van zijn 
Iichamelijke integriteit. Ret slachtoffer moet 
schadeloosstelling vorderen op de wijze en 
onder de voorwaarden bepaald in die wetten. 

Daaruit blijkt dat art. 4 van bet ontwerp, ... 
de bedoeling van de wetgever van 1971 en de 
interpretatie van art. 46 do01· onze hoven en 
rechtbanken in, Ieite bekrachtigt. 

R.C. 

gerlijke belangen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 46, 47 van 
de Arbeidsongevallenwet van 10 april 
1971, gewijzigd, respectievelijk bij de 
artikelen 4 en 5 van de wet van 
7 juli 1978, 1315, eerste lid, 1382 van het 
Burgerlijk Wetboek, 870 van het Gerech
telijk Wetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat het, bestreden vonnis, 
ofschoon vaststond dat verweerder van 
de verzekeraar-arbeidsongevallen een 
vergoeding van 69.674 frank had ontvan
gen, hem een vergoeding van 
68.343 frank toekent als vergoeding van 
de materiEHe schade die hij tijdens de 
periodes van tijdelijke gedeeltelijke 
arbeidsongeschiktheid geleden had inge
volge het feit dat hij zich bij het werk 
meer had moeten inspannen, op grond 
dat eiser « niet bewijst dat die schade 
reeds door hem zelf of door een derde is 
vergoed », 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 46, 
§ 2, tweede lid, van de Arbeidsongeval
lenwet van 10 april 1971, volgens hetwelk 
de vergoedingen die op grond van het 
gemene recht voor de materHHe schade 
worden toegekend, niet mogen samenge
voegd worden met de vergoedingen die 
de verzekeraar-arbeidsongevallen toe
kent voor dezelfde schade, van openbare 
orde is; aangezien vaststond dat ver
weerder een vergoeding van 69.674 frank 
had ontvangen van de verzekeraar
arbeidsongevallen en eiser betoogde dat 
dit bedrag de volledige schade vergoedde 
die voor hem voortvloeide uit de tijde
lijke, algehele en gedeeltelijke arbeids
ongeschiktheid, het de taak was van de 
rechtbank om ambtshalve na te gaan of 
die bedragen soms niet onwettig waren 
samengevoegd, en ze dus moest nagaan 
welke schadeposten precies vergoed 
werden door de door de verzekeraar
arbeidsongevallen uitgekeerde vergoe
ding van 69.674 frank; het bestreden 
vonnis derhalve, nu het zich beperkt tot 
de vaststelling dat eiser niet het bewijs 
leverde dat de materiiHe schade, die was 
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ontstaan tijdens de periode van tijde
lijke gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid 
reeds door een derde was vergoed, heeft, 
nagelaten dat ambtshalve te onderzoe
ken en bijgevolg artikel 46, § 2, schendt 
(schending van de artikelen 46, § 2, 
47 .. van de wet van 10 april 1971 en 
1382 van het Burgerlijk Wetboek; 

tweede onderdeel, eiser in zijn regel
mll.tige conclusie voor de Correctionele 
ltl:1chtbank te Charleroi betoogde dat het 
dopr de verzekeraar-arbeidsongevallen 
aap. verweerder betaalde bedrag van 
69.674 frank de volledige materiiHe 
sc:P,ade vergoedde welke voor hem voort
vl<:~eide uit de tijdelijke, zowel algehele 
als gedeeltelijke, arbeidsongeschiktheid; 
het bestreden vonnis derhalve, nu het 
niet nauwkeurig aangeeft op welke 
materii;He Schade het door de ver
zekeraar-arbeidsongevallen uitgekeerde 
bedrag van 69.674 frank betrekking had, 
en nu het dit zeer belangrijk gegeven in 
het ongewisse laat, niet antwoordt op 
bet door eiser omstandig uiteengezette 
middel; waaruit volgt dat het bestreden 
voimis niet regelmatig met redenen is 
omkleed (schending van artikel 97 van 
de Grondwet); 

derde onderdeel, het vaststond en niet 
betwist werd dat het litigieuze ongeval 
zich had voorgedaan op de weg van en 
naar het werk van de getroffene en hij 
daarvoor een vergoeding had gekregen 
van de verzekeraar-arbeidsongevallen 
van zijn werkgever; het derhalve ver
weerder was die als eiser van een 
gemeenrechtelijke vergoeding van de uit 
zijn tijdelijke gedeeltelijke arbeidsonge
scpiktheid voortvloeiende schade diende 
te bewijzen dat die schade niet ver
goed was door de verzekeraar
arbeidsongevallen; het bestreden vonnis 
bijgevolg, door eiser te veroordelen om 
aan verweerder een vergoeding van 
68.343 frank te betalen voor de materiiHe 
schade ten gevolge van de tijdelijke 
gedeeltelijke ongeschiktheid op grond 
dat « beklaagde (thans eiser) niet bewijst 
dat die schade reeds door hemzelf of 
door een derde was vergoed · », de 
bewijslast omkeert en de bepalingen 
inzake bewijslast schendt (schending 
van de artikelen 1315, eerste lid, van bet 
Burgerlijk Wetboek en 870 van bet 
Gerechtelijk Wetboek) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat eiser in zijn 

conclusie voor de correctionele 
rechtbank had betoogd dat de ver-

zekeraar-arbeidsongevallen de volle
dige materiele schade van verweer
der ten gevolge van diens tijdelijke 
arbeidsongeschiktheid had vergoed 
door hem uit dien hoofde een 
bedrag van 69.674 frank uit te 
keren; 

Overwegende dat het vonnis in de 
uitspraak over de materiele schade 
ten gevolge van de tijdelijke alge
hele arbeidsongeschiktheid ver
meldt « dat de burgerlijke partij, na 
voor die schade een vergoeding te 
hebben ontvangen van de verzeke
raar-arbeidsongevallen, verklaart uit 
dien hoofde niets te zullen 
vorderen », en wat de materiele 
schade betreft die uit de tijdelijke 
gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid 
voortvloeit, beslist dat « de getrof
fene ... voltijds heeft gewerkt en 
daardoor geen loonverlies heeft 
geleden, (dat) hem een vergoeding 
moet worden toegekend voor de 
grotere inspanning die hij bij het 
werk moest doen om dat loon te 
verkrijgen, (dat) die schade 
68.343 frank bedraagt (en dat) 
beklaagde niet bewijst dat die 
schade reeds door hem zelf of door 
een derde was vergoed »; 

Overwegende dat artikel 46, § 2, 
tweede lid, van de Arbeidsongeval
lenwet van 10 april 1971 v66r de 
wijziging ervan bij artikel 4 van de 
wet van 7 juli 1978 bepaalde dat de 
volgens het gemene recht toege
kende schadevergoeding niet mocht 
samengevoegd worden met de 
krachtens die wet toegekende ver
goedingen; 

Overwegende dat de bepaling, die 
de samenvoeging van de gemeen
rechtelijke en de forfaitaire vergoe
dingen verbiedt, van openbare orde 
is, zodat het de taak was van de 
rechtbank om, zoals eiser in zijn 
conclusie had gevraagd, na te gaan 
welke schadeposten waren ver
goed met de door de verzeke
raar-arbeidsongevallen aan ver
weerder betaalde vergoeding van 
69.674 frank en of dat bedrag 
bedoeld was als vergoeding van 
dezelfde materiele schade als die 
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waarvoor verweerder overeenkom
stig het gemene recht vergoeding 
had gevraagd en die voortvloeide uit 
zijn tijdelijke gedeeltelijke arbeids
ongeschiktheid; 

Overwegende dat niet naar recht 
is verantwoord de beslissing van de 
rechtbank, waarbij de conclusie van 
eiser op dat punt wordt verworpen 
en waarbij aan verweerder voor die 
tijdelijke gedeeltelijke arbeidson
geschiktheid een bedrag van 
68.343 frank wordt toegekend, op de 
enkele grond dat eiser niet bewees 
« dat die schade reeds door hem zelf 
of door een derde was vergoed »; 

Dat dit onderdeel van het middel 
gegrond is; 

Om die redenen, en zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van de 
overige onderdelen van het middel, 
die niet kunnen leiden tot ruimere 
cassatie, vernietigt het bestreden 
vonnis, in zoverre het uitspraak 
doet over de vergoeding van de 
materiele schade die verweerder 
geleden heeft ten gevolge van zijn 
tijdelijke gedeeltelijke arbeidsonge
schiktheid; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; veroordeelt 
verweerder in de kosten; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar de Correc
tionele Rechtbank te Bergen, zitting 
houdend in hoger beroep. 

4 maart 1981 - 2• kamer - Voorzit
ter : baron Richard - Verslaggever : de 
h. Sace - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Charles, eerste advocaat-generaal 
- Advocaat : mr. A. De Bruyn. 

Nr. 391 

DAARVAN BINNEN DE GESTELDE TERMIJN 
AANGIFTE TE DOEN · BIJ DE UITBETALINGS
INSTELLING. 

2° WERKWOSHEID - RECHT OP UITKE
RING - WERKLOZE DIE WERKT VOOR EEN 
DERDE OF SAMENWOONT MET EEN ZELFSTAN
DIGE- BEHOUD VAN HET RECHT OP UITKE
RING- VOORWAARDEN. 

1 • De werkloze moet, wanneer hij met 
een zeUstandige samenwoont of wlin
neer zich een gebeurtenis voordoet die 
een wijziging van zijn administratief 
dossier tot gevolg heeft, daarvan bij 
zijn · uitbetalingsinstelling aangifte te 
doen zodra hi} gaat samenwonen of 
binnen zeven werkdagep te rekenen 
van de dag waarop de gebeurtenis zich 
heeft voorgedaan; het is echter zonder 
bf!lang dat art. 2 KB. van 31 mei 1933 
niet aangeeft .wanneer, hoe en voor 
welke instantie die aangifte moet 
geschieden. (Artt. 128, § 1, 1", en 186, 
derde lid, K.B. van 20 dec. 1963 
Arbeidsvoorziening en Werkloosheid, 
en 103, eerste en tweede lid, M.B. van 
4 juni 1964 Werkloosheid:) · 

2" De werkloze die enigerlei arbeid ver
richt voor een derde of die samen
woont met een zeUstandige behoudt 
zijn aanspraak op werkloosheidsuitke
ring, mits de door hem verrichte 
arbeid of de arbeid van de zeUstandige 
die hij helpt, niet een arbeid is in een · 
beroep dat valt onder het hotelbedrijf, 
met inbegrip van de restaurants en de 
drankgelegenheden die al dan niet 
personeel tewerkstellen, tenzij de door 
de werkloze of de zeffstandige .ver
richte arbeid van gering belang is. 
(K.B. van 31 maart 1933 betreffende de 
verklaring te doen in verband met de 
subsidies en toelagen van elke aard, 
die geheel of gedeeltelijk ten laste van 
de Staat zijn; art. 128, § 1, 3", b, K.B. 
van 20 dec. 1963 Arbeidsvoorziening en 
Werkloosheid.) 

(COPETE MUNOZ) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre-
2" KAMER- 4 maart 1981 den arrest, op 24 september 1980 

door het Hof van Beroep te Luik 
1° WERKWOSHEID- RECHT OP UJTKE.. gewezen; 

RINGEN - SAMENWONEN VAN EEN WERK
LOZE MET EEN ZELFSTANDIGE OF GEBEUR
TENIS WAARDOOR HET ADMINISTRATIEF DOS
SIER WORDT GEWLJZIG· - VERPLICHTING 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet, 1 en 2 van bet koninklijk besluit 
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van 31 mei 1933 betreffende de verkla
ring te doen in verband met de subsidies 
en toelagen van elke aard, die geheel of 
gedeeltelijk ten laste van de Staat zijn, 
128, § 1, van het koninklijk besluit van 
20 december 1963 betreffende arbeids
voorziening en werkloosheid, gewijzigd 
bij artikel 1 van het koninklijk besluit 
van 28 april 1966, en miskenning van het 
recht van verdediging, 

doordat het arrest eiser veroordeelt ter 
zake dat hij, hoewel hij wist dat hij geen 
recht meer had op het gehele bedrag 
van de subsidie, vergoeding of toelage 
clie geheel of gedeeltelijk ten Iaste is van 
de Staat, ten deze op het gehele bedrag 
van de werkloosheidsuitkeringen, ver
:.;uimd heeft daarvan aangifte te doen en 
aldus die uitkering in ontvangst heeft 
genomen, hoewel hij wist dat hij daarop 
geen recht meer had, en doordat die 
beslissing grondt op de overweging dat 
het bewezen was dat eiser elke dag 
tijdens de ochtenduren de klanten 
bediende in het cafe dat door zijn 
echtgenote werd gehouden, dat hij 
gemiddeld twee uur per dag werkte, dat 
eiser aldus in de zaak een niet geringe 
hulp heeft verleend aan zijn vrouw, dat 
eiser ten onrechte aanvoerde dat hij te 
goeder trouw was en onkundig van de 
wetgeving ter zake, dat de artikelen 1 en 
2 van voormeld koninklijk besluit van 
31 mei 1933 duidelijk bepalen dat verkla
ringen moeten worden afgelegd in ver
band met de aanvragen tot het bekomen 
of behouden van die subsidies, vergoe
dingen of toelagen, en dat artikel 128 
van voormeld koninklijk besluit van 
20 december 1963 duidelijk bepaalde dat 
een werkloze zijn recht op werkloos
heidsuitkeringen verliest, wanneer hij 
arbeid verricht in een beroep dat onder 
het hotelbedrijf valt, met inbegrip van 
de restaurants en de drankgelegenheden 
die al dan niet personeel tewerkstellen, 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 1 van 
voormeld koninklijk besluit van 
31 mei 1933 enkel betrekking heeft op de 
verklaringen die moeten worden afge
legd bij de aanvraag tot het bekomen of 
behouden van een subsidie, vergoeding 
of toelage die geheel of gedeeltelijk ten 
lastR van de Staat is, eiser evenwel niet 
is vervolgd op grond van die bepaling, 
en het arrest derhalve het recht van de 
verdediging van eiser miskerit, nu het de 
veroordeling van eiser grondt op die 
bepaling zonder dat uit de gedingstuk
ken blijkt dat eiser aangezocht werd om 
zijn verweer te voeren op de in dat 
artikel omschreven telastlegging; 

tweede onderdeel, nergens in artikel 2 
van voormeld koninklijk besluit van 
31 mei 1933 duidelijk wordt gezegd 
wanneer, hoe of bij welke instantie 
aangifte moet worden gedaan door 
degene die weet dat ·hij geen recht meer 
heeft op het volledig bedrag van een 
subsidie, vergoeding of toelage als 
bedoeld in artikel 1 van voormeld 
koninklijk besluit; 

derde onderdeel, artikel 128, § 1, 
van voormeld koninklijk besluit van 
20 december 1963 niet duidelijk aangeeft 
dat de werkloze, om zijn recht op 
werkloosheidsuitkeringen te behouden, 
geen arbeid mag verrichten in een 
beroep dat onder het hotelbedrijf, met 
inbegrip van de drankgelegenheden, valt, 
doch op dat verbod een uitzondering 
maakt die evenwel in vage bewoordin
gen is gesteld en ruimte laat voor 
feitelijke beoordeling, namelijk het geval 
dat de verrichte arbeid van gering 
belang is; 

vierde onderdeel, de onjuiste of onvol
ledige weergave of uitlegging door het 
arrest, van de drie bepalingen van het 
besluit die in de drie voorgaande onder
delen worden aangehaald, op zijn minst 
tot gevolg heeft dat het Hof niet kan 
nagaan of de feitenrechters, door te 
beslissen dat eiser wist dat hij geen 
recht meer had op het gehele bedrag 
van zijn werkloosheidsuitkeringen, zoals 
is vereist opdat artikel 2 van voormeld 
koninklijk besluit van 31 mei 1933 van 
toepassing zou kunnen zijn, die bepalin
gen van het besluit juist hebben uitge
legd, en dat het Hof geen toezicht kan 
uitoefenen op de wettigheid van de 
tegen eiser uitgesproken veroordeling, 
waaruit volgt dat de motivering van het 
bestreden arrest niet voldoet aan het 
vereiste van artikel 97 van de Grondwet; 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat eiser vervolgd 

en veroordeeld werd met toepassing 
van artikel 2 van het koninklijk 
besluit van 31 mei 1933 betreffende 
de verklaring te doen in verband 
met subsidies en toelagen van elke 
aard, die geheel of gedeeltelijk ten 
laste van de Staat zijn, op grond dat 
hij, hoewel hij wist dat hij geen 
recht meer had op het gehele 
bedrag van een subsidie, vergoeding 
of toelage die geheel of gedeeltelijk 
ten laste is van de Staat, ten 
deze op het gehele bedrag van de 
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werkloosheidsuitkeringen, verzuimd 
heeft daaromtrent een verklaring af 
te leggen en dat hij aldus werkloos
heidsuitkeringen voor een totaal 
bedrag van meer dan 876.713 frank 
in ontvangst heeft genomen, hoewel 
hij wist dat hij daarop geen recht 
meer had; 

Overwegende dat het arrest in de 
eigen motivering en in de redenge
ving van het beroepen vonnis die 
het overneemt, onder de toegepaste 
wettelijke bepalingen, verwijst naar 
artikel 2 van het koninklijk besluit 
van 31 mei 1933; dat het weliswaar 
ook 'melding maakt van artikel 1 
van dat besluit waarnaar artikel 2 
verwijst, doch zulks niet met de 
bedoeling eiser te veroordelen op 
grond van die bepaling, doch enkel 
om in antwoord op eisers conclusie 
te stellen « dat de tekst van de 
artikelen 1 en 2 van het koninklijk 
besluit van 31 mei 1933 ... klaar en 
duidelijk (is), dat volgens die bepa
lingen verklaringen moeten worden 
afgelegd in verband met de aanvra
gen tot het bekomen of behouden 
van die subsidies, vergoedingen of 
toelagen »; 

Dat het eerste onderdeel van het 
middel niet kan worden aangeno
men; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat eiser heeft toegegeven 
steeds met zijn vrouw te hebben 
meegeholpen bij de exploitatie van 
een drankgelegenheid sedert de 
opening ervan op 1 juni 1972; 

Overwegende dat uit het door het 
arrest uitdrukkelijk aangehaalde 
artikel 128, § 1, 1", van het konink
lijk besluit van 20 december 1963 
betreffende arbeidsvoorziening en 
werkloosheid, en voor het overige 
uit de artikelen 186, derde lid, van 
genoemd koninklijk besluit, alsook 
uit artikel 103, eerste en tweede lid, 
van het ministerieel besluit van 
4 juni 1964 inzake werkloosheid 

blijkt dat de werkloze, met name 
wanneer hij met een zelfstandige 
samenwoont of wanneer zich een · 
gebeurtenis voordoet die een wijzi
ging van het administratief dossier 
tot gevolg heeft, gehouden is daar
van aangifte te doen aan zijn uitbe
talingsinstelling bij de aanvang van 
dat samenwonen of binnen een 
termijn van zeven werkdagen die 
ingaat daags na de dag waarop de 
wijzigende gebeurtenis zich heeft 
voorgedaan; 

Dat derhalve niet dienend is het 
argument dat artikel 2 van het 
koninklijk besluit van 31 mei 1933 
niet aangeeft wanneer, hoe en voor 
welke instantie die aangifte moet 
geschieden; 

Dat het tweede onderdeel van het 
middel faalt naar recht; 

Wat het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat uit artikel 128, 

§ 1, 3", b, van het koninklijk besluit 
van 20 december 1963 betreffende 
arbeidsvoorziening en werkloosheid 
volgt dat de werkloze, die enigerlei 
arbeid voor een derde verricht of 
die samenwoont met een zelfstan
dige, zijn aanspraak op werkloos
heidsuitkering behoudt, op voor
waarde onder meer dat de door de 
werkloze verrichte arbeid of de 
arbeid van de zelfstandige die hij 
helpt, niet een arbeid is in een 
beroep dat valt onder het hotelbe
drijf, met inbegrip van de restau- · 
rants en de drankgelegenheden die 
al dan niet personeel tewerkstellen, 
tenzij de door de werkloze of de 
zelfstandige verrichte arbeid van 
gering belang is; 

Overwegende dat het arrest ver
meldt « dat verdachte in de rue 
Saint-Leonard te Luik verblijft in 
een pand waar door zijn vrouw het 
cafe « La Puerta del Sol » wordt 
gehouden, dat tijdens een politie
controle op 29 januari 1979, om 
10 uur 45, werd vastgesteld dat 
Copete Munoz klanten van die 
inrichting bediende, dat hij bij zijn 
ondervraging door de politie heeft 
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verklaard dat hij in feite elke dag 
klanten bediende tijdens de mor
genuren, ... dat Copete Munoz bij 
zijn ondervraging tijdens een 
onderzoek van de Rijksdienst voor 
Arbeidsvoorziening heeft toegege
ven dat hij steeds zijn vrouw had 
geholpen in het cafe sedert de 
opening ervan op 1 juni 1972 en dat 
hij daar gemiddeld twee uur per 
dag werkte, ... dat uit die conside
ransen blijkt dat de door ver
dachte aan zijn vrouw verleende 
hulp noch toevallig, noch van gering 
belang was ... »; dat de beslissing 
aldus naar recht is verantwoord; 

Dat het derde onderdeel van het 
middel niet kan worden aangeno
men; 

Wat het vierde onderdeel betreft: 
Overwegende dat uit het ant

woord op de eerste drie onderdelen 
van het middel blijkt dat het arrest 
de artikelen 1 en 2 van het konink
lijk besluit van 31 mei 1933 alsook 
artikel 128, § 1, van het koninklijk 
besluit van 20 december 1963 juist 
weergeeft en wettig uitlegt; 

Dat het vierde onderdeel van het 
middel feitelijke grondslag mist; 

En overwegende dat de substan
tiele of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en dat de beslis
sing overeenkomstig de wet is 
gewezen; 

Om die redenen, verwerpt het 
cassatieberoep; veroordeelt eiser in 
de kosten. 

4 maart 1974 - 2" kamer - Voorzit
ter : baron Richard - Verslaggever : de 
h. Sace - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Charles, eerste advocaat-generaal 
- Advocaat : mr. Bayart. 

Nr. 392 

1" KAMER- 5 maart 1981 

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST- BRUUSK AANZET
TEN VAN EEN AUTOBUS - FOUT- OODE
LIJKE VAL VAN EEN PASSAGIER IN DAT 
VOERTUIG - OORZAKELJJK VERBAND TUS
SEN FOUT EN SCHADE- BEGRIP. 

Uit zijn vaststelling dat een passagier 
van een autobus, die zich achteraan in 
dat voertuig begaf toen dat voertuig 
nog stilstond, ten gevolge van een 
abnormaal bruusk vertrek een dode
Jijk val deed, kan de rechter wettig 
afleiden dat de bestuurder van die 
autobus zodoende een lout heeft 
begaan, waardoor de schade is veroor
zaakt die de opdrachtgever moet ver
goeden, ook al stelt hij ook vast dat de 
getroffene zich, bij het doorschuiven 
in dat voertuig, nergens aan vastge
houden had. 

(NATIONALE MAATSCHAPPLJ VAN BUURTSPOOR
WEGEN T. COLLARD) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 14 maart 1980 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1147, 1382, 
1383 van het Burgerlijk Wetboek en 
4 van de Vervoerwet van 25 augustus 
1891, 

doordat het arrest, om de oorspronke
lijke rechtsvordering van verweerster 
tegen eiseres in te willigen, onder ver
wijzing naar de redenen van de eerste 
rechter volgens welke eiseres « als 
vervoerder gebonden was door een 
resultaatsverbintenis en derhalve ver
moed was de schuld te dragen; dat 
eiseres van schuld zou vrijgesteld zijn 
indien zij het bewijs leverde, quod non, 
van een geval van overmacht, een 
vreemde oorzaak of een fout van de 
getroffene zelf •, eiseres aansprakelijk 
verklaart en elke fout van de getroffene 
uitsluit op grond dat « hoewel zij op het 
ogenblik van het ongeval rechtop stond 
en zich niet vasthield aan een Ius of aan 
een stang in de bus, zij nochtans geen 
fout had begaan, vermits zij zich achter
aan in de bus begaf om er plaats te 
nemen, toen het voertuig niet reed •, 
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terwijl eiseres in haar regelmatig voor 
het hof van beroep genomen conclusie, 
tot staving van de stelling dat de getrof
fene een fout had begaan, daar zij zich 
niet aan de lussen had vastgehouden, 
aanvoerde dat « elke autobus onvermij
delijk een schok veroorzaakt die de 
passagiers moeten verwachten en ver
helpen door een voorzorgsmaatregel, 
namelijk door zich vast te houden aan 
de stangen en lussen »; het arrest 
oordeelt dat de getroffene geen fout 
heeft begaan door zich niet vast te 
houden aan de lussen omdat het voer
tuig niet in beweging was, zonder reke
ning te houden met de verplichting dat 
zij een « onvermijdelijke schok » diende 
te voorzien en dat daaruit schade kon 
voortkomen, ten deze de val die het 
overlijden heeft veroorzaakt, zodat het 
de artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek en bijgevolg ook de 
artikelen 1147 van het Burgerlijk Wet
hoek en 4 van de Vervoerwet van 
25 augustus 1891 schendt : 

Overwegende dat het arrest, om 
te beslissen dat de zuster van ver
weerster, die ten gevolge van een 
dodelijk ongeval in de autobus van 
eiseres was overleden, geen fout 
heeft begaan, niet enkel verwijst 
naar de in het middel overgenomen 
overwegingen en vaststellingen, 
doch bovendien eraan toevoegt dat 
« ook al moest de getroffene welis
waar verwachten dat een schok kon 
gevoeld worden bij het vertrek van 
de autobus, zij evenwel niet kon 
verwachten dat dit vertrek bruusk 
zou zijn; dat de getuige die bij het 
getuigenverhoor is gehoord, stellig 
verklaard heeft dat het voertuig te 
bruusk had aangezet en dat de 
oprechtheid van die verklaring door 
niets in twijfel kan worden getrok
ken; dat uit het feit dat die getuige 
zelf niet is gevallen of zelfs, zoals 
hij verklaart, dat hij ook zelf niet 
zou gevallen zijn, niet kan worden 
besloten dat de bus normaal is 
vertrokken »; 

Dat het arrest . uit die vaststellin
gen wettig heeft kunnen afleiden 
dat de getroffene geen fout had 
begaan die in oorzakelijk verband 
stond met de schade en dat eiseres 
daarvoor aileen aansprakelijk was; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiseres in 
de kosten. 

5 maart 1981 1• kamer 
Vooi:zitter : ridder de Schaetzen, afde
lingsvoorzitter - Verslaggever : de h. 
Closon - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Dumon, procureur-generaal 
Advocaat: mr. Dassesse. 

Nr. 393 

1 • KAMER- 5 maart 1981 

AANSPRAKELIJKHEID 
OVEREENKOMST 

BUITEN 
BUURSCHAP-

STOORNIS- VERBREKING VAN EVENWICHT 
TUSSEN NABURIGE ERVEN - BURGERLLJK 
WETBOEK, ART. 544 - VEROORDELING TOT 
BETALING VAN EEN VERGOEDING AAN DE 
EIGENAAR VAN HET ERF DAT SCHADE HEEFI' 
GELEDEN DIE DE NORMALE ONGEMAKKEN 
VAN NABUURSCHAP OVERSCHRLJDT 
BEG RIP. 

Wettig is het arrest van een hot van 
beroep dat, met toepassing van art. 544 
B. W. en wegens verbreking van een 
bestaand evenwicht tussen naburige 
erven, niet enkel de Belgische Staat 
en de Maatschappij voor het Intercom
munaal Vervoer te Brussel, maar ook 
een vennootschap in vaste goederen in 
solidum veroordeelt om een vergoe
ding te betalen aan de eigenaar van 
een onroerend goed, dat was bescha
digd ten gevolge van werken aan 
naburige gebouwen, aangezien die drie 
partijen de bouwwerken hebben doen 
uitvoeren, wanneer het vaststelt dat, 
ook al waren de grondwerken, t. w. de 
oorzaak van de schade, uitgevoerd op 
een terrein waarvan die vennootschap 
geen eigenares was of waarop zij geen 
ander recht bezat, en ook al was zij 
niet de opdrachtgever geweest bij de 
uitvoering van die grondwerken, die 
evenwel aan een gemeenschappelijke 
aannemer werden toevertrouwd, die 
werken niettemin zijn uitgevoerd met 
haar instemming en met volle kennis 
van zaken en dat zij onmisbaar waren 
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voor het ~ouwen van een onroerend I Burgerlijk Wetboek ingestelde recbtsvor
goed, op haar eigen terrein, naast het dering ten aanzien van concluante niet 
beschadigde gebouw(l}. gegrond kan zijn, daar zij geen eigena-

res is van de door de deskundigen 
(IMMOBILIERE LEX N.V. T. SPEE E.A., BELGISCHE 
STAAT - MIN. V. VERKEERSWEZEN, MAAT
SCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL VER-

VOER TE BRUSSEL) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 2 april 1980 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Over het eerste en het tweede onder
dee} samen, afgeleid, het eerste, uit de 
schending van artikel 97 van de Grond
wet, 

doordat het arrest, na te hebben 
vastgesteld dat de Belgische Staat zich 
op het door eiseres aangekochte terrein 
een recht van gebruik had voorbehouden 
om de toegang tot de parkeerplaatsen en 
de uitgang van het metrostation te 
bouwen, beslist dat • de eerste rechter 
terecht, op basis van artikel 544 van het 
Burgerlijk Wetboek, heeft beslist dat de 
recbtsvordering van de consorten Spee 
in principe gegrond was • en het beroe
pen vonnis bevestigt voor zover het 
eiseres aldus in solidum met de derde en 
vierde verweerder aansprakelijk ver
klaart voor de stoornissen aan het pand 
van de eerste en tweede verweerder, 

terwijl het niet antwoordt op de regel
matig in boger beroep genomen conclu
sie waarin eiseres betoogde dat de op 
basis van artikel 544 van bet Burgerlijk 
Wetboek ingestelde rechtsvordering te 
haren opzichte niet gegrond moest wor
den verklaard om reden • dat uit de 
besluiten van het college van deskundi
gen logisch en onbetwistbaar volgt dat 
concluante buiten het geding over de 
door gei:ntimeerden tegen baar inge
stelde rechtsvordering moet worden 
gesteld, omdat de stoornissen waarover 
zij klagen, te wijten zijn aan de uitvoe
ring van werken waarvan de Staat en de 
Maatscbappij voor bet Intercommunaal 
Vervoer te Brussel eigenaar zijn; dat 
trouwens moet worden opgemerkt dat de 
besluiten van het college van deskundi
gen overeenstemmen met de besluiten 
waartoe het college van de deslmndigen 
Collar; Doyen en Van Wambeke reeds 
was gekomen; dat de door de gei:nti
meerden op basis van artikel 544 van het 

(1) Zie Cass., 31 okt. 1975 (A.C., 1976, 285). 

gei:ncrimineerde bouwwerken, en dat 
vooreerst moet worden opgemerkt dat in 
casu concluante niet de beslissing beeft 
genomen tot uitvoering van de werken 
die voor rekening van de Belgische Staat 
en van de Maatscbappij voor het lnter
communaal Vervoer te Brussel zijn 
gedaan; ... dat er ten deze twee afzonder
lijke eigendommen en twee onderschei
den opdracbtgevers zijn; dat door een 
college van drie deskundigen, onder wie 
twee hoogleraren, is aangetoond dat de 
stoornissen waarover de gei:ntimeerden 
Spee klagen, alleen te wijten zijn aan de 
bouwwerken die eigendom zijn van de 
Staat en van de Maatschappij voor het 
Intercommunaal Vervoer te Brussel; dat 
de omstandigheid dat de werken van de 
twee bouwwerken samen zijn uitgevoerd 
(hetgeen tamelijk normaal is daar het 
ging om dezelfde aannemer) en daarover 
een gemeenschappelijke beslissing is 
genomen door de opdrachtgevers (het
geen nog tamelijk normaal is daar het 
ging om dezelfde architecten en ontwer
pers van de plannen), niet ter zake 
dienend is, als - onbetwistbaar -
vaststaat dat de stoornissen uitsluitend 
te wijten zijn aan de bouwwerken die 
eigendom zijn van de Belgische Staat en 
van de Maatschappij voor het Intercom
munaal Vervoer te Brussel, met uitslui
ting dus van bouwwerken die eigendom 
zijn van concluante »; 

het tweede, uit de schending van de 
artikelen 544 van het Burgerlijk Wet
hoek en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, na erop gewezen te 
hebben dat de Belgische Staat zich op 
het terrein van eiseres een recht van 
gebruik had voorbehouden om de toe
gang tot de parkeerplaatsen en de uit
gang van het metrostation te kunnen 
bouwen, en dat de Staat eigenaar bleef 
van die bouwwerken, en na impliciet 
doch zeker te hebben aangenomen dat 
die werken de stoornis aan bet pand van 
de eerste en tweede verweerder hadden 
doen ontstaan, met bevestiging van het 
beroepen vonnis, de rechtsvordering van 
de eerste en de tweede verweerder tegen 
eiseres, op basis van artikel 544 van het 
Burgerlijk Wetboek, in principe gegrond 
verklaart om de enkele reden • dat ook 
helemaal vaststaat, gelet op de grote 
diepte van de panden van de appellan
ten, dat de grondwerken die werden 
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uitgevoerd en tijdens welke de stoornis
sen waarover de consorten Spee klagen 
zich hebben voorgedaan, ook volkomen 
noodzakelijk waren om vervolgens de 
panden van de Belgische Staat en de 
Maatschappij voor bet Intercommunaal 
Vervoer te Brussel alsmede van Immobi
liere Lex te kunnen bouwen; dat zulks 
trouwens reeds in zekere zin door de 
Staat en door de naamloze vennootschap 
Immobiliere Lex was erkend toen zij, 
onder de titel "voorafgaande uiteen
zetting ", in hun contract van 
11 september 1968 hadden vermeld dat 
bet om technische redenen · nodig was 
dat de bouwwerken van de Staat en die 
van de koper van het terrein tegelijker
tijd zouden worden opgetrokken », 

terwijl de verbreking van bet even
wicht door een stoornis die de gewone 
ongemakken van nabuurschap over
schrijdt, enkel de veroorzaker van die 
verbreking tot vergoeding verplicht voor 
zover hij eigenaar is van het erf dat de 
stoornis heeft veroorzaakt of op dat erf 
een van de bevoegdheden van bet eigen
domsrecht heeft, zoals bet recht van 
gebruik, en hij aan de oorsprong ligt van 
de feiten welke die verbreking veroorza
ken; bet feit aileen dat voor de naburen 
schadelijke werken iemand ten goede 
zijn gekomen, deze niet aansprakelijk 
kan maken indien ook niet is aange
toond dat hij er de opdrachtgever of 
uitvoerder van was, waaruit volgt dat het 
arrest, door eiseres op basis, van 
artikel 544 van bet Burgerlijk Wetboek 
te veroordelen op grond aileen dat de 
werken die de Belgische Staat en de 
Maatschappij voor het Intercommunaal 
Vervoer te Brussel op haar terrein 
hadden uitgevoerd, voor haar noodzake
lijk waren geweest om daarna haar pand 
te kunnen bouwen, en niettegenstaande 
bet feit dat zij er niet de opdrachtgever 
of de uitvoerder van was, dat artikel 544 
van bet Burgerlijk Wetboek miskent : 

Overwegende dat het arrest, om 
te beslissen dat eiseres, op grond 
van artikel 544 van het Burgerlijk 
Wetboek, aan de verweerders Spee 
in solidum met de Belgische Staat 
en de Maatschappij voor het lnter
communaal Vervoer te Brussel een 
geldsom moet betalen ter vergoe
ding van een stoornis die de nor
male ongemakken van nabuurschap 
overschrijdt, niet aileen vaststelt dat 
het goed-erf, dat eigendom is van 
eiseres, grensde aan het goed van 

de consorten Spee en dat de werken 
die de verbreking van het evenwicht 
tussen de grondeigendommen heb
ben veroorzaakt, eiseres « ten 
goede » zijn gekomen; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de bouwwerken van de 
Belgische Staat en van de Maat
schappij voor het lntercommunaal 
Vervoer te Brussel, hoewel ze tus
sen de benedenverdieping en de 
kelderverdiepingen van het pand 
van eiseres liggen, evenals het goed 
van eiseres « grenzen » aan het 
beschadigde pand en dat de grond
werken die werden uitgevoerd en 
tijdens welke de stoornissen waar
over de consorten Spee klagen zich 
hebben voorgedaan, volkomen zake
lijk waren om de panden van de 
Belgische Staat en de Maatschappij 
voor het Intercommunaal Vervoer te 
Brussel alsmede van eiseres te kun
nen bouwen; 

Dat het arrest, bij het onderzoek 
van de tussen de Staat en eiseres 
gesloten overeenkomst, er boven
dien op wijst dat het om technische 
redenen nodig was dat de bouwwer
ken van de Staat en die van eiseres 
tegelijkertijd zouden worden opge
trokken, dat ejseres dezelfde aanne
mer als die van de Staat en van de 
Maatschappij voor het Intercommu
naal Vervoer te Brussel ermee 
belast heeft op haar terrein een 
gebouw met verschillende verdie
pingen op te trekken en dat de 
Staat eiseres had toegestaan op zijn 
bouwwerken zowel de verticale als 
de horizontale gedeelten te doen 
steunen van de gebouwen die zij 
hoven de bouwwerken van de Staat 
wilde optrekken; 

Overwegende dat het arrest aldus 
zijn beslissing doet steunen op 
andere dan de door eiseres bij 
conclusie aangevoerde omstandighe
den waaruit het impliciet doch 
zeker afleidt dat niet ter zake die
nend zijn de in die conclusie uiteen
gezette redenen waarin gegevens uit 
de deskundigenverslagen en andere 
feitelijke gegevens werden aange
voerd; 
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Dat het derhalve de in het eerste Nr. 394 
middel bedoelde conclusie beant-
woordt; 1• KAMER- 5 maart 1981 

Overwegende dat het arrest voor 1° INKOMSTENBELASTINGEN- AAN
het overige zijn beslissing wettelijk SLAG VAN AMBTSWEGE - VERPLICHTING 

verantwoordt; VOOR DE BELASTINGPLICHTIGE HET BEWIJS 
TE LEVEREN VAN HET JUISTE BEDRAG VAN 

Dat het immers vaststelt, ener
zijds, dat het pand van eiseres 
grenst aan het pand dat schade 
heeft geleden en, anderzijds, dat de 
schade is veroorzaakt door grond
werken die noodzakelijk waren 
zowel voor de uitvoering van de 
bouwwerken van de Staat en van de 
Maatschappij voor het Intercommu
naal Vervoer te Brussel als voor het 
bouwen van het pand van eiseres, 
welke werken, met haar instem
ming, door eenzelfde aannemer 
werden uitgevoerd; 

Overwegen~e dat de omstandig
heid dat e1seres al dan niet 
opdrachtgeefster van het werk is 
geweest, aldus, voor de toepassing 
van artikel 544 van het Burgerlijk 
Wetboek, zonder belang was, zowel 
voor die grondwerken als voor de 
werken in verband met het bouwen 
van het pand op haar eigen terrein; 

Dat de middelen niet kunnen 
worden aangenomen; 

Over het derde middel, ... 

Over het vierde middel, ... 

ZlJN INKOMSTEN- BEGRIP. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN- AAN
SLAG VAN AMBTSWEGE - DE BELASTING
PLICHTIGE HEEFl' HET RECHT TE BEWIJZEN 
OAT DE BELASTBARE GRONDSLAG WILLEKEU
RIG IS VASTGESTELD- WILLEKEURIGE AAN
SLAG- BEGRIP. 

1" Wanneer de belastingplichtige van 
ambtswege wordt aangeslagen, moet 
hi} het bewijs leveren van het juiste 
bedrag van zijn " belastbare 
inkomsten », t.w. het juiste bedrag van 
de bruto-inkomsten en ook van de 
aftrekbare bedrijfslasten en -uitgaven; 
door enkel het bewijs te Jeveren van 
bepaalde bedrijfslasten of -uitgaven 
]evert hi} niet het bewijs van het juiste 
bedrag van zijn belastbare inkomsten 
(1). (Art. 257 W.I.B.) 

2" De belastingplichtige die regelmatig 
van ambtswege is aangeslagen, heeft 
het recht de aanslag te doen nietig 
verklaren, indien hij bewijst dat de 
belastbare grondslag willekeurig is 
vastgesteld omdat de administratie 
een rechtsdwaling heeft begaan of zich 
op onjuiste feiten heeft gebaseerd of 
nog uit juiste feiten niet te verant
woorden gevolgtrekkingen heeft afge
Jeid (2). (Art. 257 W.I.B.) 

(SAMYN 
T. BELGISCHE STAAT- MIN. V. FlNANCIEN) 

ARREST ( vertaling) 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiseres in RET HOF; - Gelet op het bestre-
de kosten. den arrest, op 11 juni 1980 door het 

Hof van Beroep te Luik gewezen; 
5 maart 1981- 1" kamer- Voorzitter 

en verslaggever : ridder de Schaetzen, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 257 van het Wetboek 

conclusie (2) van de h. Dumon, procu-
1 
________________ _ 

reur-generaal - Advocaten : mrs. Van 
Ryn, Simont en De Bruyn. 

Nota arrest nr. 393 : 

(2) Bull. en Pas., 1981, I, 729. 

Nota's arrest nr. 394.: 

(1) Cass., 17 feb. 1970 (A.C., 1970, 571). 

(2) Cass., 10 nov. 1964 (Bull. en Pas., 1965, I, 
250) en zie Cass., 26 sept. en 23 okt. 1975 (A.C., 
1976, 125 en 240). 
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van de Inkomstenbelastingen, gewijzigd 
bij artikel 44 van de wet van 
3 november 1974, 

doordat eiser heeft bewezen dat, voor 
het aanslagjaar 1975, de exploitatie
kosten 336.561 frank bedroegen en dat 
voor het aanslagjaar 1975 (lees 1976) het 
bedrag van de aan zijn personeel 
betaalde bezoldigingen 150.905 frank 
beliep, 

terwijl, nu eiser het bewijs had gele
verd van zijn bedrijfslasten, de directeur 
van de belastingen en het hof van 
beroep waarbij beroep tegen die beslis
sing was ingesteld, rekening moesten 
houden met die lasten en die bedragen 
moesten aftrekken van de gevestigde 
aanslagen: 

Overwegende dat uit · de niet 
bestreden vaststellingen van het 
arrest volgt dat de aanslagen in de 
personenbelasting betreffende de 
aanslagjaren 1975 en 1976 « wet
tig en regelmatig van ambtswege 
zijn gevestigd overeenkomstig arti
kel 256 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen; dat de aan
gifte betreffende het aanslagjaar 
1965 immers tardief was, terwijl 
(eiser) voor het daaropvolgende 
aanslagjaar geen aangifte heeft 
gedaan »; 

Overwegende dat artikel 257 van 
hetzelfde wetboek bepaalt dat, 
indien de belastingplichtige van 
ambtswege wordt belast, de· bewijs
last van het juiste bedrag van zijn 
belastbare inkomsten op hem zelf 
rust; 

Dat het bewijs moet worden gele
verd van het juiste bedrag van de 
bruto-inkomsten en van het juiste 
bedrag van de aftrekbare bedrijfs
lasten en bedrijfsuitgaven; dat een 
belastingplichtige die aileen maar 
bepaalde bedrijfslasten of bedrijfs
uitgaven bewijst niet het bewijs 
Ievert van het juiste bedrag van zijn 
belastbare inkomsten; 

Dat, als een belastingplichtige het 
.bewijs niet heeft geleverd van het 
juiste bedrag van zijn belastbare 
inkomsten, het hof van beroep het 
bedrag van de van ambtswege ge
vestigde aanslag niet mag wijzigen 
op grond van aile of van sommige 
bedrijfslasten en bedrijfsuitgaven; 

Overwegende dat het arrest, met 
verwijzing naar de beslissing van de 
directeur wiens motivering het 
overneemt, beslist dat eiser het 
bewijs niet Ievert en zelfs niet 
tracht te leveren van het juiste 
bedrag van zijn belastbare inkom
sten of van het willekeurig karakter 
van de aanslag, omdat de admi
nistratie een rechtsdwaling zou heb
ben begaan, zich op onjuiste feiten 
zou hebben gebaseerd of nog uit 
juiste feiten niet te verantwoorden 
gevolgtrekkingen zou hebben afge
leid; 

Dat het hof van beroep derhalve 
zijn beslissing ten aanzien van 
artikel 257 van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen wettelijk 
heeft verantwoord; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, en zonder acht 
te slaan op de niet op de ontvanke
lijkheid van de voorziening betrek
king hebbende stukken die op 
21 oktober 1980 ter griffie van het 
Hof zijn neergelegd, dit is meer dan 
drie maanden na de kennisgeving 
van het arrest aan de partijen op 
13 juni 1980, dit wil zeggen buiten 
de bij artikel 189 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen voor
geschreven termijn, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

Dat het hof van beroep, waarbij 
beroep is ingesteld tegen de beslis- 5 maart 1981 1• kamer -
sing van de directeur van de belas- Voorzitter : ridder de Schaetzen, afde-

lingsvoorzitter - Verslaggever : de h. 
tingen, moet nagaan of de belasting- . Closon _ Gelijkluidende conclusie van 
plichtige het juiste bedrag van de de h. Dumon, procureur-generaal -
werkelijke belastbare inkomsten Advocaten : mrs. De Bruyn; Laurent, 
heeft bewezen; Hoei. 
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Nr. 395 

1• KAMER- 6 maart 1981 

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - ZAAK DIE MEN 
ONDER ZIJN BEWARING .HEEFI' - GEBREK 
VAN DE ZAAK- BEGRIP. 

Uit de enkele vaststelling dat er groente
resten op de vloer van de groenteafde
ling van een grootwarenhuis Jiggen, 
kan de rechter niet wettig afleiden dat 
de . toestand van die afdeling abnor
maaJ is en de .. zaak » derhalve een 
gebrek vertoont, waardoor degene die 
ze onder zijn bewaring heeft, aanspra
kelijk is voor de erdoor veroorzaakte 
schade (1). (Art. 1384, eerste lid, B.W.) 

(GEBROEDERS DELHAIZE-DE LEEUW N.V. 
T.CURVELS) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 25 april 1979 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1382, 1383 en 1384, 
eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet, 

doordat in het arrest, met verwijzing 
naar de uiteenzetting door de eerste 
rechter van de feitelijke omstandigheden 
van het ongeval, wordt aangenomen dat 
verweerder in de groenteafdeling van 
het warenhuis van eiseres over groen
teafval uitgleed en tot de aansprakelijk
heid van eiseres op · grond van 
artikel 1384, eerste lid, van · het Burger
lijk Wetboek wordt besloten omdat " de 
aanwezigheid van groenteafval . in de 
gegeven omstandigheden een objectief 
gevaar betekende ook voor een normaal 
voorzichtig persoon, en gelijkstaat met 
een gebrek van de zaak als aangetoond 
door de eerste rechter; dat appellante 
(thans eiseres) hiertegenover een onjuist 
inzicht verraadt waar zij in haar ver
zoekschrift tot boger beroep stelt : " dat 
degene die zich in een winkel begeeft, 

ook aandacht moet hebben waar hij zijn 
voeten plaatst en niet aileen in de lucht 
kijken naar de tentoongestelde goe
deren" •, 

terwijl, eerste onderdeel, een zaak, om 
als gebrekkig te kunnen worden 
beschouwd, een voor de zaak abnormale 
gesteldheid moet vertonen welke van die 
aard is dat aan derden schade kan 
worden berokkend en het arrest niet 
vaststelt dat de aanwezigheid van de 
groenteafval op het gaanpad als een 
abnormale gesteldheid van de door eise
res bewaarde zaak moest worden 
beschouwd, zodat het hof van beroep 
zijn beslissing dat de groenteafdeling 
van het grootwarenhuis van eiseres door 
een gebrek was aangetast, niet wettelijk 
verantwoordt (schending van de 
artikelen 1382, 1383 en 1384, eerste lid, 
van het Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, uit de feitelijke 
vaststellingen van de eerste rechter, 
door het hof van beroep overgenomen en 
bevestigd, enkel blijkt dat het ongeval 
zich voordeed toen verweerder, die in de 
groenteafdeling van het warenhuis van 
eiseres inkopen deed, over groenteafval 
uitgleed; deze feitelijke vaststellingen op 
zichzelf het besluit dat de afdeling 
" groenten » van eiseresses warenhuis 
een abnormale gesteldheid, derhalve een 
gebrek vertoonde, niet wettelijk verant
woorden, zodat, indien moet worden 
aangenomen dat het hof van beroep de 
aanwezigheid van groenteafval op het 
gaanpad als een abnormale gesteldheid 
van de zaak beschouwde, de beslissing 
niet wettelijk is verantwoord (schending 
van de artikelen 1382, 1383 en 1384, 
eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek); 

derde onderdeel, de omstandigheid dat 
een zaak een objectief gevaar voor een 
normaal voorzichtig persoon betekent, 
niet impliceert dat deze zaak een nor
male gesteldheid vertoont, welke van die 
aard is dat aan derden schade kan 
worden veroorzaakt, zodat het hof van 
beroep, door uit de vermelde omstandig
heid het bestaan van een gebrek af te 
leiden, zijn arrest niet wettelijk verant
woordt (schending van de artikelen 1382, 
1383 en 1384, eerste lid, van het Burger
lijk Wetboek); 

vierde onderdeel, uit het arrest niet 
----~------------1 blijkt of het hof van beroep van oordeel 

(1) Cass., 19 jan. 1978 (A.C., 1978, 610) met 
concl. proc.-gen. Dumon, toen eerste adv.-gen., 
in Bull en Pas., 1978, I, 582; Cass., 18 sept. 
1980 (A.C., 1980-81, nr. 46) en 7 nov. 1980 (ibid, 
1980-81, nr. 154), met cone!. proc.-gen. Dumon, 
in R.W., 1980-1981, kol. 1703. 

is dat de afdeling « groenten » van 
eiseresses warenhuis door een gebrek 
was aangetast ten gevolge van de aan
wezigheid van groenteafval op het gaan
pad, dan wel omdat het gaanpad inge
volge de aanwezigheid van groenteafval 
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een objectief gevaar vertoonde, zodat bet 
arrest steunt op dubbelzinnige redenen 
en derhalve niet regelmatig is gemoti
veerd (schending van artikel 97 van de 
Grondwet): 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het arrest 
beslist dat eiseres op grond van 
artikel 1384, eerste lid, van het 
Burgerlijk Wetboek aansprakelijk is 
voor de schade die verweerder 
opliep bij het uitglijden over groen
teresten in de groenteafdeling van 
een grootwarenhuis van eiseres, en 
haar tot schadevergoeding jegens 
verweerder veroordeelt; 

Overwegende dat het arrest de 
beslissing laat steunen op de in het 
middel aangehaalde overwegingen 
en bovendien, met overneming van 
de red en en van de eerste rechter, 
op de beschouwing dat « het ter 
zake niet miskend kan worderi dat 
( eiseres) door haar aangestelden de 
bewaring van de zaak had en dat de 
aanwezigheid van groenteresten in 
een druk bezochte afdeling van een 
grootwarenhuis en waar de moge
lijkheid tot morsen hoegenaamd 
niet denkbeeldig is, van die aard is 
dat het een gebrek in de zaak 
vormt, doordat de mogelijkheid 
geschapen wordt dat ingevolge deze 
abnormaliteit ongevallen zouden 
gebeuren »; 

Overwegende dat uit deze reden
geving blijkt dat het hof van beroep 
oordeelt dat de groenteafdeling van 
het grootwarenhuis van eiseres zich 
in een abnormale toestand bevond 
door de aanwezigheid van groente
resten op de vloer van de afdeling; 

Dat uit de enkele vaststelling dat 
er groenteresten op de vloer van de 
groenteafdeling van een grootwa
renhuis liggen, de recher evenwel 
niet kan afleiden dat de toestand 
van die afdeling abnormaal is; dat 
het hof van beroep derhalve niet 
wettig beslist dat de zaak die eise
res onder haar bewaring had,. een 
gebrek vertoonde; ·· 

Dat bet onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest, behalve in zoverre 
het de hogere beroepen ontvanke
lijk verklaart; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; houdt de 
kosten aan en zegt dat de feiten
rechter erover zal beslissen; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar 
het Hpf van Beroep te Brussel. 

6 maart 1981 1• kamer -
Voorzitter : de h. Janssens, afdelings
voorzitter - Verslaggever de h. Lebbe -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Lenaerts, advocaat-generaal - Advo_: 
eaten: mrs. Simont en Biitzler. 

Nr. 396 

1• KAMER- 6 maart 1981 

BEZIT - BEZITSVORDERING - VERMENGING 
VAN BEZITSVORDERING MET EIGENDOMSVOR
DERING. 

De bezitsvordering wordt met een eigen
domsvordering vermengd door de 
rechter die beslist dat degene die een 
recht van overgang heeft, geen belang 
heeft bij het instellen van een bezits
vordering, op grond dat hij niet aan
toont dat het recht van overgang 
gestoord is (1). (Art. 1371 Ger.W.) 

(MEYVIS EA T. VERENIGING VAN DE PARO
CHIALE WERKEN VAN DE DEKENLJ EKEREN 

V.Z.W., WAUTERS) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 9 mei 1978 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Antwerpen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 701, derde lid, van 
bet Burgerlijk Wetboek, 1370, 1371 van 
bet Gerechtelijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, 

(1) Zie Cass., 18 nov. 1977 (A.C., 1978, 320), 
met noten 2, 3 en 4, R.-A.D. 
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doordat het vonnis de door de eisers 
tegen de verweerders ingestelde bezits
vordering niet toelaatbaar verklaart op 
grond : dat de veranderingen die 
artikel 701 van het Burgerlijk Wetboek 
verbiedt te doen aan de gesteldheid van 
de plaats, die zijn welke rechtstreeks in 
strijd zijn met de uitoefening van de 
erfdienstbaarheid beschouwd in haar 
wezen; dat derhalve de eigenaar van bet 
lijdende erf alle andere veranderingen 
kan aanbrengen in zoverre ze in over
eenstemming blijven met de vrije uitoe
fening van de erfdienstbaarheid die hij 
dient te eerbiedigen; dat uit het proces
verbaal van plaatsbezoek van de eerste 
rechter van 22 september 1975 overdui
delijk bewezen is dat de verlegging van 
de zate enkel voordelen en geen nadelen 
meebrengt voor de eisers; dat de eige
naar van het dienstbare erf aan de 
eigenaar van bet heersende erf een 
erfdienstbaarheid kan aanbieden die 
voor de uitoefening van de rechten van 
de eigenaar van het heersende erf even 
gemakkelijk is en dit aanbod niet mag 
worden afgewezen; dat geen enkele wet
telijke verplichting voor de eigenaar van 
het lijdende erf bestaat om vooraf de 
eigenaar van bet heersende erf in te 
lichten over de voorgenomen wijzigingen 
aan een bestaande erfdienstbaarheid van 
wegenis, wanneer deze wijziging de 
essentie zelf van deze erfdienstbaarheid 
niet aantast; dat de persoonlijke ver
schijning van eiseres, tevens handelend 
namens de andere eisers, zeker het 
bewijs niet geleverd heeft van het feit 
dat de essentie van de uitoefening van 
de erfdienstbaarheid aangetast werd; dat 
bovendien geen bewijs voorhanden is 
van het beweerde feit dat de bestaande 
erfdienstbaarheid aan de eisers thans 
een storing zou berokkenen en evenmin 
aanbod gedaan wordt om een bewijs 
dienaangaande te leveren; dat dienvol
gens bet belang van de vordering van de 
eisers niet bewezen is, zodat hun vorde
ring niet toelaatbaar is, 

terwijl, eerste onderdeel, het de rech
ter die over de bezitsvordering uitspraak 
moet doen, verboden is zijn beslissing te 
laten steunen op motieven die hij uit de 
grond van het recht haalt; bet vonnis dit 
wettelijk verbod miskent en de bezits
vordering en de eigendomsvordering met 
mekaar vermengt door de bezitsvorde
ring van de eisers niet toelaatbaar te 
verklaren op basis van motieven die uit 
de grond van het recht zijn gehaald, met 
name door te overwegen dat de eigenaar 
van bet lijdende erf aan de eigenaar van . 

bet heersende erf een plaats voor de 
uitoefening van de erfdienstbaarheid 
kan aanbieden die voor de uiioefening 
van de rechten van het heersende erf 
even gemakkelijk is en dit aanbod niet 
mag worden afgewezen; dat ten deze de 
verlegging van de zate enkel voordelen 
en geen nadelen meebrengt voor de 
eisers, en ten slotte dat door de voorge
nomen wijziging aan de erfdienstbaar
heid de essentie ervan niet aangetast 
wordt (schending van de artikelen 701, 
derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, 
1370 en 1371 van bet Gerechtelijk Wet
hoek); 

tweede onderdeel, het vonnis niet 
antwoordt op bet middel van de conclu
sie van de eisers waarin zij staande 
hielden : dat de eerste rechter hun 
bezitsvordering ten onrechte had afge
wezen op basis van argumenten die door 
de verweerders in bet kader van een 
eigendomsvordering werden naar voren 
gebracht, hetgeen een miskenning uit
maakt van de wettelijk vastgelegde 
beslechtingsvolgorde; dat de eenzijdige 
door de verweerders gestelde daden 
(vernieling van een bestaande woning en 
versperring met een nieuw gebouw) een 
feitelijkheid uitmaken die aan de eisers 
het recht geeft de bezitsvordering in te 
stellen; dat een dergelijke vordering 
immers mogelijk is bij storing van een 
blijvende en zichtbare erfdienstbaarheid, 
hetgeen ten deze het geval is daar de 
weg een verharde oppervlakte had; dat 
een dergelijke bezitsvordering trouwens 
steeds mogelijk is wanneer de erfdienst
baarheid op titel is ontstaan en dat de 
verweerders bijgevolg niet gerechtigd 
waren een bezitsvordering in te stellen 
strekkende tot de eventuele verplaatsing 
van de bedding alvorens de oorspronke
lijke toestand hersteld was; zodat het 
vonnis niet aan bet grondwettelijk moti
veringsvereiste voldoet (schending vim 
artikel 97 van de Grondwet) : . 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat uit het beroe

pen en uit het bestreden vonnis 
blijkt dat ten voordele van het erf 
van de eisers een erfdienstbaarheid 
van overgang bestaat en dat de 
bestaande ligging werd versperd 
terwijl een andere werd openge
steld; dat het vonnis vaststelt dat de 
eisers een bezitsvordering uitoefe
nen; 
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Overwegende dat bij toepassing 
van artikel 1371, eerste lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek bezitsvorde
ring en eigendomsvordering niet 
mogen worden vermengd; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis de bezitsvordering niet toe
laat op grond van een onderzoek 
naar het recht van eiser de erf
dienstbaarheid uit te oefenen over 
de v66r elke storing gebruikte lig
plaats; dat het vonnis aldus de 
bezitsvordering en een eigendoms
vordering vermengt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden vonnis in zoverre het 
uitspraak doet over de bezitsvorde
ring van de eisers en over de 
kosten; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; houdt de kosten aan en 
zegt dat de feitenrechter erover 
zal beslissen; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Mechelen. 

6 maart 1981 1" kamer 
Voorzitter : de h. Janssens, afdelings
voorzitter - Verslaggever : baron Vin
~otte - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Lenaerts, advocaat-generaal -
Advocaten : mrs. De Baeck en De Gryse. 

Nr. 397 

1" KAMER- 6 maart 1981 

1° GEMEENTE- EN PROVINCIEBE
LASTINGEN - DIRECTE GEMEENTEBE
LASTING- NIEUWE AANSLAGEN - WE'l'BOEK 
VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN, ART. _260 
- NIET TOEPASSELLJKE WETSBEPALING. 

2° GEMEENTE- EN PROVINCIEBE
LASTINGEN - DIRECTE GEMEENTEBE
LASTING- AANSLAG - TERMLJN- GEMEEN
TEVERORDENING DIE ART. 260 W.I.B. TOEPAS
SELLJK MAAKT. 

1" De toepassingsvoorwaarden van 
art. 260 W.LB. met betrekking tot de 
nieuwe aanslagen gelden niet ten aan
zien van directe gemeentebelastingen 
waarover, in geval van reclamatie, 
uitspraak wordt gedaan door de 
bestendige deputatie van een provin
cieraad (1). (Art. 138 Gemeentewet.) 

2° Onwettig is een gemeenteverordening 
die de bepalingen van art. 260 W.LB. 
met betrekking tot de nieuwe aansla
gen ·toepasselijk maakt op de aanslag 
in een directe gemeentebelasting, 
waarover, in geval van reclamatie, 
uitspraak wordt gedaan door de 
bestendige deputatie van een provin
cieraad 

(KAMP T. STAD NIEUWPOORT) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 6 december 1979 
door de bestendige deputatie van de 
Pr.ovincieraad van West-Vlaanderen 
gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 67 en 107 van de 
Grondwet, 7 van de wet van 
29 april 1819, 137, 138 en 139 van de 
Gemeentewet, 176 en 239 van bet 
koninklijk besluit van 4 maart 1965 tot 
uitvoering van bet Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen, gewijzigd door 
artikel 5 van bet koninklijk besluit van 
15 januari 1973, 258, 260, 261, 262 en 
264 van bet Wetboek van de Inkomsten
belastingen en 43 van bet besluit van de 
Regent van 10 februari 1945 op de 
gemeentelijke comptabiliteit, 

doordat de bestreden beslissing, ofwel 
de artikelen 260 tot en met 262 van bet 
Wetboek van de lnkomstenbelastingen 
ten deze toepasselijk acht, welke artike
len toelaten, onder bepaalde voorwaar
den en buiten de gewone aanslagter
mijn,- vernietigde aanslagen opnieuw te 
vestigen, ofwel de belastingverordening 
van de gemeente Nieuwpoort tot « toe
passing van artikel 260 van bet Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen op directe 
gemeentebelastingen », gestemd per 
30 november 1976 en goedgekeurd bij 

(1) Cass., 24 juni 1958 (A.C., 1958, 868) met 
concl. proc.-gen. Delange, toen adv.-gen., in 
Bull. en Pas., 1958, I, 1197; zie Cass., 20 okt. 
1976 (A.C., 1977, 218) en 23 feb. 1978 (ibid, 
1978, 751). 
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gemeentebelastingen afbreuk doet aan 
artikel 139 van de Gemeentewet of dit 
wijzigt, het opnieuw vestigen van de te 
niet gedane oorspronkelijke aanslagen is 
uitgesloten, 

en terwijl een gemeentelijke belas
tingverordening geen afbreuk kan doen 
aan een wet, met name artikel 139 van 
de Gemeentewet, maar integendeel een 
gemeentelijke belastingverordening moet 
worden getoetst aan de wet (artikel 
67 van de Grondwet), op straffe van niet 
te worden toegepast door de rechtscolle
ges (artikel 107 van de Grondwet), wat 
de bestendige deputatie, als jurisdictie, 
ten deze had moeten doen : 

koninklijk besluit van 7 maart 1977, 
wettig en ten deze toepasselijk acht, en 
zulks op grond dat : 1 o artikel 138 van de 
Gemeentewet, vervangen door artikel 1 
van de wet van 27 mei 1975, bepaalt dat 
de regels betreffende de invordering 
inzake directe rijksbelastingen toepasse
lijk zijn inzake de invordering van de 
directe gemeentebelastingen, de inkohie
ring een verrichting is welke behoort tot 
de invordering, en de inkohiering van de 
directe gemeentebelastingen derhalve 
moet geschieden volgens de regels 
inzake rijksbelastingen; meer bepaald de 
artikelen 260 en volgende van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen ter 
zake toepasselijk zijn en dit des te meer 
klemt, daar sinds de vervanging van 
artikel 239 van het koninklijk besluit Overwegende dat, luidens de vast
van 4 maart 1965 tot uitvoering van het stellingen van de bestreden beslis
Wetboek van de Inkomstenbelastingen sing, een reeks aanslagen in de 
door artikel 5 van het koninklijk besluit gemeentebelastingen op het leggen 
van 15 januari 1973, artikel 138 van de van riolen, van wegbedekking en 
Gemeentewet nog het enige artikel is trottoirs, voor de dienstjaren 
dat de regels inzake de heffing van de 1967-1972 door verweerster ten laste 
directe rijksbelastingen toepasselijk van eiseres gevestigd, bij beslissing 
maakt inzake de invordering van de 
directe gemeentebelastingen; 2° artikel van 23 december 1976 van de 
43 van het besluit van de Regent van bestendige deputatie van West-
10 februari 1945 de aanslagtermijn Vlaanderen werden vernietigd 
beperkt tot 31 maart van het jaar wegens schending van artikel 176 
volgend op dat van de belasting, maar van het koninklijk besluit van 
dit « behoudens de bij de wet voorziene 4 maart 1965 tot uitvoering van het 
uitzonderingen », welke uitzondering Wetboek van de Inkomstenbelastin
precies bepaald is bij artikel 138 van de gen; dat het tegen laatstbedoelde 
Gemeentewet zoals hoven uiteengezet en 
in · zoverre deze verwijst naar de beslissing door verweerster inge-
artikelen 260 en volgende van het Wet- stelde cassatieberoep werd verwor
boek van de Inkomstenbelastingen, pen door arrest van het Hof van 
zodat de belastingverordening van 24 april 1978 (2); 
30 november 1976 wei binnen de wet 
blijft (met name artikel 138 van de Overwegende dat op 10 juli 1978 
Gemeentewet), geldig is en ten deze in ten laste van eiseres nieuwe aansla
principe mag worden toegepast, gen werden ingekohierd, gevestigd 

terwijl, naast artikel 138 van de op grond van dezelfde belastingele
Gemeentewet, dat de invordering in het menten of een gedeelte ervan; 
algemeen beschouwt, een bijzonder arti- Overwegende dat de thans bestre-
kel bestaat dat de aanslagtermijn vast-
legt, met name artikel 139, eerste en den beslissing de reclamatie ver
tweede lid, en dat in zijn volgende werpt die eiseres tegen de bedoelde 
alinea's de uitzonderingen op deze nieuwe aanslagen had ingediend; 
gewone aanslagtermijn opsomt, en dit, Overwegende dat de bestreden 
zoals het in het fiscaal recht hoort, op 
restrictieve wijze, zodat, krachtens de beslissing oordeelt dat, nu volgens 
gewone interpretatieregel, de algemene artikel 138 van de Gemeente
bepalingen (artikel 138) geen afbreuk wet, gewijzigd bij de wet van 
kunnen doen aan de bijzondere bepalin- 27 mei 1975, de directe gemeentebe
gen (artikel 139), maar juist het omge- lastingen ingevorderd worden over
keerde geldt, zodat artikel 138 van de eenkomstig de regelen bepaald voor 
Gemelmtewet ter zake niet kan gelden, !----------------
maar wei artikel 139, wat betekent dat, 
nu geen enkel wetsartikel inzake (2) A.C., 1978, 966. 
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de heffing van de directe belastin
gen ten behoeve van het Rijk, zulks 
de toepassing inhoudt, wat de 
directe gemeentebelastingen betreft, 
van de uitzonderlijke aanslagtermij
nen bepaald in artikel 260 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen; dat de bestendige deputatie 
haar beslissing anderzijds laat steu
nen op de verordening van 
30 november 1976 van de stad 
Nieuwpoort, goedgekeurd bij ko
ninklijk besluit van 7 maart 1977, 
waarbij « de tekst van artikel 260 
van het Wetboek van de lnkomsten
belastingen van het Rijk op de 
bestaande directe gemeentebelastin
gen toepasselijk wordt gesteld », en 
waarvan artikel 2 bepaalt : « wan
neer een aanslag nietig verklaard is 
omdat hij niet werd gevestigd over
eenkomstig een wettelijke regel 
met uitzondering van een regei 
betreffend.e prescriptie, kan het col
lege van burgemeester en schepe
nen, zeifs wanneer de voor het 
vestigen van de aanslag gestelde 
termijn reeds verlopen is, ten name 
van dezelfde belastingschuldige, op 
grond van dezelfde belastingelemen
ten of op een gedeelte ervan, een 
nieuwe aanslag vestigen, binnen de 
drie maanden van de datum waarop 
de beslissing tot vernietiging niet 
meer vatbaar is voor enige 
voorziening »; 

Overwegende dat uit evenge
noemd artikel 138 van de Gemeen
tewet nochtans niet voortvloeit dat 
alle regels betreffende de aanslag
procedure inzake directe Rijksbelas
tingen toepassing vinden inzake 
directe gemeentebelastingen; dat 
inzonderheid artikel 260 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen geen toepassing vindt, omdat 
het duidelijk betrekking heeft op de 
vernietiging van een aanslag die 
onderworpen is aan de beslissing 
va~ de directeur der belastingen en 
eventueel later aan het oordeel van 
het hof van beroep, waarvan de 
directeur trouwens een subsidiaire 
aanslag ter goedkeuring kan onder
werpen; dat artikel 260 ook rust op 

de gedachte dat een nieuwe aanslag 
kan worden gevestigd die opnieuw 
het voorwerp kan worden van een 
bij de directeur van de belastingen 
in te dienen bezwaar; 

Overwegende dat, nu inzake 
directe gemeentebelastingen 
althans die welke niet het bedrag 
van een Rijksbelasting tot grondslag 
hebben - het beoordelen van de 
bezwaarschriften tot de bevoegdheid 
van de bestendige deputatie van de 
p_rovincieraad behoort, de toepas
Singsvoorwaarden van voornoemd 
artikel 260 niet aanwezig zijn; dat, 
wanneer de bestendige deputatie 
een aanslag vernietigt omdat hij 
niet werd gevestigd overeenkomstig 
een wettelijke regel, de gemeente 
geen nieuwe aanslag op dezeifde 
belastingelementen mag vestigen 
indien, zoals ten deze, de . bij 
artikel 139, eerste en tweede lid, van 
de Gemeentewet bepaalde termijn 
verstreken is, nu artikel 260 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastin
g~n in dat geval geen toepassing 
vmdt en er geen analoge wetsbepa
ling bestaat die in een eventuele 
verlenging van de aanslagtermijn 
voorziet; 

Overwegende dat hieruit teveris 
voortvloeit dat de verordening van 
30 november 1976 van de stad 
Nieuwpoort « tot toepassing van 
artikel 260 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen » geen wette
lijke grondslag heeft en de bestre
den beslissing er derhalve geen 
toepassing mocht van maken; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt de 
bestreden beslissing; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de vernie
tigde beslissing; veroordeelt ver
weerster in de kosten; verwijst de 
zaak naar de bestendige deputatie 
van de provincieraad van Oost
Vlaanderen. 
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6 maart 1981- 1• kamer- Voorzitter 

en verslaggever : de h. Janssens, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Lenaerts, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Claeys 
Bouuaert; Delafontaine, Gent. 

Nr. 398 

3" KAMER- 9 maart 1981 

ARBEIDSOVEREENKOMST - BEDIEN
DEN - ONTSLAG VAN EEN BEDIENDE DIE 
SINDS ZES MAANDEN ARBEIDSONGESCHIKT IS 
...:... VERGOEDING - AFI'REK VAN HET LOON 
VAN BIJ HET BEGIN VAN DE ARBEIDSONGE-
SCHIKTHEID- LOON- BEG RIP. 

Uit de samenlezing van de artt. 12, 
eerste lid, en 10, § 1, Arbeidsovereen
komstenwet Bedienden blijkt dat 
onder loon, in de zin van art. 12, moet 
worden verstaan het bedrag dat de 
werkgever tijdens de schorsing van de 
arbeidsovereenkomst betaalt, anders 
dan als tegenprestatie voor de arbeid 
die de werkgever tijdens die periode 
verricht; daaronder valt dus de belo
ning die door de werkgever op grond 
van art. 10, § 1, aan de bediende 
tijdens de eerste dertig dagen van de 
arbeidsongeschiktheid is betaald, maar 
niet de arbeidsongevallenvergoeding, 
evenmin als het dubbel vakantiegeld 
en het bedrag dat aan de bediende die 
tijdelijk het werk heeft hervat, als 
beloning wordt betaald (1). (Art. 12. 
Arbeidsovereenkomstenwet Bedien
den.) 

(BWMMAERT 
T. • N.L. CHEMICALS EUROPE S.A. • N.V.) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 27 juni 1979 door het 
Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 5, eerste lid, 10, 
§ 6, 12, eerste lid, 12sexies, van de 
wetten betreffende de arbeidsovereen
komst voor bedienden, gecoordineerd 
door het koninklijk besluit van 
20 juli 1955, gewijzigd bij de wetten van 
10 december 1962, 5 december 1968 en 
21 november 1969, 22, 23, 35, 42, 49 van 
de arbeidsongevallenwet van 10 april 
1971 en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, na de opzeggings
termijn waarop eiser aanspraak kon 
maken, op veertien maanden te hebben 
vastgesteld, verweerster slechts veroor
deelt tot betaling van een vergoeding 
van 180.808 frank aan eiser, op grond dat 
« aan eiser een vergoeding van 
727.520 frank » dient te worden toege
kend, « te verminderen met de wedde 
die sedert het begin van de arbeidsonge
schiktheid werd betaald (artikel 12, eer
ste lid), met n11me de bedragen die 
sedert het begin werdenbetaald, ook 
wanneer geen arbeid werd verricht en 
met inbegrip van de krachtens de over
eenkomst verworven voordelen; dat, ten 
deze volgens de in het proces overge
legde loonstaten, verweerster aan eiser 
de volgende bedragen heeft betaald tus
sen 20 juni 1972 (datum van het ongeval) 
en 4 december 1972 (datum van het 
hervatten van de gedeeltelijke arbeid) » : 
250.496 frank, van 4 december 1972 tot 
13 mei 1973 : 131.886 frank, en op 
31 mei : 20.405 frank; « dat daarbij 
37.696 frank werd betaald als dubhe! 
vakantiegeld voor 1972 en 15.708 frank 
als dubhe! vakantiegeld voor 1973, dat 
maakt een totaal van 595.385 frank, 
bedrag dat (verweerster) in haar conclu
sie vermindert tot 546.712 frank; dat het 
beroepen vonnis geen rekening houdt 
met dit bedrag op grond dat de werkge
ver zal worden terugbetaald, zodat het 
niet gaat om betaald loon, doch om 
vergoedingen die krachtens de wetge
ving op de arbeidsongevallen worden 
toegekend, ten onrechte echter; dat 
artikel 12 in algemene bewoordingen is 
gesteld en in geen uitzonderingen voor
ziet; dat het bedrag dat aan eiser 
toekomt aldus 727.520 frank - 546.712 

----------------1 frank = 180.808 frank beloopt », 

(1) Zie J. 8TEYAERT, De arbeidsovereenkomst 
voor bedienden, biz. 328, nrs. 636 en 637; 
TAQUET en W ANTJEZ, Conge, preavis, indemnite, 
dl. II, biz. 219; Rep. prat. de droit beige, Bijv. 
III, V• Contrat de travail et contrat d'emploi, 
door PAPIER-JAMOULLE, nr. 682; CoLENS, Le 
contrat d'emploi, 1980, biz. 163; HomoN, 
Suspension du travail et salaire garanti, biz. 43 
en 59, nrs. 67 en 93. 

terwijl, eerste onderdeel, de door ver
weerster krachtens de wetgeving op 
de arbeidsongevallen gedane betalingen 
geen loon zijn dat door verweerster is 
betaald sinds het begin van de ar
beidsongeschiktheid van eiser; die beta
lingen hun oorzaak niet vinden in de 
arbeidsovereenkomst voor bedienden, 



-760-
doch in de verzekering en in werkelijk- begin van de arbeidsongeschiktheid 
heid door de verzekeraar werden is betaald, met name de bedragen 
gedaan; die betalingen aldus ten die van bet begin af zijn betaald, 
onrechte afgetrokken werden van de ook al is er geen arbeid verricht », 
aan eiser verschuldigde vergoedingen 
(schending van de artikelen 10, § 6, dient te worden afgetrokken van de 
12sexies, van de gecoordineerde wetten aan eiser verschuldigde opzeggings
betreffende · de arbeidsovereenkomst vergoeding; 
voor bedienden en, voor zoveel nodig, 22, Dat bet arrest aldus impliciet 
23, 42 en 49 van de wet van maar zeker beslist dat de aan eiser 
10 april 197l); betaalde bedragen tot vergoeding 

tweede onderdeel, de door verweerster van zijn effectieve arbeid, ook al 
gedane betalingen als dubbel vakantie- was deze verminderd, ook van de 
geld voor de jaren 1972 en 1973 ook geen 
loon zijn dat door verweerster is betaald aan hem verschuldigde vergoedin
sinds eiser arbeidsongeschikt is gewor- gen dienen te worden afgetrokken; 
den; zij eveneens hun oorzaak vinden in Dat bet arrest, aldus, zonder dub
de verzekering en in werkelijkheid door belzinnigheid, op de in bet middel 
de verzekeraar zijn gedaan (schending vermelde conclusie antwoordt; 
van de artikelen 10, § 6, 12, eerste lid, 
12sexies, van de gecoordineerde wetten Wat bet eerste, tweede en vierde 
betreffende de arbeidsovereenkomst onderdeel samen betreft : 
voor bedienden en, voor zoveel nodig, 35, Op de door verweerster opgewor-
42 en 49 van de wet van 10 april 1971); pen grond van niet-ontvanke-

derde onderdeel, eiser in zijn tweede lijkheid, hieruit afgeleid dat in deze 
conclusie in hoger beroep uitdrukkelijk onderdelen feiten en recht zijn ver
staande hield dat de betalingen die 
door verweerster zijn gedaan vanaf mengd omdat ze aan het arrest 
4 december 1972, dag waarop hij het verwijten bedragen te hebben afge
werk voor 50 pet. hervatte, gedeeltelijk trokken van de opzeggingsvergoe
gelijk zijn aan de effectieve arbeids- ding, die namelijk gelijk zijn aan de 
prestaties en aldus niet van de aan hem arbeidsongevallenvergoedingen, a~m 
verschuldigde vergoeding konden wor- het dubbel vakantiegeld en aan het 
den afgetrokken; het arrest op dit mid- loon voor een effectieve · arbeid, 
del geen antwoord geeft; het onmogelijk zonder dat het middel het bedrag 
is te bepalen of het arrest dit verweer 
verwerpt omdat die betalingen in feite van die afhoudingen preciseert, ter-
niet gelijk waren aan de effectieve wijl het arrest een globaal bedrag 
arbeidsprestaties dan wei of, in rechte, van die vergoeding aftrekt; 
die betalingen ook in dit geval van de Overwegende dat, enerzijds, bet 
vergoedingen konden worden afgetrok- arrest vaststelt welk bedrag van de 
ken; het arrest niet regelmatig met afhouding geliJ'k is aan het dubbel 
redenen is omkleed (schending van 
artikel 97 van de Grondwet); vakantiegeld; 

vierde onderdeel, nu eiser de arbeid Dat, in dat opzicht, de grond 
effectief voor 50 pet. had hervat vanaf van niet-ontvankelijkheid, feitelijke 
4 december 1972, de door verweerster grondslag mist; 
gedane betalingen tot vergoeding van die Overwegende dat, anderzijds, bet 
effectieve arbeid niets te maken hebben onderzoek naar de wettigheid van 
met eisers arbeidsongeschiktheid; zij 
aldus niet van de aan eiser verschul- de beslissing die afhoudingen 
digde vergoedingen kunnen worden beveelt gelijk aan de arbeidsonge
afgetrokken (schending van de arti- vallenvergoedingen en aan het loon 
kelen 10, § 6, 12, eerste lid, 12sexies, van voor een effectieve arbeid, bet hof 
de gecoordineerde wetten betreffende de niet verplicht feitelijke gegevens na 
arbeidsovereenkomst voor bedienden en, te gaan, hoewel de respectieve 
voor zoveel nodig, 5, eerste lid, van bedragen van die afhoudingen niet 
genoemde wetten) : in het arrest worden vermeld; 

Wat het derde onderdeel betreft : I Dat, in dat opzicht, de grond van 
Overwegende dat het arrest ver- niet-ontvankelijkheid niet kan wor

meldt dat « bet loon dat sinds bet den aangenomen; 
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Over die onderdelen van het 
middel: 

Overwegende dat artikel 12, eer
ste lid, van de gecoordineerde wet
ten betreffende de arbeidsovereen
komst voor bedienden, ten deze 
toepasselijk, bepaalt dat de door de 
werkgever aan de werknemer, die 
hij ontslaat, verschuldigde vergoe
ding, na zes maanden arbeidsonge
schiktheid, verminderd wordt met 
het loon dat sinds het begin van de 
arbeidsongeschiktheid is betaald; 

Overwegende dat uit die tekst, 
~amen gelezen met artikel 10, § 1, 
van genoemde wetten, blijkt dat 
onder loon in de zin van bovenver
meld artikel 12 moet worden ver
staan het loon dat door de werkge
ver is betaald gedurende de schor
sing van de uitvoering van de over
eenkomst en dat geen tegenpresta
tie is van de gedurende die periode 
verrichte arbeid; dat zulks het geval 
is met het loon dat door de werkge
ver krachtens bovengenoemd arti
kel 10, § 1, aan de werknemer is 
betaald gedurende de eerste dertig 
dagen van de arbeidsongeschikt
heid; 

Dat noch de arbeidsongevallen
vergoeding, noch het dubbel vakan
tiegeld, noch het loon betaald aan 
de bediende die het werk gedeelte
lijk heeft hervat, loon zijn dat kan 
worden afgetrokken van de bij 
artikel 12, eerste lid, van de wetten 
betreffende de arbeidsovereenkomst 
voor bedienden bepaalde vergoe
ding; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest in zoverre het een 
bedrag van 546.712 frank van de aan 
eiser toegekende vergoeding aftrekt 
en het uitspraak doet over de 
kosten; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; houdt de kosten aan en 
zegt dat de feitenrechter erover 
zal beslissen; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Arbeidshof 
te Luik. 

9 maart 1981 - 3" kamer - Voorzit
ter : de h. Meeus, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever : de h. Kreit -
Gelijkluidende conclusie van de h. Char
les, eerste advocaat-generaal - Advoca
ten : mrs. Houtekier en van Heeke. 

Nr. 399 

2" KAMER- 11 maart 1981 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE 
TE VOORZIEN - STRAFZAKEN - BURGER
LUKE RECHTSVORDERING - GEMEENTE, 
EISERES - BEKLAAGDE EN BURGERRECHTE
LIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ, VERWEER
DERS - CASSATIEBEROEP VAN HET COLLEGE 
VAN BURGERMEESTER EN SCHEPENEN TEGEN 
ALLE BESCHIKKINGEN VAN DE BESTREDEN 
BESLISSING- MACHTIGING VAN DE GEMEEN~ 
TERAAD ENKEL VERLEEND VOOR CASSATIE
BEROEP TEGEN DE BURGERRECHTELIJK AAN
SPRAKELIJKE PARTIJ - CASSATIEBEROEP 
NIET ONTVANKELIJK IN ZOVERRE HET TEGEN 
DE BEKLAAGDE IS GERICHT (1). 

Dat die onderdelen van het mid- 2o VOORZIENING IN CASSATIE -
BESLISSING W AARTEGEN CASSATIEBEROEP 

del gegrond zijn; KAN WORDEN INGESTELD - BESTREDEN 

Ovenvegende dat het arrest van 
de aan eiser verschuldigde vergoe
ding een globaal bedrag van 
546.712 frank aftrekt zonder nader 
te bepalen, behalve wat betreft het 
dubbel vakantiegeld, hoe groot het 
bedrag is van elke afhouding van 
die globale som; dat de vernietiging, 

BESLISSING W AARBLJ DE RECHTBANK ONBE
VOEGD WORDT VERKLAARD OM KENNIS TE 
NEMEN VAN DE TEGEN DE BEKLAAGDE 
GERICHTE STRAFVORDERING EN BURGER
LUKE RECHTSVORDERING, KOSTEN TEN 
LASTE VAN DE STAAT - CASSATIEBEROEP 
VAN EEN GEMEENTE, BURGERLIJKE PARTIJ, 
TEGEN DE BEKLAAGDE NIET ONTVANKELIJK 
VERKLAARD - CASSATIEBEROEP TEGEN DE 

derhalve, ook het aldus afgetrokken 1---------------
globaal bedrag moet omvatten; (1) Zie Cass., 7 feb. 1978 (A.C., 1978, 679). 
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BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE PAR
TIJ- CASSATIEBEROEP ZONDER REDEN VAN 
BESTAAN. 

(GEMEENTE SINT-GILLIS 
T. GILQUIN, • PUBLICITE GILQUIN • N.V.) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF;- Gelet op het arrest 
van het Hof van 6 februari 1980 (2); 

Gelet op het bestreden vonnis, op 
21 augustus 1980 in hoger beroep 
gewezen - door de Correctionele 
Rechtbank te Nijvel, rechtdoende 
als rechtscollege waarnaar de zaak 
verwezen werd; 

Over het middel van niet-
ontvankelijkheid, door de verweerders 
tegen de voorziening aangevoerd en 
hieruit afgeleid dat het college van 
burgemeester en schepenen van de 
gemeente Sint-Gillis in zijn besluit van 
27 augustus 1980 niet vermeld heeft 
tegen welke personen het cassatieberoep 
wenste in te stellen : 

Overwegende dat het college van 
burgemeester en schepenen van de 
gemeente Sint-Gillis in de zitting 
van 27 augustus 1980 een besluit 
heeft genomen waarbij werd beslist 
dat cassatieberoep zou worden inge
steld tegen alle beschikkingen van 
het vonnis dat de Correctionele 
Rechtbank te Nijvel op 21 augustus 
1980 gewezen had in het geschil 
tussen « de firma Gilquin » en het 
gemeentebestuur; 

Overwegende dat de gemeente
raad van die gemeente in de zitting 
van 25 september 1980 verklaard 
heeft « de beslissing van het college 
van 27 augustus 1980 te bekrachti
gen waarbij cassatieberoep wordt 
ingesteld tegen de beschikkingen 
van het vonnis dat de Correctionele 
Rechtbank te Nijvel op 21 augustus 
1980 gewezen heeft in het geschil 
tussen het gemeentebestuur en de 
naamloze vennootschap Gilquin »; 

Overwegende dat de gemeente
raad aldus machtiging heeft ver
leend tot het instellen van cassatie
beroep tegen verweerster, burger
rechtelijk aansprakelijke- partij; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat het college van 
burgemeester en schepenen van de 
gemeente Sint-Gillis door de 
gemeenteraad gemachtigd werd om 
namens de gemeente cassatieberoep 
in te stellen tegen de verweerder 
Robert Gilquin, beklaagde; 

Overwegende dat het middel van 
niet-ontvankelijkheid in dat opzicht 
gegrond is; 

Overwegende dat de correctionele 
rechtbank zich onbevoegd heeft ver
kla~rd om kennis te nemen van de 
strafvordering en van de burgerlijke 
rechtsvordering en de kosten van 
beide instanties ten laste van de 
Staat heeft gelegd; 

Overwegende dat eiseres zich niet 
rechtsgeldig in cassatie heeft voor
zien tegen verweerder en het vonnis 
tegen deze geen enkele veroordeling 
heeft uitgesproken, zodat de rechts
vordering tegen verweerster, die 
voor de verweerder burgerrechtelijk 
aansprakelijk is, in de huidige stand 
van de rechtspleging geen bestaans
reden heeft; 

Dat de voorziening, in zoverre ze 
tegen verweerster gericht is, niet 
ontvankelijk is bij gebrek aan 
be lang; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiseres in 
de kosten. 

11 maart 1981 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Legros, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Kreit - Gelijklui
dende conclusie van de h. Ballet, advo-

----------------1 caat-generaal Advocaten mrs. 
(2) A.C., 1979-80, nr. 350. Royen; Blontrock, Brussel. 
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Nr. 400 

2• KAMER- 11 maart 1981 

1° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 
- VEROORDELING WEGENS TWEE MISDRLJ
VEN - EEN ENKELE STRAF - MIDDEL DAT 
ENKEL BETREKKING HEEFT OP EEN VAN DE 
MISDRLJVEN- MIDDEL NIETTEMIN ONTVAN
KELLJK- BEGRIP. 

(HEYWANG T. MERALI, MR. HIRSCH Q.Q.; 
MR. HIRSCH Q.Q. T. HEYWANG, MERALI) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 24 september 1980 
door het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

I. Betreffende de voorziening van 
2° BEWIJS - BEWLJS DOOR GESCHRIFT - de beklaagde Heywang : 

BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN- STRAFZA-
KEN- UITLEGGING VAN DE IN EEN MIDDEL 
AANGEVOERDE AKTEN - UITLEGGING VAN 
DE RECHTER ANDERS DAN DIE VAN DE PAR
TLJ- MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT 
VAN DIE AKTEN VALT ALLEEN DAARUIT NIET 
AF TE LEIDEN. 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - TEGEN
STRLJDIGE EN DUBBELZINNIGE REDENEN -
BEG RIP. 

4° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - BURGER
LLJKE RECHTSVORDERING -ARREST DAT DE 
HOOFDCONCLUSIE VERWERPT EN NIET ANT
WOORDT OP DE SUBSIDIAIRE CONCLUSIE VAN 
DE BURGERLLJKE PARTLJ - NIET GEMOTI
VEERD ARREST (1). 

1 • Wanneer een arrest een enkele straf 
uitspreekt wegens twee misdrijven die 
elk afzonderlijk met de uitgesproken 
straf kunnen worden gestraft, maar 
het arrest vaststelt dat een mindere 
straf kon worden uitgesproken, indien 
aileen het tweede misdrijf was bewe
zen verklaard, is ontvankelijk het 
middel dat enkel het eerste misdrijf 
beoogt, daar, in zodanig geval, de 
veroordeling niet uitsluitend door het 
tweede misdrijf naar recht kon wor
den verantwoord (2). 

3" Noch tegenstrijdig, noch dubbelzinnig 
is het arrest dat, enerzijds, beslist dat 
een dader de feiten van de telastleg
ging tussen twee bepaalde data heeft 
gepleegd, en dat, anderzijds, de daden 
van deelneming van de mededader 
buiten die data situeert. 

A. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
tegen de medebeklaagde Merali 
ingestelde strafvordering : 

Overwegende dat eiser niet 
bevoegd is om zich tegen die beslis
sing in cassatie te voorzien; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

B. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissingen op 
de tegen eiser ingestelde strafvorde
ring en burgerlijke rechtsvorde
ring: 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1319, 1320, 1322, 
1382 van bet' Burgerlijk Wetboek, 
491 van bet Strafwetboek en 97 van de 
Grondwet, 

doordat bet arrest eiser wegens de 
hem ten laste gelegde feiten veroordeelt 
tot een enkele gevangenisstraf van drie 
jaar en tot een geldboete van driehon
derd frank, alsook tot betaling aan de 
burgerlijke partij van een provisioneel 
bedrag van 25.000 frank berekend op een 
op 6.644.548 frank geraamd schadebe
drag en hem tevens veroordeelt tot 
betaling van de compensatoire en de 
gerechtelijke interesten, alsook in de 
kosten van beide instanties, op grond 
dat eiser " Heywang op 20 juli 1977, 
onder bet mom van een overdracht van 
schuldvorderingen, aan Merali rechten 
afstond die hij in werkelijkheid niet 
bezat, dat die overdracht koopwaren of 

-----------------1 de tegenwaarde ervan betrof, die hij tot 
opdracht had te verhandelen voor reke
ning van de naamloze vennootschap 
Steenbouw, waarvan hij de lasthebber 
was; ( ... ) dat (eiser) verplicht was ofwel 
de koopwaren ofwel de tegenwaarde 
ervan ter beschikking te houden van de 
vennootschap waarvoor hij optrad; ( ... ) 

(1) Cass., 3 dec. 1974 (A.C., 1975, 389). 

(2) Cass., 7 juli 1947 (Bull. en Pas., 1947, I, 
320) met voetnoot R.H.; zie Cass., 19 april 1979 
(A.C., 1978-79, 976) met voetnoot F.D., biz. 979, 
en Cass., 6 nov. 1980 (twee arresten, A.C., 
1980-81, nrs. 149 en 150). 
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dat (eiser) door die koopwaren of de 
tegenwaarde ervan aan de beer Merali 
over te dragen, zonder de tegenwaarde 
te betalen aan zijn lastgever, zich ten 
aanzien van de vennootschap Steenbouw 
schuldig heeft gemaakt aan misbruik 
van vertrouwen •, 

terwijl, eerste onderdeel, ... 

Wat de ontvankelijkheid van het 
middel betreft : 

Overwegende dat eiser wegens 
twee verduisteringen vervolgd 
werd : 1 • verduistering van koop
waar ter waarde van 6.444.548 frank 
ten nadele van de naamloze ven
nootschap Steenbouw; 2" verduiste
ring van een geldbedrag van 
9.445.000 frank ten nadele van de 
naamloze vennootschap Structura; 

Overwegende dat eiser door de 
eerste rechter aileen wegens het 
tweede misdrijf veroordeeld was tot 
een gevangenisstraf van zes maan
den met uitstel gedurende drie jaar 
en tot een geldboete van 300 frank 
en daarna door het hof van beroep 
wegens beide misdrijven veroor
deeld werd tot een enkele gevange
nisstraf van drie jaar en. tot een 
geldboete van 300 frank; dat de 
enige · straf die het hof van beroep 
heeft uitgesproken, de bij arti
kel 491 van het Strafwetboek voor 
een enkel· misdrijf bepaalde straf 
niet te boven gaat; 

Overwegende evenwel .dat het 
arrest erop wijst « dat de straf die 
de eerste rechter aan de beklaagde 
Heywang heeft opgelegd, niet even
redig is met de ernst van de· mis
drijven waaraan hij zich schuldig 
heeft gemaakt alsook met de grootte 
van de bedragen en de hoeveelheid 
koopwaren die hij zich bedrieglijk 
heeft. toegeeigend; dat er om 
dezelfde. redenen geen termen aan
wezig zijn qm aan de beklaagde 
uitstel te verlenen »; 

Dat het hof'van beroep aldus zelf 
in zijn beslissing vaststelt dat het 
een minder zware straf zou hebben 
uitgesproken indien het de in het 
middel bedoelde telastlegging niet 
bewezen had_ verklaard; dat de straf 

dus niet kan worden geacht verant
woord te zijn op grond van het 
tweede misdrijf aileen; 

Dat het middel ontvankelijk is en, 
indien gegrond, moet leiden tot de 
vernietiging van het gehele beschik
kende gedeelte betreffende de straf
vordering; 

Wat het middel betreft : 
Wat de beide onderdelen betreft : 
Overwegende dat het arrest, om 

de eerste telastlegging bewezen te 
hebben verklaard, zich niet beperkt 
tot de in het middel vermelde consi
deransen; dat het vermeldt dat « de 
beklaagde Heywang op 20 juli 1977, 
onder het mom van een overdracht 
van schuldvordering, aan Merali 
rechten afstond die hij in werkelijk
heid niet bezat » en erop wijst « dat 
die overdracht schuldvorderingen op 
koopwaren of de tegenwaarde ervan 
betrof, die hij tot opdracht had te 
verhandelen voor rekening van de 
naamloze vennootschap Steenbouw, 
waarvan hij de lasthebber was; dat 
de beklaagde Heywang vergeefs 
aanvoert dat hij de eigendom van 
die koopwaren zou hebben verkre
gen. voor rekening van een Zalrees 
bedrijf en dat hij helemaal niet als 
lasthebber van de vennootschap 
Steenbouw was aangesteld; · dat de 
stukken die in het strafdossier 
berusten en inzonderheid de brief 
van 20 juli 1977 van de vennoot
schap Steenbouw gericht aan de 
beklaagde Heywang, elke twijfel 
aangaande de aard van de rechtsbe
trekkingen tussen genoemde · ven
nootschap en de heer Heywang 
uitsluiten; dat diens hoedanigheid 
van lasthebber duidelijk blijkt uit 
de bewoordingen zelf van dat stuk, . 
waarin onder meer wordt gezegd 
dat Steenbouw weliswaar voiledig 
overbruggingskrediet verleent voor 
de litigieuze facturen, doch dat die 
facturen door de zorgen van Hey
wang kunnen worden betaald bij de 
verkoop ter plaatse of tijdens het 
vervoer van de goederen; dat hieruit 
volgt dat Steenbouw de eigendom 
van de koopwaren behield, ook al 
waren ze op naam van een Zalrees 
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handelsbedrijf gefactureerd, en dat, 
zo Heywang verlof had gekregen om 
die goederen bij de ontscheping in 
Zaire of eventueel tijdens het 'ver
voer te verkopen, hij dat moest 
doen in opdracht en voor rekening 
v;:m Steenbouw, die hem daartoe 
last had gegeven »; dat het arrest 
uit die consideransen afleidt « dat 
Heywang verplicht was de koopwa
ren of de tegenwaarde ervan ter 
beschikking te houden van de ven
nootschap waarvoor hij optrad; dat' 
de beklaagde Heywang, door die 
koopwaar of de tegenwaarde ervan 
aan de heer · Merali over te dragen 
zonder de tegenwaarde aan zijn 
lastgever te betalen, zich ten aan
zien van de vennootschap Steen
bouw schuldig heeft gemaakt aan 
misbruik van vertrouwen »; dat het 
arrest er verder aan toevoegt « dat 
de verschillende bestanddelen van 
het misdrijf misbruik van vertrou
wen ten deze aan de zijde van de 
beklaagde Heywang aanwezig zijn, 
namelijk het materieel feit goederen 
te hebben verduisterd of verspild, 
het "bedrieglijk opzet van de dader 
van het misdrijf, het aan anderen 
berokkende nadeel, de aard van het 
verduisterde of verspilde voorwerp 
en ten slotte de overhandiging van 
dat voorwerp onder verplichting om 
het 'voorwerp of de tegenwaarde 
terug te geven of nog het voor een 
bepaald doel te gebruiken of aan te 
wenden.»; 

Overwegende dat het arrest aldus 
antwoordt op eisers conclusie; dat 
het arrest de bewijskracht van de in 
het middel aangevoerde akten niet 
miskerit door er een andere uitleg
ging aan te geven dan die welke 
eiser voorstelde; 

Dat elk onderdeel van het middel 
feitelijke grondslag mist; 

En overwegende dat, wat de 
beslissing op de straf'vordering 
betreft, ·de substantiele of op straf
fe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen in acht zijn genomen 
en de beslissing overeenkomstig de 
wet is gewezen; 

II. Betreffende de voorziening van 
mr. Hirsch, curator over het faillis
sement van de naamloze vennoot
schap Valicia Steenbouw : 

A. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissingen op 
de tegen Heywang en Merali inge
stelde straf'vordering : 

Overwegende dat eiser als burger
lijke partij niet in kosten van de 
strafvordering is veroordeeld en 
mitsdien niet bevoegd is om zich 
tegen die beslissingen in cassatie te 
voorzien; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

B. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
tegen Heywang ingestelde burger
lijke rechtsvordering : 

Overwegende dat eiser geen mid
del aanvoert; 

C. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
tegen Merali ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 66, 491 van 
bet Strafwetboek en 97 van qe Grond
wet, 

doordat bet arrest, na het ten nadele 
van de naamloze vennootschap Steen
bouw gepleegde wanbedrijf van misbruik 
van vertrouwen ten laste ·van Heywang 
bewezen te hebben verklaard en na te 
hebben vastgesteld, enerzijds, dat de 
feiten welke die telastlegging ople:
verden, tussen 1 april 1977 en 
28 januari 1978 gepleegd waren en, 
anderzijds, dat verweerder op geen 
enkel ogenblik in dwaling had kunnen 
verkeren omtrent de aard en de omvang 
van de rechten van Heywang, hem 
niettemin vrijspreekt van bet hem ten 
laste gelegde, namelijk dat hij mededa
der was geweest van dat misdrijf, op 
grond dat er twijfel blijft bestaan over 
de vraag of er bij hem op 20 iuli 1977 
bedrieglijk opzet aanwezig was, 

terwijl, ... 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat eiser voor het 

hof van beroep betoogde dat « de 
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beklaagde Merali zich niet op zijn 
goede trouw of dwaling kan beroe
pen vermits hij vanuit Gstaad 
in permanent telefonisch contact 
staat met het kantoor en zijn 
raadslieden », dat men bij het 
strafrechtelijk onderzoek een brief 
op het spoor is gekomen die de 
advocaat, raadsman van de verweer
der Merali, aan hem heeft gestuurd 
op 20 juli 1977, dag waarop de 
schuldbekentenis en de overdracht 
van schuldvordering werden opge
maakt en dat « men aan de hand 
van het onderzoek alsook van de 
door de beklaagden zelf overgelegde 
stukken en de ter terechtzitting 
ontwikkelde middelen heeft kunnen 
aantonen dat ... het op aanstichting 
van de beklaagde Merali en diens 
advocaat is dat die verduistering 
kon worden gepleegd »; 

Dat die conclusie geen andere 
dienstige gegevens verstrekt en met 
name niet aangeeft dat voor 
20 juli 1977 of zelfs op die datum bij 
de verweerder Merali bedrieglijk 
opzet aanwezig was; 

Overwegende dat het arrest erop 
wijst dat twijfel blijft bestaan « over 
de vraag of er bij Merali bedrieglijk 
opzet aanwezig was op het ogenblik 
dat de overeenkomsten, namelijk de 
schuldbekentenis en de overdracht 
van schuldvorderingen, werdEm op
gemaakt, nu uit de debatten geble
ken is dat Merali daar niet de hand 
in had daar hij zich op dat ogenblik 
in het buitenland bevond; dat het 
Hof niet op grond van de omstan
digheid dat Merali na de onderteke
ning van de litigieuze stukken in 
kennis werd gesteld van het 
bestaan, de inhoud en de draag
wijdte ervan, hem achteraf enig 
bedrieglijk opzet mag toeschrijven; 
dat in dat opzicht niet uit het oog 
mag worden verloren dat misbruik 
van vertrouwen een ogenblikkelijk 
misdrijf is waarvan alle bestandde
len bij de dader moeten aanwezig 
zijn op het ogenblik dat hij het 
misdrijf pleegt »; 

Dat het arrest door aldus te 
vermelden dat niet bewezen is dat 

verweerder met bedrieglijk opzet 
handelde op het ogenblik dat hij de 
schuldbekentenis en de overdracht 
van schuldvordering ondertekende, 
eisers conclusie beantwoordt; 

Dat het eerste onderdeel van het 
middel feitelijke grondslag mist; 

Wat het tweede en derde onder
dee! samen betreft : 

Overwegende dat, zoals hierboven 
aangegeven wordt, het arrest in 
feite beslist dat verweerder aan de 
hem ten laste gelegde verduistering 
slechts op 20 juli 1977 kon hebben 
deelgenomen, dag waarop de 
schuldbekentenis en de overdracht 
van schuldvordering werden onder
tekend; 

Dat het feit dat· verweerder deel
neming ten laste werd gelegd aan 
door een derde gepleegde verduiste
ring die began v66r en eindigde na 
20 juli 1977, de appelrechters niet 
verplichtte vast te stellen dat ver
weerder in die periode « geen 
enkele materiEHe handeling had ver
richt zonder welke het door Hey
wang gepleegde misdrijf niet had 
kunnen worden gepleegd »; 

Dat er geen tegenstrijdigheid of 
dubbelzinnigheid schuilt in de con
siderans volgens welke, enerzijds, 
Heywang de hem ten laste gelegde 
en bewezen verklaarde feiten tussen 
1 april 1977 en 27 januari 1978 heeft 
gepleegd en, anderzijds, de verweer
der Merali de daden van deelne
ming slechts op 20 juli 1977 heeft 
kunnen verrichten; 

Dat het tweede en derde onder
dee! van het middel niet kunnen 
worden aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet, 

dpordat het arrest niet heeft onder
zocht of verweerder zich althans niet 
aan heling had schuldig gemaakt, dat 
het op geen enkel ogenblik nagegaan 
heeft of het aan verweerder ten laste 
gelegde en als misbruik van vertrouwen 
gekwalificeerde feit mogelijks niet 
opnieuw kon gekwalificeerd worden als 
heling, doch aan dat probleem zonder 
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meer stilzwijgend is voorbijgegaan alsof Nr. 401 
de partijen daarover geen debat hadden 
gevoerd, 

terwijl eiser in zijn voor het hof van 
beroep regelmatig genomen conclusie 
subsidiair betoogde • dat, aangenomen 
- quod non - dat Merali niet als 
mededader • van het ten nadele van 
de naamloze vennootschap Steenbouw 
gepleegde misbruik van vertrouwen kan 
worden vervolgd, c hij in ieder geval 
ontegensprekelijk op grond van de 
artikelen 505 en 508 van het Strafwet
boek moet worden vervolgd »; dat het 
arrest derhalve nu het op het aldus door 
eiser omstandig ontwikkelde middel op 
geen enkele manier antwoordt hetzij om 
het te verwerpen, hetzij om het aan te 
nemen, niet regelmatig met redenen is 
omkleed: 

Overwegende dat het arrest de in 
het middel vermelde conclusie niet 
beantwoordt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen : I. Wat de 
voorziening van Heywang betreft : 
verwerpt de voorziening; veroordeelt 
eiser in de kosten; II. Wat de 
voorziening van mr. Hirsch betreft : 
vernietigt het bestreden arrest, in 
zoverre het hof van beroep zich 
daarbij onbevoegd heeft verklaard 
om uitspraak te doen over de tegen 
de verweerder Merali ingestelde 
burgerlijke rechtsvordering welke 
op de artikelen 505 en 508 van het 
Strafwetboek gegrond is; verwerpt 
de voorziening voor het overige; 
beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslis
sing; veroordeelt zowel eiser als de 
verweerder Merali tot de helft van 
de kosten; verwijst de aldus 

2" KAMER- 11 maart 1981 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
TERMUN - STRAFZAKEN - BURGERLYKE 
RECHTSVORDERING - OP TEGENSPRAAK 
GEWEZEN ARREST WAARBU DE BEKLAAGDE 
VEROORDEELD WORDT OM BY VOORRAAD 
AAN HET SLACHTOFFER DE DOOR HEM 
GEVORDERDE VERGOEDING TE BETALEN -
RECHTSMACHT GEHEEL urDG~ 

OEFEND - CASSATIEBEROEP DADELYK ONT

VANKELUK (1). 

2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - SCHADE VEROOR
ZAAKT DOOR DE RESPECTIEVE FOUTEN VAN 
VERSCHEIDENE PERSONEN - IEDER VAN 
HEN T.A.V. HET SLACHTOFFER GEHOUDEN 
TOT VOLLEDIGE VERGOEDING VAN DE 
SCHADE(2). 

3° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 
- BURGERLYKE RECHTSVORDERING - CAS
SATIEBEROEP VAN DE DADER VAN EEN ONG~ 
VAL, DIE AANSPRAKELYK VERKLAARD EN 
VEROORDEELD IS TOT VOLLEDIGE VERGO~ 
DING VAN DE SCHADE - CASSATIEBEROEP 
TEGEN HET SLACHTOFFER GERICHT - MID
DEL DAT ENKEL BETREKKING HEEFT OP 
DE BESLISSING BETREFFENDE DE NIET
AANSPRAKELYKHEID VAN EEN DERDE -
MIDDEL ZONDER BELANG - NIET ONTVANKE:c 
LYK CASSATIEMIDDEL (3). 

4° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - WEGVERKEERSON-
GEVAL BESLISSING WAARBY EEN 
BESTUURDER ALLEEN AANSPRAKELYK 
WORDT VERKLAARD VOOR DE SCHADE -
GEEN VASTSTELLING WAARUIT KAN WORDEN 
AFGELEID DAT DE SCHADE ZICH OOK ZOU 
HEBBEN VOORGEDAAN ZONDER DE FOUT DIE 
TEN LASTE VAN HET SLACHTOFFER VAN HET 
ONGEVAL IS VASTGESTELD - BESLISSING 
NIET NAAR RECHT ~RANTWOORD (4). 

beperkte zaak naar het Hof van --------------
Beroep te Bergen. 

11 maart 1981- 2" kamer- Voorzit
ter : de h. Legros, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Screvens - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Ballet, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Biitzler, DeBruyn en Dassesse. 

(1) Zie Cass., 10 jan. 1978 (A.C., 1978, 550) en 
17 dec. 1980 (ibid., 1980-81, nr. 234). 

(2) Cass., 1 okt. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 73). 

(3) Zie Cass., 15 okt. 1973 (A.C., 1974, 186) en 
12 april 1978 (ibid., 1978, 923) .. 

(4) Cass., 22 mei 1980 (A.C., 1979-80, nr. 599). 
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(SOYEZ E., SOYEZ L., LANDSBOND DER CHRISTE
LIJKE MUTUALITEITEN T. SCHULPEN, ASSURAN

TIE VAN DE BELGISCHE BOERENBOND, VINET) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 15 september 1980 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Luik; 

I. 
II. 
III. 
IV. 
v. 
VI. Wat het overige van de voor

zieningen betreft : 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1382, 1383, 
1384 van het Burgerlijk Wetboek, 3, 
4 van de wet van 17 april 1878 houdende 
de voorafgaande titel van het Wetboek 
van Strafvordering en 161 van het Wet
hoek van Strafvordering, 

doordat het vonnis, na op strafrechte
lijk gebied te hebben beslist dat de aan 
de eiser Soyez ten laste gelegde overtre
dingen van artikel 10.1.1°, 2° en 3°, 
van het koninklijk besluit van 
1 december 1975 houdende algemeen 
reglement op de politie van het wegver
keer en de aan de verweerder Gerard 
Schulpen ten laste gelegde overtreding 
van artikel 81 van voormeld koninklijk 
besluit van 1 december 1975 ·bewezen 
zijn, niettemin beslist dat « de algehele 
aansprakelijkheid voor het ongeval aan 
Eric Soyez moet worden toegerekend » 
en de drie litisconsorten Soyez derhalve 
in solidum veroordeelt om aan Schulpen 
het bedrag van 750 frank, aan de Assu
rantie van de Belgische Boerenbond 
28.258 frank en aan Vinet het provisio
neel bedrag van een frank te betalen, 
welke bedragen verhoogd worden met de 
gerechtelijke interesten en met de 
kosten van beide instanties, waarna de 
rechtbank zich onbevoegd verklaart om 
uitspraak te doen over de burgerlijke 
rechtsvorderingen van het echtpaar 
Soyez en de Landsbond der Christelijke 
Mutualiteiten die zich voor de Politie
rechtbank te Luik ter zitting van 
2 juni 1980 burgerlijke partij hebben 
gesteld tegen de verweerders Schulpen 
en Vinet en hun hoofdelijke veroorde
ling tot betaling van schadevergoeding 
vorderden, 

terwijl, eerste onderdeel, het vonnis, 
na in hoofdzaak te hebben vastgesteld 
dat de eiser Eric Soyez en de verweerder 
Gerard Schulpen een fout hadden 
begaan, niet kon beslissen dat « de 
algehele aansprakelijkheid voor het 
ongeval aan Eric Soyez moet toegere
kend worden » vermits uit geen enkele 
vaststelling van het vonnis blijkt dat het 
ongeval, zoals het zich heeft voorgedaan, 
ook zonder de fout van de verweerder 
Gerard Schulpen zou gebeurd zijn; 
waaruit volgt dat het vonnis het wette
lijk begrip « oorzakelijk verband » heeft 
miskend (schending van de arti
kelen 1382, 1383 en 1384 van het Burger
lijk Wetboek), 

tweede onderdeel, de beslissing dat 
« de aan Schulpen ten laste gelegde 
overtreding van artikel 81 van het 
koninklijk besluit van 1 december 1975 
bewezen is », impliceert dat de appel
rechter bevoegd was om kennis te 
nemen van de burgerlijke rechtsvorde
ringen van de tweede, derde en vierde 
eiser en hij derhalve uitspraak moest 
doen over de gegrondheid van de bij 
hem aanhangig gemaakte vorderingen; 
waaruit volgt dat de rechter, door zich 
onbevoegd te verklaren, de artikelen 3 
en 4 van de wet van 17 april 1878 
houdende de voorafgaande titel van het 
Wetboek van Strafvordering en 161 van 
genoemd wetboek schendt; 

a) In zoverre de vooi'zieningen 
van de eisers, beklaagde en burger
rechtelijk aansprakelijke partijen, 
gericht zijn tegen de beslissingen op 
de door de verweerder Vinet tegen 
hen ingestelde burgerlijke rechts
vorderingen : 

Wat het middel van niet
ontvankelijkheid betreft : 

Overwegende dat het vonnis, nu 
het de eisers Eric Soyez, Louis 
Soyez en Alberte Goffard in solidum 
veroordeelt om aan de verweerder 
Vinet het provisioneel bedrag van 
een frank te betalen, de gevorderde 
vergoeding toekent; dat daartegen 
dus onmiddellijk cassatieberoep 
openstond; 

Oat het middel van niet
ontvankelijkheid niet kan worden 
aangenomen; 
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Wat het middel betreft : 

Overwegende dat, wanneer een 
fout de schade heeft veroorzaakt die 
het slachtoffer van een ongeval lijdt, 
de dader ten aanzien van het 
slachtoffer gehouden is tot volledige 
vergoeding van de schade, ook al 
werd deze gebeurlijk mede veroor
zaakt door de samenlopende fout 
vari een derde; ' 

Overwegende dat het door de 
eisers aangevoerde middel geen 
gevolgen kan hebben voor de ten 
gunste van de verweerder Vinet 
uitgesproken veroordeling; 

Dat het middel niet ontvankelijk 
is bij gebrek aan belang; 

b) In zoverre de voorzieningen 
van de eisers, beklaagde en burger
rechtelijk aansprakelijke partijen, 
gericht zijn tegen de beslissingen op 
de door de verweerder Schulpen 
tegen hen ingestelde burgerlijke 
rechtsvorderingen en in zoverre de 
voorzieningen van de eisers, burger
lijke partijen, gericht zijn tegen de 
beslissingen op de door hen tegen 
genoemde verweerder Schulpen 
ingestelde burgerlijke rechtsvor
deringen: 

Overwegende dat het vonnis, na 
de verweerder Schulpen te hebben 
veroordeeld wegens het feit dat hij 
op de openbare weg een motorvoer
tuig heeft bestuurd met luchtban
den waarvan de tekening niet over 
het ganse loopvlak 1 rom diep was 
en na hem van de overige telastleg
gingen te hebben vrijgesproken, 
aileen de eiser Eric Soyez die 
wegens de tegen hem bewezen ver
klaarde misdrijven veroordeeld was, 
aan~prakelijk · verklaart voor het 
ongeval; 

Overwegende dat het vonnis niet 
vaststelt dat de door het ongeval 
aan de burgerlijke partijen veroor
zaakte schade zich ook . zonder de 
aldus tegen de verweerder Schulpen 
vastgestelde fout zou hebben voor
gedaan zoals ze voorgevallen is; 

Dat het vonnis derhalve niet wet
tig beslist dat de eiser Eric Soyez 
aileen aansprakelijk is voor het 
ongeval; 

Dat beide onderdelen van het 
middel gegrond zijn; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden vonnis, in zoverre daarbij 
uitspraak wordt gedaan over de 
door de verweerders Schulpen en 
Assurantie van de Belgische Boe
renbond alsook door de eisers Louis 
Soyez, Alberte Goffard en de Lands
bond der Christelijke Mutualiteiten 
ingestelde burgerlijke rechtsvorde
ringen, behalve in zoverre het von
nis beslist dat de eiser Eric Soyez 
een fout heeft begaan waardoor hij 
aansprakelijk is en dat de eisers, 
het echtpaar Soyez-Goffard, voor 
hem burgerrechtelijk aansprakelijk 
zijn; verwerpt de voorzieningen 
voor het overige; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; veroordeelt 
de eisers in de helft van de kosten 
en de verweerders Gerard Schulpen 
en de Assurantie van de Belgische 
Boerenbond in de andere helft; 
verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de Correctionele Rechtbank te 
Hoei, zitting houdende in hoger 
beroep. 

11 maart 1981 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Legros, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Kreit - Gelijk/ui
dende conclusie van de h. Ballet, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. Das
sesse en Kirkpatrick. 

Nr. 402 

2" KAMER- 11 maart 1981 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - VEROOR
DELENDE BESLISSING - BESLISSING W AARIN 
NIET WORDT VASTGESTELD DAT. ALLE 
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BESTANDDELEN VAN HET BEWEZEN VER- Nr. 403 
KLAARDE MISDRIJF VERENIGD ZIJN - NIET 
GEMOTIVEERDE BESLISSING (1). 

(DESCHEYERS T. DAUCH<Yl' J., DAUCH<Yl' A.) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 22 oktober 1980 door 
het Hof van Beroep te Bergen 
gewezen; 

I. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
strafvordering : 

2" KAMER- 11 maart 1981 

1° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - VERKEERSONGE
VAL - BESLISSING VAN DE RECHTER DAT 
EEN BEKLAAGDE EEN FOUT HEEFI' BEGA4N 
WAAitvOOR HIJ AANSPRAKELIJK IS JEGENS 
DE BURGERLIJKE PARTIJ, EN DAT NIETTE~IN 
.DE RECHTBANK ONBEVOEGD IS OM RECJ!T 
TE OOEN OP DE BURGERLIJKE RECHTSVOR
DERING TEGEN DIE BEKLAAGDE EN zi.JN 
VERZEKERAAR, VRIJWILLIG TUSSENGEKO
MEN PARTIJ - SCHENDING VAN DE ARTT. 
1382 EN 1383 B.W. 

Over het middel, ambtshalve afgeleid 2° VOORZIENING IN CASSATIE -
uit de schending van de artikelen 461, PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE 
463 en 464 van het Strafwetboek : TE VOORZIEN - STRAFZAKEN - BURGER

Overwegende dat het arrest eiser 
veroordeelt wegens het wegnemen 
van geld, zonder daarbij bedrieglijk 
opzet aan de zijde van eiser vast te 
stellen; 

Dat die beslissing onwettig is; 

II. En overwegende dat de vernie
tiging, op de niet beperkte voorzie
ning van beklaagde, van de straf
rechtelijke veroordeling leidt tot 
vernietiging van de beslissingen op 
de tegen hem ingestelde burgerlijke 
rechtsvorderingen, welke het gevolg 
zijn van eerstgenoemde beslissing; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de vernietigde 
beslissing; veroordeelt de verweer
ders in de helft van de kosten; laat 
de andere helft ten laste van de 
Staat; verwijst de zaak naar het Hof 
van Beroep te Brussel. 

11 maart 1981- 2" kamer- Voorzit
ter en verslaggever : de h. Legros, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van de h. Ballet, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Fries, Ber
gen. 

Nota arrest nr. 402 : 

(1) Zie Cass., 13 nov. 1979 (A.C., 1979-80, 
nr. 170). 

LIJKE RECHTSVORDERING - VOORZIENING 
VAN DE BEKLAAGDE - GEEN VEROORDELING 
VAN DE BEKLAAGDE- NIET ONTVANKELIJK 
CASSATIEBEROEP (1). 

3° VOORZIENING IN CASSATIE "
PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE 
TE VOORZIEN - STRAFZAKEN - BURGER
LIJKE RECHTSVORDERING - CASSATIEBE
ROEP VAN DE VRIJWILLIG TUSSENGEKOMEN 
VERZEKERAAR VAN DE BEKLAAGDE TEGEN 
DE BURGERLIJKE PARTIJ - BESLISSiNG 
WAARBIJ DE VORDERING VAN DE BURG~R
LIJKE PARTIJ WORDT AFGEWEZEN EN :DE 
VERZEKERAAR BUITEN DE ZAAK WOliDT 
GESTELD - NIET ONTVANKELIJK CASSATIE-
BEROEP (2). ' 

(DANDOY, c A.G. SECURITAS • T. DANDOIS, 
• GENERAL! BELGIUM •: DANDOIS T. DANDOY, 
c A.G. SECURITAS •; • GENERAL! BELGIUM • 

T. DANDOY, • A.G. SECURITAS •) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 1 oktober 1980 door 
het Hof van Beroep te Bergen 
gewezen; 

Overwegende dat het arrest enkel 
over de burgerlijke belangen uit
spraak doet; 

Nota's arrest nr. 403 : 

(1) Cass., 20 juni 1977 (A.C., 1977, 1079). 

(2) Zie Cass., 20 juni 1977 (A. C., 1977, 1079). 
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I. Betreffende de voorzieningen 
van Suzanne Dandoy en de verzeke
ringsmaatschappij A.G. Securitas: 

A. Betreffende de door Suzanne 
Dandoy in haar hoedanigheid van 
veroordeelde ingestelde voorzie
ning: 

Overwegende dat eiseres afstand 
doet van haar voorziening, in 
zoverre ze gericht is tegen de beslis
sing op de door Thierri Dandois 
tegen haar ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering; 

B. Betreffende de voorzieningen, 
door Suzanne Dandoy en de maat
schappij A.G. Securitas in hun hoe
danigheid van burgerlijke partij 
ingesteld: 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 3, 4 van de wet 
van 17 april 1878 houdende de vooraf
gaande titel van bet Wetboek van Straf
vordering, 202, 2", van genoemd wetboek, 
1382, 1383 van bet Burgerlijk Wetboek, 6, 
9 van de wet van 1 juli 1956 betreffende 
de verplichte aansprakelijkheidsverzeke
ring inzake motorrijtuigen en 97 van de 
Grondwet, 

doordat bet hof van beroep bet boger 
beroep ontvankelijk heeft verklaard dat 
de eiseressen in hun hoedanigheid van 
burgerlijke partij tegen de verweerders 
hadden ingesteld tegen bet op 
2 maart 1978 gewezen vonnis van de 
Correctionele Rechtbank te Charleroi en 
met wijziging van bet beroepen vonnis 
voor recht heeft beslist dat, aangezien 
verweerders fout, namelijk dat hij niet 
met de reglementaire snelheid van 
60 kilometer per uur had gereden, even
waardig was aan die van de eerste 
eiseres, de c aansprakelijkheid voor bet 
ongeval en de daardoor ontstane schade 
voor de helft aan de · burgerlijke partij 
Suzanne Dandoy (de eerste eiseres) en 
voor de helft aan de burgerlijke partij 
Thierri Dandois (verweerder) moet wor
den toegerekend "• bet hof van beroep 
zich daarna met bevestiging « wat bet 
overige » van de bestreden beslissing 
betreft, niettemin onbevoegd verklaart 
om kennis te nemen van de burgerlijke 
rechtsvorderingen van de eiseressen, in 
zoverre ze tegen verweerder gericht zijn, 
de kosten van die rechtsvorderingen 

evenwel te hunnen laste legt, en ver
weerster die vrijwillig was tussenge
komen, bijgevolg buiten bet geding stelt, 

terwijl, eerste onderdeel, de eiseressen 
in hun voor de appelrechter regelmatig 
neergelegde conclusie, tot staving van de 
door hen tegen de verweerders inge
stelde burgerlijke rechtsvorderingen, 
betoogden dat verweerder niet met de 
reglementaire .snelheid had gereden, en 
dat die fout in oorzakelijk verband stond 
met bet ongeval en de daaruit voor hen 
ontstane schade; het arrest in de reden
geving bet bestaan van dat misdrijf en 
bet oorzakelijk · verband tussen die fout 
en bet ongeval ten laste van verweerder 
vaststelt, vermits bet beslist dat, indien 
verweerder met de reglementaire snel
heid van 60 kilometer per uur had 
gereden, eiseres Dandoy als voorrang
schuldig bestuurster, de tijd zou hebben 
gehad om bet kruispunt over de gehele 
breedte over te steken, zonder in botsing 
te komen met bet voertuig van de 
voorranggerechtigde verweerder; bet 
arrest daaruit afleidt dat verweerder dus 
zijn eigen schade mede heeft veroor
zaakt en beslist dat verweerder en 
eiseres ten belope van de helft aanspra
kelijk zijn voor bet ongeval en de 
daardoor ontstane schade; bet arrest 
aldus geen enkele andere grond aan
voert voor de met bevestiging van bet 
beroepen vonnis gewezen beslissingen 
waarbij bet hof zich onbevoegd verklaart 
om kennis te nemen van de burgerlijke 
rechtsvorderingen van de eiseressen 
tegen verweerder en waarbij verweerster 
buiten bet geding wordt gesteld, en niet 
antwoordt op voormelde in de door de 
eiseressen in hun conclusie van boger 
beroep aangevoerde middelen en der
halve niet regelmatig met redenen is 
omkleed (schending van artikel 97 van 
de Grondwet); 

tweede onderdeel, bet hof, na te heb
ben vastgesteld dat verweerder door niet 
met de reglementaire snelheid te rijden, 
een fout had begaan die evenwaardig 
was aan die van de eiseres Dandoy en 
dat heiden op die grond voor de helft 
aansprakelijk moesten worden gesteld 
voor bet ongeval en de daardoor ont
stane schade, niet zonder met zichzelf in 
tegenspraak te komen, zich met bevesti
ging van bet beroepen vonnis, onbe
voegd kon verklaren om uitspraak te 
doen over de door de eiseressen tegen 
de verweerders ingestelde burgerlijke 
rechtsvorderingen, de eiseressen kon 
veroordelen in de kosten van die rechts
vorderingen en verweerster buiten bet 
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geding kon stellen (schending van 
artikel 97 van de Grondwet); het hof, 
door zijn bevoegdheid om kennis te 
nemen van de burgerlijke rechtsvorde
ring van de eiseressen tegen verweerder 
af te wijzen, ofschoon d!'l eiseressen als 
burgerlijke partijen tegen verweerder in 
hun akte van boger beroep de zaak zelf 
regelmatig bij het hof aanhangig hadden 
gemaakt, de artikelen 3 en 4 van de wet 
van 17 april 1878 houdende de vooraf
gaande titel van het Wetboek van Straf
vordering en 202, 2°, van genoemd wet
hoek schendt; het arrest, doordat het de 
verweerders niet veroordeelt om aan de 
eiseressen schadevergoeding te betalen 
wegens het misdrijf dat bet ten laste van 
verweerder vaststelt en wegens bet oor
Zflkelijk verband met de· schade van de 
eisende burgerlijke partijen, tevens een 
schending inhoudt van de artikelen 1382 
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek en 
van de artikelen 6 en 9 van de wet van 
1 juli 1956 betreffende de verplich
te aansprakelijkheidsverzekering inzake 
motorrijtuigen; 

Wat beide onderdelen samen 
betreft: 

Overwegende dat het hof van 
beroep beslist heeft dat het boger 
beroep van de eiseressen « uitdruk
kelijk beperkt was tot de rechtsvor
deringen waarbij (zij) · als burger
lijke partijen optr(a)den » en voor 
recht zegt « dat de aansprakelijk
heid voor het ongeval en de daar
door ontstane schade voor de helft 
aan de burgerlijkte partij Suzanne 
Dandoy en voor de helft aan de 
burgerlijke partij Thierri Dandois 
moe(s)t worden toegerekend >>, 
waarna het hof zich met bevestiging 
van de beslissing van de eerste 
rechter onbevoegd heeft verklaard 
om kennis te nemen van de burger
lijke rechtsvorderingen van de eise
ressen, de kosten van die rechtsvor
deringen te hunnen laste heeft 
gelegd en verweerster, naamloze 
vennootschap Generali Belgium, 
buiten het geding heeft gesteld; 

Overwegende dat het. hof van 
beroep niet dan met schending van 
de artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek kon vastst~llen 
dat de verweerder Thierri Dandois 
een fout had begaa,n waar~oor hij 

aansprakelijk was en zich onbe
voegd kon verklaren om uitspraak 
te doen over de door de eiseressen 
tegen beide verweerders ingestelde 
burgerlijke recbtsvorderingen; 

Dat bet middel gegrond is; 

II. Betreffende de voorziening van 
Tbierri Dandois; 

A. In zijn boedanigheid van 
beklaagde: 

Overwegende dat bet bof van 
beroep, na te bebben beslist dat, 
gezien de evenwaardigbeid der fou
ten van eiser en van verweerster 
Suzanne Dandoy, heiden ten belope 
van de belft aansprakelijk moesten 
worden geacbt voor bet ongeval en 
de daardocir ontstane scbade, zicb 
met bevestiging van de bestreden 
beslissing onbevoegd heeft ver
klaard om uitspraak te doen over de 
door de verweersters tegen eiser 
ingestelde burgerlijke recbtsvorde
ringen en op die recbtsvorderingen 
geen enkele veroordeling tegen 
eiser beeft uitgesproken; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is bij gebrek aan belang; 

B. In zijn boedanigheid van bur
gerlijke partij : 

Overwegende dat eiser afstand 
doet van zijn voorziening; 

III. Betreffende de voorziening 
van vrijwillig tussengekomen naam
loze vennootscbap Generali Bel
gium: 

Overwegende dat eiseres ver
klaart afstand te doen van baar 
voorziening, op de enkele grond dat 
het bier geen eindbeslissing betreft 
in de zin van artikel 416 van bet 
Wetboek van Strafvordering; 

Overwegende dat het arrest met 
bevestiging van bet beroepen vonnis 
eiseres buiten bet geding stelt; dat 
bet een eindbeslissing betreft in de 
zin van artikel 416 van het Wetboek 
van Strafvordering; 
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Dat er derhalve geen grond is om 
akte te verlenen van de afstand van 
de voorziening, nu blijkt dat die 
afstand op een dwaling berust en 
niet als berusting kan worden uitge
legd; 

Pverwegende dat de voorziening 
van eiseres, die buiten het geding is 
ge~teld, niet ontvankelijk is bij 
geprek aan belang; 

Om die redenen, verleent akte 
van de afstand van de voorziening 
van Suzanne Dandoy, in zoverre ze 
gericht is tegen de beslissing op de 
door Thierri Dandois ingestelde 
burgerlijke rechtsvordering, alsook 
van de door Thierri Dandois in zijn 
hoedanigheid van burgerlijke partij 
ingestelde voorziening; vernietigt 
het bestreden arrest, in zoverre 
daarbij uitspraak wordt gedaan over 
de burgerlijke rechtsvorderingen 
van Suzanne Dandoy en de verzeke
ringsmaatschappij A.G. Securitas 
tegen Thierri Dandois en de naam
loze vennootschap Generali Bel
gium; verwerpt de voorziening van 
Thierri Dandois voor het overige; 
verwerpt de voorziening van de 
naamloze vennootschap Generali 
Belgium; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 

Nr. 404 

1 • KAMER- 12 maart 1981 

1° LEVENSONDERHOUD - UITKERING 
VAN ONDERHOUD NA ECIITSCHEIDING -
ECIITSCHEIDING TOEGESTAAN O.G.V. ART. 232 
B.W. - VASTSTELLING, VERMINDERING OF 
OPHEFFING VAN DE UITKERING - VER
EISTEN. 

2° ECHTSCHEIDING, SCHEIDING VAN 
TAFEL EN BED - UITKERING VAN 

ONDERHOUD NA ECIITSCHEIDING - ECIIT
SCHEIDING TOEGESTAAN O.G.V. ART. 232 B.W. 
- VASTSTELLING, VERMINDERING OF OPHEF
FING VAN DE UITKERING- VEREISTEN. 

1° en 2° De uitkering, die de rechtbank 
aan de echtgenoot die de echtschei
ding heeft verkregen, o.g. v. de 
artt. 232, eerste lid (1), 301, 306, 307bis 
B. W., kan toekennen op de goederen 
en inkomsten van de echtgenoot tegen 
wie de echtscheiding is uitgesproken, 
moet zodanig worden vastgesteld dat 
zij de eerstbedoelde echtgenoot in 
staat kan stellen om, rekening hou
dende met zijn inkomsten en moge
Jijkheden, in zijn bestaan te voorzien 
op een gelijkwaardige wijze als tijdens 
het samenleven; de vordering tot aan
passing of opheffing van de uitkering 
moet worden beoordeeld aan de hand 
van die vereiste (2). 

(L ... T.E ... ) 

ARREST ( vertaling) 

kant van de gedeeltelijk vernietigde HET HOF; - Gelet op het bestre
beslissing; veroordeelt Suzanne den vonnis, op 2 oktober 1979 door 
Dandoy in de helft van de kosten 1---------------
van haar voorziening en verwijst 
Thierri Dandois en de naamloze 
vennootschap Generali Belgium, 
heiden, in de kosten van hun. voor
ziening; laat de overige kosten ten 
laste van Thierri Dandois en de 
naamloze vennootschap Generali 
Belgium; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Brussel. 

11 maart 1981 - 2" kamer - Voorzit
ter :. de h. Legros, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Sace - Gelijklui
dende' conclusie van de h. Ballet, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. Das
sesse, VanRyn en Ansiaux. 

(1) a) Hoewel art. 301, § 4, B.W. bepaalt dat 
bet bedrag van de uitkering in geen geval 
boger mag zijn dan een derde van de. inkom
sten van de tot uitkering gebouden ecbtge
noot, bepaalt art. 307 bis B.W. niettemin dat de 
uitkering tot levensonderboud een derde 
gedeelte van de inkomsten van de scbuldenaar 
mag te boven gaan, wanneer echtscheiding is 
toegestaan o.g.v. art. 232 van betzelfde wet
boek. 

b) Hetzelfde artikel 307 bis bepaalt i.v.m. de 
echtscbeiding o.g.v. genoemd art. 232 dat • de 
uitkering kan worden aangepast of afgeschaft 
a! naar de wijzigingen in de behoeften en de 
bestaansmiddelen van partijen • (vgl. art. 301, 
§ 5, B.W.). 

(2) Zie Cass., 29 sept. 1978 (A.C., 1978-79, 
133), 23 nov. 1978 en 15 feb. 1979 (ibid., 1978-79, 
332 en 711). 
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de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Luik in hoger beroep gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 301 van het 
Burgerlijk Wetboek, gewijzigd bij arti
kel 1 van de wet van 9 juli 1975, en 
97 van de Grondwet, 

doordat het vonnis, om· verweerders 
rechtsvordering in te willigen tot ophef
fing of vermindering van :de uitkering 
na echtscheiding die bij - vonnis van 
30 juni 1975 van de vredereChter van het 
tweede kanton te Luik aari eiseres was 
toegekend, vaststelt dat « de financiiHe 
toestand van gei'ntimeerde (thans eise
res) beduidend verbeterd was, nu haar 
loon van circa 5.000 frank voor 
een deeltijds werk _ is gestegen tot 
18.500 frank voor een voltijds werk "• en 
besluit dat « dit gegeven aileen, afgezien 
van de noodzakelijk precaire financiEHe 
bijstand van haar kinderen, die sommige 
van haar lasten delen, eeii vermindering 
van de toegekende uitkering verant
woordt "• 

terwijl de uitkering na echtscheiding 
de echtgenoot die de echtsc_heiding heeft 
verkregen, in staat moet stellen in zijn 
bestaan te voorzien op een gelijkwaar
dige w:ijze als tijdens het samenleven, en 
eiseres in conclusie betoogde dat zij 
tijdens het samenleven geen enkele 
winstgevende of bezoldigde activiteit had 
en dat het voltijds werken als werkster 
niet doorslaggevend is ten. aanzien van 
het beginsel zelf vervat in het nieuwe 
artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek; 
daaruit volgt dat het vonnis, door te 
beslissen dat de beduidende verbetering 
van de financiiHe toestand van eiseres op 
zichzelf de vermindering van de haar 
toegekende uitkering verantwoordt zon
der vast te stellen dat zij door die 
verbetering in staat is gesteld in haar 
bestaan te voorzien op een gelijkwaar
dige wijze als tijdens het samenleven, 
artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek 
schendt; het bovendien niet antwoordt 
op de conclusie van eiseres die betwist 
dat de door het vonnis in aanmerking 
genomen wijziging, gelet op het in 
artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek 
vervatte beginsel, op zichzelf de vermin
dering van de uitkering kan verantwoor
den (schending van artikel 97 van de 
Grondwet): 

Overwegende dat, wanneer de 
echtscheiding op grond van arti
kel 232, eerste lid, van het Burger
lijk Wetboek is verkregen, de uitke-

ring die de rechtbank krachtens de 
artikelen 301, 306 en 307 bis van 
hetzelfde wetboek kan toekennen 
op de goederen en inkomsten van 
de echtgenoot tegen wie de echt
scheiding is uitgesproken, zodanig 
moet worden vastgesteld dat zij de 
echtgenoot aan wie zij is toegekend, 
in staat kan stellen, rekening hou
dend met zijn inkomsten en moge
lijkheden, in zijn bestaan te voor
zien op een gelijkwaardige wijze als 
tijdens het samenleven; dat de vor
dering tot aanpassing of opheffing 
van de uitkering aan de hand van 
genoemde vereiste moet worden 
beoordeeld; 

Overwegende dat het vonnis 
waarbij de vroeger aan eiseres toe
gekende uitkering wordt vermin
derd, door te zeggen dat het aileen 
steunt op de beduidende verbete
ring van haar financiEHe toestand, 
zonder vast te stellen dat zij niet
tegenstaande de vermindering van 
de uitkering in haar bestaan zal 
kunnen voorzien op een gelijkwaar
dige wijze als tijdens het samenle
ven, zijn beslissing niet naar recht 
verantwoordt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden vonnis; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de vernie
tigde beslissing; houdt de kosten 
aan en zegt dat de feitenrechter 
erover zal beslissen; verwijst de 
zaak naar de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Hoei, zitting houdende in 
hoger beroep. 

12 maart 1981 - 1• kamer- Voorzit
ter : ridder de Schaetzen, afdelingsvoor
zitter- Verslaggever: mevr. Raymond
Decharneux - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Charles, eerste advocaat
generaal - Advocaat : mr. Dassesse. 
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Nr.405 

1" KAMER- 12 maart 1981 

1° ERFDIENSTBAARHEID 
tpKE ERFDIENSTBAARHEID VAN UITWEG -
ERF MET EEN TOEGANG TOT DE OPENBARE 
Woo - ONVOLDOENDE ToEGANG TOT DE 
j;j:xpwiTATIE VAN HET ERF - NIETI'EMIN 
ToEPASSING VAN ART. 682 B.W. 

2° ERFDIENSTBAARHEID WEITE-
q.JKE ERFDIENSTBAARHEID VAN UITWEG -
TOEGANG VOOR DE EXPWITATIE VAN HET 
lNGESWTEN ERF - GRENS VAN DAT RECHT 
VOLGENS DE AARD VAN DE EXPWITATIE. 

1" Een erf dat toegang tot de openbare 
weg heeft, is niettemin een ingesloten 
erf, in de zin van art. 682 B. W., indien 
de toegang onvoldoende is voor de 
exploitatie van het erf of niet zonder 
overdreven kosten of ongemakken 
qeschikt kan worden gemaakt voor het 
:normale gebruik van het erf volgens 
iijn bestemming(1). 

2", Al erkent art. 682 B. W. a an de eige
paar van het ingesloten erf het recht 
een uitweg te vorderen over het erf 
van zijn nabuur, zelfs wanneer de 
Qnvoldoende toegang tot de openbare 
weg voortvloeit uit de uitbreiding van 
de exploitatie van zijn eigendom, die 
bepaling doet niettemin de toekenning 
van dat recht afhangen van de voor
waarde dat het erf normaal wordt 
(Jebruikt naar zijn bestemming (2). 

(HERMAN, HENRICOT T. NAGELS) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 14 november 1979 
door de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Charleroi in hoger beroep 
gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 651, 682, gewijzigd 
bij de wet van 1 maart 1978 tot vervan
ging van de afdeliilg V van titel lV van 
boek II (artikelen 682 tot 685) van het 
Burgerlijk Wetboek, betreffende het 
·recht van uitweg, 702 van het Burgerlijk 

Wetboek en, voor zoveel nodig, van 
artikel 682 van het Burgerlijk Wetboek 
zoals het was opgesteld v66r de inwer
kingtreding van de genoemde wet van 
1 maart 1978, 

doordat het vonnis, na, door eigen 
motieven en onder verwijzing naar de 
motieven van de eerste rechter te heb
ben vastgesteld dat de eisers eigenaar 
zijn van een erf met een twee meter 
vijfentwintig brede toegang tot de open
bare weg, dat de toegang oorspronkelijk 
enkel voor prive-doeleinden werd 
bestemd, dat de eerste eiser sinds 
1975 een handel drijft als garagist
plaatslager en personen- en vrachtwa
gens herstelt, dat de toegang tot eisers 
garage op genoemd erf « zo goed als 
onmogelijk is voor vrachtwagens » 
sedert verweerder, eigenaar van het 
aanpalend erf, op de scheiding van de 
twee erven een afsluiting bestaande uit 
betonnen paaltjes met een metalen 
raster heeft geplaatst, vervolgens, met 
bevestiging van de beslissing van de· 
eerste rechter, afwijzend beschikt op de 
rechtsvordering van de eisers, tegen ver-: 
weerder, waarbij zij een tien meter 
lange en een meter brede erfdienstbaar
heid van uitweg over verweerders erf 
vorderen, tegen betaling van een vergoe
ding, op grond dat « de (eisers) door van 
hun eigendom een garage te maken, de 
bestemming van het goed hebben gewij
zigd; dat het thans gevorderde recht niet 
kan worden toegewezen, nu het niet 
onontbeerlijk is voor het normale 
gebruik van een woonhuis; dat de recht
bank de oordeelkundige argumentering 
van de eerste rechter overneemt, volgens 
welke « (artikel 702 van het Burgerlijk 
Wetboek) bepaalt dat hij die een recht 
van erfdienstbaarheid heeft, daarvan 
slechts gebruik mag maken: overeenkom
stig zijn titel en zonder aan het dienst
bare erf of aan het heersende erf een 
verandering te mogen aanbrengen waar
door de toestand van het eerstgenoemde 
zou worden verzwaard; a fortiori, wan
neer er geen erfdienstbaarheid van uit
weg is, de eigenaar op zijn erf geen 
wijziging mag aanbrengen die tot die 
insluiting kan leiden, » 

terwijl, krachtens artikel 682 van het 
Burgerlijk Wetboek zowel v66r als na de 
inwerkingtreding van de genoemde wet 

------------------1 van 1 maart 1978, de eigenaar wiens erf 

(1) Zie Cass., 18 dec. 1970 (A.C., 1971, 399). 

(2) Zie Cass., 21 okt. 1965 (Bull. en Pas., 
1966, I, 236) met cone!. van eerste adv.-gen. 
Mahaux, toen adv.-gen. 

ingesloten ligt, omdat dit geen voldoende 
toegang heeft tot de openbare weg en 
deze toegang niet kan worden ingericht, 
zonder overdreven kosten of ongemak
ken, voor het normale gebruik van zijn 
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eigendom volgens de bestemming ervan, 
een uitweg kan vorderen over de erven 
van zijn nabuur; dat recht bestaat voor 
elke exploitatie waarvoor het erf nor
maal kan worden gebruikt; de erfdienst
baarheid van uitweg dus niet enkel kan 
worden verkregen wanneer de oorspron
kelijke bestemming van het erf zulks 
vereist, doch eveneens wtmneer enige 
andere normale bestemming van het 
heersende erf zulks vereist, zelfs ten 
gevolge van een wijziging van de exploi
tatie ervan; zulks ook geldt wanneer een 
bestaande toegangsweg die aan de eige
naar van het heersende erf toebehoort, 
ten gevolge van een wijziging in de 
bestemming van dat erf onvoldoende is 
geworden; die oplossing helemaal niet 
strijdig is met artikel 702 van het 
Burgerlijk Wetboek; daaruit volgt dat 
het vonnis, waarin niet wordt aange
voerd dat de nieuwe bestemming die de 
eigenaars aan hun erf hebben gegeven 
abnormaal is, het geheel van de in 
het middel aangevoerde bepalingen 
schendt: 

Overwegende dat naar luid van 
artikel 682 van het Burgerlijk Wet
hoek de eigenaar, wiens erf ingeslo
ten ligt, omdat het geen voldoende 
toegang heeft tot de openbare weg 
en deze toegang niet kan worden 
ingericht zonder overdreven kosten 
of ongemakken, voor het normale 
gebruik van zijn eigendom volgens 
de bestemming ervan een uitweg 
kan vorderen over de erven van zijn 
naburen, tegen betaling van een 
vergoeding in verhouding tot de 
schade die hij mocht veroorzaken; 

Overwegende dat die wettelijke 
bepaling aan de eigenaar van het 
ingesloten erf weliswaar het recht 
toekent een uitweg over de erven 
van zijn naburen te vorderen, zelfs 
wanneer die onvoldoende toegang 
tot de openbare weg voortvloeit uit 

goed de bestemming van woonhuis 
had, anderzijds, dat de door de 
eigenaars gevorderde uitweg om een 
voldoende toegang tot de openbare 
weg te verkrijgen bij de uitoefening 
van de handelsonderneming als 
garagehouder, die de eerste eiser op 
zijn eigendom heeft gevestigd waar
van hij aldus de bestemming heeft 
gewijzigd, niet onontbeerlijk is voor 
het gebruik van een woonhuis; 

Dat het vonnis op grond van die 
vaststellingeri wettelijk heeft kun
nen beslissen dat de vordering niet 
gegrond is; 

Dat het middel· niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt de eisers in 
de kosten. 

12 maart 1981 - 1• lmmer- Voorzit
ter : ridder de Schaetzen, afdelingsvoor
zitter- Verslaggever: mevr. Raymond
Decharneux - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Charles, eerste advocaat
generaal - Advocaat: mr. Kirkpatrick. 

Nr. 400 

1• KAMER- 12 maart 1981 

KOOPHANDEL, KOOPMAN - ONDER

NEMING VAN AGENTSCHAPPEN- .TURFKAN
TOOR- BEGRIP. 

Een turfkantoor is alleen dan een han
delsonderneming, inzonderheid een 
onderneming van agentschappen, in 
de zin van art. 2 Kh., als het tegen 
betaling en met winstoogmerk ander
mans zaken behartigt (1). 

de uitbreiding van de exploitatie 1-----------.....__........_ __ _ 
van zijn eigendom, maar de toewij
zing van dat recht niettemin doet 
afhangen van de voorwaarde dat het 
erf normaal wordt gebruikt naar 
zijn bestemming; 

Overwegende dat het vonnis in 
zijn eigen motieven en in die van de 
eerste rechter waarnaar het ver
wijst, vaststelt, enerzijds, dat het 

(1) De exploitatie van voetbalpronostieken 
vertoont aile kerunerken van een ondememing 
van agentschappen of van een zakenkantoor, 
zie hierover R.P.D.B., bijv. dl. V, V

0 commerce
commer!;ant, nrs. 46 en 64; VANRYN en HEENEN, 
Principes de droit commercial, 2• uitg., I, 
nr. 380, blz. 358 en 359; Les Novelles, Baux 
commerciaux, nr. 149. Over de vereiste dat met 
winstoognierk wordt gehandeld met derden, 
zie Cass., 7 jan. 1960 (Bull. en Pas., 1960, I, 506) 
en 19 jan. 1973 (A.C., 1973, 515). 
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(NATIONAL TURF N.V. T. FAVRENNE, PAQUET) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 21 juni 1979 door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Charleroi in hager beroep gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 2, inzonderheid 2, 
derde lid, van boek I, titel I van het 
Wetboek van Koophandel « Hande
laars », 1, 3, 13, 14 vervat in de wet van 
30 april 1951, artikel 1 gewijzigd bij 
artikel 1 van de wet van 29 juni 1955, en 
artikel 13 gewijzigd bij artikel 1 van de 
wet van 27 maart 1970, welke wet van 
30 april 1951 boek Ill, titel VIII, afdeling 
IIbis « Regels betreffende de handels
huur in het bijzonder » van het Burger
lijk Wetboek vormt, en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het bestreden vonnis de 
beslissing van de eerste rechter bevestigt 
waarbij de op 28 juli 1977 door de 
verweerder aan eiser gedane opzegging 
wordt geldig verklaard en waarbij laatst
genoemde dus wordt veroordeeld om de 
gehuurde plaatsen ter beschikking van 
de verweerders te stellen binnen acht 
dagen na de betekening van het vonnis 
en om de gerechtskosten te betalen, en 
zulks op grond dat « de kenmerkende 
bestanddelen van de kleinhandel de 
volgende zijn : verkoop van kleine hoe
veelheden, wat groothandel uitsluit, 
rechtstreeks aan de verbruiker in een 
daartoe bestemd lokaal; dat het bedrijf 
van een ambachtsman erin bestaat in de 
gehuurde plaatsen een vak, een ambach
telijk bedrijf uit te oefenen en daar 
rechtstreeks klanten te ontvangen; dat 
de rechtsleer met toepassing van die 
beginselen op de turfkantoren eensge
zind van mening is dat " het turfkantoor 
niet is beschermd wanneer de exploi
tant, huurder, in zijn kantoren geen 
weddenschappen ontvangt "; dat het in 
die omstandigheden geen agentschap is 
in de zin van de wet, " nu het geen 
tussenpersoon is die zijn diensten ver
huurt om het zijn klanten mogelijk te 
maken hun weddenschappen aan te 
gaan "; dat daarentegen " een turfkan
toor, met vergunning, dat enkel in een 
voor de klanten opengestelde winkel 
zoveel mogelijk weddenschappen aan
neemt, als een handelsonderneming 
moet worden beschouwd en bijgevolg 
onder. toepassing van de wet valt, aange
zien er ongetwijfeld in de gehuurde 

plaatsen een rechtstreeks contact met 
het publiek is"; dat appellante niet 
bewijst en evenmin aanbiedt te bewijzen 
dat er in de gehuurde plaatsen wedden
schappen worden ingericht »; 

terwijl, eerste onderdeel, die motieven 
dubbelzinnig zijn; aan de hand van die 
motieven immers niet kan worden vast
gesteld of de feitenrechter de wet op de 
handelshuurovereenkomsten niet heeft 
willen toepassen op eiseres omdat zij in 
de gehuurde plaatsen geen kleinhandel 
dreef, dan wei omdat haar bedrijvigheid 
als turfkantoor dat in zijn burelen geen 
weddenschappen ontvangt, geen han
delsonderneming is; en de beslissing in 
zoverre zij steunt op een dubbelzinnige 
motivering die het wettigheidstoezicht 
van het Hof ·onmogelijk maakt, niet 
regelmatig met redenen is omkleed 
(schending van artikel 97 van de Grond
wet); 

tweede onderdeel, zo het vonnis heeft 
geoordeeld dat aileen het turfkantoor dat 
in zijn kantoren weddenschappen 
afsluit, een handelsbedrijvigheid uitoe
fent, een dergelijke beslissing artikel 2 
van het Wetboek .van Koophandel 
schendt, volgens hetwelk een daad van 
koophandel is elke onderneming van 
agentschappen, zakenkantoren, inrich
tingen voor veilingen van openbare 
schouwspelen ... ; krachtens laatstge
noemd artikel 2 elke onderneming als 
agentschap of zakenkantoor en dus 
als handelsonderneming moet worden 
beschouwd die zich tot het publiek richt 
en winst beoogt; het feit dat eiseres niet 
als tussenpersoon optreedt die zijn dien
sten aanbiedt om het zijn klanten moge
lijk te maken hun weddenschappen af te 
sluiten, niet wegneemt dat eiseres in de 
gehuurde plaatsen wei degelijk een 
onderneming exploiteert die aan de 
bovenvermelde criteria beantwoordt; 
daaruit volgt dat het vonnis aileen op 
grond van de overweging dat eiseres niet 
aantoont dat zij in de gehuurde plaatsen 
weddenschappen afsluit, niet wettig 
heeft kunnen beslissen dat zij in 
die lokalen geen ha.'ldelsonderneming 
exploiteert (schending van voornoemd 
artikel 2); 

derde onderdeel, het vonnis, zo het 
heeft geoordeeld dat eiseres, hoewel zij 
een openbaar • tud •-kantoor exploi
teert, in de gehuurde plaatsen geen 
kleinhandel drijft aangezien zij daar 
geen weddenschappen ontvangt, door die 
beslissing het begrip kleinhandel in de 
zin van artikel 1 van de wet op 
de handelshuurovereenkomsten miskent; 



-778 ·~ 

ontegensprekelijk in de gehuurde 
plaatsen rechtstreeks in contact 
staat met het publiek; 

zoals het vonnis zegt, de kenmerkende 
bestanddelen van de kleinhandel de 
volgende zijn : « verkoop van kleine 
hoeveelheden, rechtstreeks aan de ver
bruiker in een daartoe bestemd lokaal •; 
aileen uit het feit dat eiseres in de Overwegende dat de rechter door 
gehuurde kantoren geen weddenschap- die vaststellingen en overwegingen 
pen ontvangt, niet kan worden afgeleid op ondubbelzinnige wijze de toepas
dat zij er geen kleinhandel drijft in de sing van de wet op de handels
bovenvermelde betekenis; daaruit volgt huurovereenkomsten uitsluit omdat 
dat het vonnis op grond van de overwe- de activiteit van het turfkantoor van 
ging dat eiseres niet aantoont dat zij in eiseres geen handelsonderneming is 
de gehuurde plaatsen weddenschappen 
ontvangt, niet wettig heeft kunnen en niet omdat het geen kleinhandel 
beslissen dat zij er geen kleinhandel is; 
drijft en bijgevolg op onwettige wijze 
eiseres de bescherming van de wet op de 
handelshuurovereenkomsten heeft ont
nomen (schending van de artikelen 1, 3, 
13 en 14 vervat in de wet van 
30 april 1951) : 

Over het middel in zijn geheel : 

Overwegende dat eiseres, volgens 
de vaststellingen van het vonnis, 
betoogde dat zij in de plaatsen 
waarvoor de litigieuze huurovereen
komst is gesloten, een turfkantoor 
exploiteerde en dat een dergelijke 
bedrijvigheid als turfkantoor als een 
handelsbedrijf moest worden be
schouwd; 

Overwegende dat het vonnis 
beslist dat de huurovereenkomst, 
om onder toepassing van de wet op 
de handelshuurovereenkomsten te 
vallen, betrekking moet hebben op 
een kleinhandel of op het bedrijf 
van een ambachtsman die recht
streeks in contact staat met het 
publiek en die twee voorwaarden 
preciseert, en zegt dat het turfkan
toor niet beschermd is indien de 
exploitant in zijn kantoren. geen 
weddenschappen ontvangt; dat het 
in dat geval geen agentschap is in 
de zin van de wet, nu het geen 
tussenpersoon is die zijn diensten 
verhuurt om de weddenschappen 
van zijn klanten mogelijk te maken; 
dat daarentegen een turfkantoor dat 
enkel in een openbare winkel zoveel 
mogelijk weddenschappen ontvangt, 
moet beschouwd worden als een 
handelsonderneming en onder toe
passing van de wet valt, daar het 

Overwegende dat een onderne
ming van agentschappen, om in de 
zin van artikel 2 van het Wetboek 
van Koophandel een handelsonder
neming te zijn, tegen betaling 
en met winstoogmerk andermans 
zaken moet behartigen; 

Overwegende dat het vonnis, dat 
alleen zegt dat het bewuste agent
schap geen handelsonderneming is 
omdat niet is aangetoond dat het in 
de gehuurde plaatsen weddenschap
pen inricht, zonder de activiteit aan 
te geven die er werkelijk werd 
uitgeoefend, zijn beslissing niet 
wettelijk verantwoordt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden vonnis; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de vernie
tigde beslissing; houdt de kosten 
aan en zegt dat de feitenrechter 
erover zal beslissen; verwijst de 
zaak naar. de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Bergen, zitting houdende 
in hoger beroep. 

12 maart 1981- 1• kamer- Voorzit
ter : ridder de Schaetzen, afdelingsvoor
zitter- Verslaggever: mevr. Raymond
Decharneux - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Charles, eerste advocaat
genetaal- Advocaat: mr. Pe Bruyn. 
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Nr. 407 

1• KAMER- 13 maart 1981 

1° KOOP- VRLJWARING VOOR UITWINNING 
- PACHT WAARMEE EEN ONROEREND GOED 
BIJ DE VERKOOP ERVAN AAN EEN DERDE IS 
BEZWAARD - LAST VOOR DE KOPER. (ART. 
1626 B.W.) (1). 

2° KOOP- VRLJWARING VOOR UITWINNJNG 
- VERZWIJGING VAN EEN LAST BIJ DEVER
KOOP - BEGRIP. 

de verkoop kende, dat eiseres even 
vruchteloos haar goede trouw inroept, 
nu deze factor de verkoper niet ontslaat 
van zijn verplichting tot schadevergoe
ding wegens uitwinning, 

terwijl, ook bij verzwegen uitwin
ningsoorzaak in de koopakte, de verko
per geen vergoeding wegens uitwinning 
verschuldigd is, zo de koper de oorzaak 
van de uitwinning op het ogenblik van 
de verkoop kende, zodat het hof van 
beroep, door te beslissen dat verweerder 
gerechtigd is op vergoeding van de door 
hem wegens uitwinning geleden schade, 
ongeacht de omstandigheid of bij de 
oorzaak van de uitwinning op het ogen
blik van de verkoop kende, de in 
het middel aangehaalde wetsbepalingen 
heeft geschonden : 

2" In de regel kan de koper zich over het 
bestaan van een last op het verkochte 
goed enkel beklagen in geval van 
verzwijging van die last; de vergoeding 
blijft verschuldigd ook al had de koper 
op het ogenblik van de verkoop kennis 
van de oorzaak van de uitwinning (2). Overwegende dat het arrest van 
(Art. 1626 B.W.) 12 april 1973 beslist dat verweerder 

(HENDRICKX T. RONGE) voor de gedeeltelijke uitwinning van I 
op een vergoeding gerechtigd is 

ARREST het hem verkochte goed die uit de 
' voortgezette bebouwing van dat 

RET HOF; - Gelet op de bestre- land door een pachter is ontstaan; 
den arresten, op 12 april 1973 en Overwegende dat het arrest erop 
25 oktober 1979 door het. Hof van wijst dat, volgens de op 8 mei 1963 
Beroep te Brussel gewezen, verleden notariEHe akte van verkoop, 

Over het middel, afgeleid uit de schen- het perceel grand waarop het 
ding van de artikelen 1134, 1184, 1603, geschil betrekking heeft door eise-
1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1636 en res aan verweerder is verkocht 
1637 van het Burgerlijk Wetboek, « vrij van gebruik na de oogst van 

doordat bet arrest van 12 april 1973, 1963 (libre d'occupation apres la 
met wijziging van het vonnis van de recolte de cette annee, in de Franse 
eerste rechters, voor recht zegt dat originele tekst), zonder nadere 
verweerder gerechtigd is op vergoeding precisering »; 
van de door hem wegens uitwinning 
geleden schade, op grond dat de vorde- Overwegende dat het arrest vast
ring stoelt op de niet-naleving van de stelt dat het verkochte goed 
verplichting tot vrijwaring tegen uitwin- bezwaard was met een in de koop
ning die op eiseres, als verkoopster, rust akte verzwegen pachtovereenkomst, 
wegens niet-vermelding in de koopakte die een gedeeltelijke, voor passende 
van de mondelinge pachtovereenkomst vergoeding vatbare uitwinning uit
op grond waarvan landbouwer Taymans 
het betreffende perceel is blijven bewer- maakt; 
ken, dat deze voortgezette bebouwing Dat het hieraan toevoegt dat de 
een gedeeltelijke, voor passende vergoe- vergoeding wegens uitwinning, bij 
ding vatbare uitwinning uitmaakt, dat de verzwegen uitwinningsoorzaak in de 
vergoeding wegens uitwinning, bij ver- koopakte, verschuldigd is ongeacht 
zwegen uitwinningsoorzaak in de koop-
akte, verschuldigd is ongeacht de de omstandigheid of de koper de 
omstandigheid of de koper de oorzaak oorzaak van de uitwinning op het 
van de uitwinning op bet ogenblik van ogenblik van de verkoop kende; 

(1) Cass., 3 feb. 1977 (AC., 1977, 628). 
Overwegende dat het arrest aldus 

artikel 1626 van het Burgerlijk Wet-
(2) Zie Cass., 26 okt. 1979 (A.C., 1979-80, boek niet schendt; 

nr. 140). Dat het middel faalt naar recht; 
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Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiseres in 
de kosten. 

13 maart 1981 - 1" kamer - Voorzit
ter : de h. Wauters, eerste voorzitter -
Verslaggever : baron Vin!;!otte - Ge
iljkluidende conclusie van de h. 
Declercq, advocaat-generaal - Advoca
ten : mrs. Biitzler en Ansiaux. 

Nr. 408' 

3" KAMER- 16 maart 1981 

1° ARBEIDSOVEREENKOMST - HAN
DELSVERTEGENWOORDIGER - VERMOEDEN 
JURIS TANTUM VAN HET BESTAAN VAN EEN 
ARBEIDSOVEREENKOMST - BEWLJS VAN DE 
HOEDANIGHEID VAN ZELFSTANDIGE 
BEG RIP. 

2° ARBEIDSOVEREENKOMST - HAN
DELSVERTEGENWOORDIGER - ZELFSTAN
DIGE - BEGRIP. 

1" Het tegenbewijs van het wettelijk 
vermoeden dat de handelsvertegen
woordiger door een arbeidsovereen
komst is gebonden, Jeidt de rechter 
wettig at uit de gemeenschappelijke, 
werkelijke bedoeling van de partijen 
om een overeenkomst van zelfstandige 
vertegenwoordiging te sluiten (1). 
(Art. 2 wet van 30 juli 1963.) 

2" Een zelfstandig handelsvertegenwoor
diger kan onderrichtingen van zijn 
opdrachtgever ontvangen en, buiten de 
vertegenwoordiging, oak andere taken 
voor de opdrachtgever vervullen (2). 
(Art. 2 wet van 30 juli 1963.) 

(LA!\<IMENS T. BAVELCO P.V.BA.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest op 28 september 1979 
door het Arbeidshof te Gent gewe
zen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1, 2, eerste en 
tweede lid, 23 van de wet van 

{1) Zie Cass., 15 okt. 1975 (A.C., 1976, 207). 

(2) Zie Cass., 4 dec. 1974 (A.C., 1975, 399). 

30 juli 1963 tot instelling van het statuut 
der handelsvertegenwoordigers, 1, 5 van 
de bij koninklijk besluit van 20 juli 1955 
gecoordineerde wetten betreffende het 
bediendencontract, gewijzigd door de 
wetten van 20 juli 1961, 5 december 1968 
en 21 november 1969, en 51 van de wet 
van 5 december 1968 betreffende de 
collectieve arbeidsovereenkomsten en de 
paritaire comites, 

doordat het arrest enerzijds de door 
eiser ingestelde vordering, die ertoe 
strekte vetweerster te doen veroordelen 
tot betaling van een opzeggings- en een 
uitwinningsvergoeding, ongegrond ver
klaart, en anderzijds de vordering tot 
betaling van commissievergoedingen 
wegens onbevoegdheid verwijst naar de 
Rechtbank van Koophandel te Dender
monde, op grond : dat zo eiser, bij het 
beeindigen van de overeenkomst, het 
vermoeden van artikel 2 van de wet van 
30 juli 1963 kon genieten, dit vermoeden 
onomstotelijk werd teniet gedaan door 
de elementen van het dossier; dat uit 
het dossier duidelijk blijkt dat van 
1958 tot 1974, het de wil van beide 
partijen was dat eiser voor verweerster 
prestaties zou leveren als zelfstandig 
agent; dat eiser steeds optrad als 
« handelsagent » en zich tegenover de 
clienteel van vetweerstet gedroeg als 
houder van een verkoopkantoor, die voor 
zijn opdrachtgeefster, in hoofdzaak 
tegen betaling van een commissieloon, 
alle formaliteiten vervulde en alle ver
richtingen deed om handelstransacties 
tot een goed einde te brengen; dat het 
duidelijk is dat eiser bij die transacties 
sommige onderrichtingen, onder meer in 
verband met de prijzen van vetweerster, 
diende te volgen, maar al zijn prestaties 
door eiser bewust als zelfstandige wer
den geleverd; dat eiser van in den 
beginne zijn bijstand in administratieve 
aangelegenheden . import-export, enzo
voort, aanzag als deel uitmakend van 
zijn activiteit als zelfstandige; dat het 
niet bewezen is dat de verhouding 
tussen partijen naderhand zou zijn ge
evolueerd tot een tewerkstelling in 
dienstverband; dat, gelet op hetgeen 
tussen partijen werd bedongen, de vra
gen van verweerster om slechte betalers 
aan te schrijven of namens haar onder
handelingen te voeren met een bedrijfs
groepering, niet op dienstverband wij
zen, 

terwijl, eerste onderdeel, de door par
tijen gesloten overeenkomst, waarvan 
het hoofdzakelijk vootwerp handelsver
tegenwoordiging was, niettegenstaande 
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elke uitdrukkelijke bepaling of bij stil
zwijgen ervan, en welke titel ook aan 
eiser wordt toegekend, aangezien wordt 
als een arbeidsovereenkomst voor 
bedienden, zodat het arrest ten onrechte 
de betiteling van eiser als « han
delsagent », de wil van partijen dat eiser 
als zelfstandig agent zou optreden en 
zich als houder van een verkoopkantoor 
zou gedragen, als tegenbewijs v;l:n het 
wettelijk vermoeden in aanmerking 
neemt (schending van de artikelen 2, 
eerste en tweede lid, en 23 van !ie wet 
van 30 juli 1963); 

tweede onderdeel, het arrest vaststelt 
dat eiser bij zijn transacties sommige 
onderrichtingen, onder meer in verband 
met de prijzen, van verweerster moest 
volgen, maar eiser bewust deze presta
ties als zelfstandige leverde en ook 
de administratieve aangelegenheden 
import-export aanzag als deel uitmakend 
van zijn zelfstandige activiteit; het arrest 
niet wettelijk uit deze feiten kan aflei
den dat het tegenbewijs van het bestaan 
van een arbeidsovereenkomst voor 
bedienden zou geleverd zijn; de kwalifi
catie die partijen aan hun verhoudingen 
hebben gegeven, niet verbindend is 
(schending van de artikelen 1, 5 van het 
koninklijk besluit van 20 juli 1955, 
51 van de wet van 5 december 1968, 1, 2, 
eerste en tweede lid, en 23 van de wet 
van 30 juli 1963); 

derde onderdeel, eiser bij conclusie 
staande hield enerzijds dat, in zijn taak 
van handelsvertegenwoordiging, de uit
drukkelijke gezagsverhouding soms tot 
uiting kwam, met name toen verweerster 
hem gebood achterstallige clienten aan 
te schrijven en onderhandelingen verder 
te voeren, en anderzijds dat, buiten zijn 
opdracht van handelsvertegenwoordiger, 
hij nog gelast was met taken van een 
bediende als opstellen van facturen, 
briefwisseling, onderhandelen van con
tracten, innen van gelden; deze taken, 
waarvan de uitoefening door eiser niet 
wordt tegengesproken, inhouden dat er 
een band van ondergeschiktheid is, 
zodat het arrest ten onrechte het bewjjs 
van het tegendeel in aanmerking neemt 
(schending van de artikelen 1, 5 van het 
koninklijk besluit van 20 juli 1955, 
51 van de wet van 5 december 1968,_ 1, 2, 
eerste en tweede lid, en 23 van de wet 
van 30 juli 1963) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de vaststelling 

dat eiser « steeds optrad als 
" handelsagent " », niet inhoudt dat 

het arbeidshof eisers hoedanigheid 
van zelfstandige afleidt uit « de 
betiteling » van eiser als handels
agent; 

Dat het arrest niet overweegt dat 
het de wil van partijen was dat 
eiser zich als houder van een ver
koopkantoor zou gedragen, maar 
vaststelt dat het de wil van partijen 
was dat eiser prestaties als zelfstan
dig agent zou leveren en dat eiser 
zich als zodanig heeft gedragen; 

Overwegende dat de rechter het 
tegenbewijs van het door artikel 2 
. van de wet van 30 juli 1963 ge
vestigde vermoeden wettig afleidt 
uit de gemeenschappelijke werke
lijke bedoeling van de partijen, een 
overeenkomst van zelfstandige ver
tegenwoordiging te sluiten; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het arbeidshof 
door de in het onderdeel bekriti
seerde overwegingen niet te kennen 
geeft dat het zich gebonden acht 
door de kwalificatie die de partijen 
aan hun verhoudingen hebben 
gegeven; 

Wat het derde onderdeel betreft: 
Overwegende dat een zelfstandige 

handelsvertegenwoordiger onder
richtingen van zijn opdrachtgever 
kan ontvangen en, buiten de ver
tegenwoordiging, ook andere taken 
voor de opdrachtgever kan vervul
len; 

Dat de in het onderdeel 
genoemde omstandigheden derhalve 
niet inhouden dat er een band 
van ondergeschiktheid tussen de 
opdrachtgever en de vertegenwoor
diger bestaat; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om_ die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

16 maart 1981- 3• kamer- Voorzit
ter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Mahillon -
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Gelijkluidende conclusie van de h. 
Lenaerts, advocaat-generaal - Advoca
ten: mrs. Houtekier en Biitzler. 

Nr. 409 

2• KAMER- 17 maart 1981 

1° BURGERLIJKE RECHTSVORDE-
RING - STRAFVORDERING - OVERTRE
DING VAN DE WET VAN 10 APRIL 1841 OP DE 
BUURTWEGEN - RECHT VAN DE GEMEENTE 
OM ZICH BURGERLIJKE PARTIJ TE STELLEN 
TEGEN DE OVERTREDER- BEGRIP. 

2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - OVERTREDING VAN 
DE WET VAN 10 APRIL 1841 OP DE BUURTWE
GEN - VORDERING VAN DE GEMEENTE TOT 
BETALING VAN DE HERSTELKOSTEN VER
OORZAAKT DOOR DIE OVERTREDING - ONT
VANKELIJKE VORDERING. 

1" Art. 33 wet van 10 april 1841 op de 
buurtwegen, volgens hetwelk de rech
ter verplicht is, buiten de straf die hij 
oplegt, te bevelen dat de plaats in de 
vorige toestand wordt he1·steld, doet 
geen afbreuk aan het recht van de 
gemeente om zich burgerlijke partij te 
stellen. 

2" Art. 33 wet van 10 april 1841 op de 
buurtwegen bepaalt dat de herstel
kosten veroorzaakt door een onrecht
matige daad ten Jaste kome[J van de 
schadeverwekker, zodat de vordering 
van de gemeente tot betaling van die 
kosten ontvankelijk is, ook al is de 
gemeente wettelijk verplicht zelf de 
grachten langsheen de buurtwegen te 
onderhouden. 

(VANDEPUTI'E T. STAD KORTRIJK) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 16 mei 1980 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Kortrijk; 

Overwegende dat de voorziening 
beperkt is tot de beslissing op de 
civielrechtelijke vordering van ver
weerster tegen eiser; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending, verkeerde interpretatie, ver
keerde toepassing van de artikelen 97 

van de Grondwet, 1382, 1383, 1384 van 
bet Burgerlijk Wetboek, 3, 161 van bet 
Wetboek van Strafvordering, 33 van de 
wet van 10 april 1841 op de buurtwegen 
en 32bis van bet provinciaal reglement 
op de buurtwegen van de provincie 
West-Vlaanderen, van 24 april1952, 

doordat bet vonnis, om de burgerlijke 
partijstelling van de stad Kortrijk 
gegrond te verklaren, en zonder te 
bebben geloocbend dat bet gewoon 
onderhoud van de buurtwegen, met 
inbegrip van de gracbten, alsook 
de buitengewone onderboudswerken, 
kracbtens een wettelijke bepaling ten 
laste zijn van de gemeente, oordeelt dat, 
indien de stad Kortrijk door de overtre
dirig schade heeft geleden, eiser verp
licbt is deze scbade te vergoeden en dat 
uit de bepaling van artikel 33 van de wet 
van 10 april 1841 op de buurtwegen en 
uit artikel 32bis van bet provinciaal 
reglement op de buurtwegen volgt dat de 
verplichting tot herstel van de schade 
zoals ze door eiser werd aangericbt bij 
zijn overtreding, te zijnen laste komt en 
dat, indien hij zijn verplichting tot 
berstel te gestelden tijde niet nakomt, 
bet Bestuur op kosten van de overtreder 
de berstelling kan verricbten, en dat 
eiser ertoe gehouden was, zonder zijn 
veroordeling af te wacbten, onmiddellijk 
de bescbadigde gracht te berstellen en 
dat de kostprijs van de werken, die door 
de stad zelf werden uitgevoerd, wegens 
hun dringende aard, volgens de bepaling 
van artikel 33 van de wet van 
10 april1841 te zijnen laste zijn, 

terwijl, eerste onderdeel, deze motive
ring niet duidelijk maakt of de burger
lijke partijstelling van de stad Kortrijk 
gegrond is op de feiten van de tenlaste
legging dan wel, ingevolge artikel 33 van 
bovenvermelde wet van 10 april 1841, op 
bet feit dat eiser niet onmiddellijk is 
overgegaan tot berstelling van de gracht, 
zodat deze dubbelzinnige en tegenstrij
dige motivering, die aan bet Hof niet 
toelaat na te gaan of de recbter een 
juiste toepassing beeft gemaakt van de 
wettelijke bepalingen betreffende bet 
oorzakelijk verband tussen fout en 
scbade, gelijk staat met een gebrek aan 
motivering {scbending van artikel 97 van 
de Grondwet); 

tweede onderdeel, bet door de stad 
Kortrijk gevorderd bedrag niet bet 
gevolg is van de schade, veroorzaakt 
door de feiten van de telastlegging, 
namelijk bet dempen van de gracbt, 
maar van de beslissing van de stad 
Kortrijk baar wettelijke verplichting te 
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vervullen inzake het uitvoeren van alle 
onderhoudswerken aan de grachten van 
de buurtwegen (schending van de 
artikelen 1382 en volgende van het 
Burgerlijk Wetboek); 

derde onderdeel, de burgerlijke partij
stelling van de stad Kortrijk enkel· kan 
gesteund zijn op feiten, die de oorzaak 
zijn van de schade, die bewezen zijn 
verklaard door de strafrechter en die het 
ten laste gelegd misdrijf uitmaken 
(schending van de artikelen 3 en 161 van 
het Wetboek van Strafvordering); 

vierde onderdeel, het herstel van de 
overtreding, zoals voorzien bij artikel 33 
van de wet van 10 april 1841 en 
artikel 32bis. van het provinciaal regle
ment op de buurtwegen van 
24 april 1952, deel uitmaakt van de 
bestraffing van de overtreding en slechts 
een civiel recht aan de gemeentelijke 
autoriteit toekent tegen de overtreder na 
het verstrijken van de termijn, waarbin
nen het door de strafrechter bevolen 
herstel van de overtreding moest worden 
uitgevoerd (schending van artikel 33 van 
de wet van 10 april 1841 op de buurtwe
gen en van artikel 32bis van bovenver
meld provinciaal reglement) : 

Overwegende dat het vonnis in 
verband met de civielrechtelijke 
vordering van verweerster oordeelt : 
« Het provinciaal reglement op de 
buurtwegen, artikel 32bis, bepaalt 
inderdaad dat de rechter, over
eenkomstig de bepalingen van 
artikel 33 van de wet van 
10 april 1841 op de buurtwegen, 
benevens de straf ook de herstelling 
van de overtreding beveelt indien 
daartoe grond bestaat. Blijkbaar 
heeft de stad Kortrijk echter het 
vonnis van de rechter niet afge
wacht om de schade, ontstaan door 
de overtreding, te herstellen en 
he eft zij, ten einde overstroming en 

· verdere schade te vermijden, zelf 
de herstelling uitgevoerd. In die 
omstandigheden kon de eerste rech
ter bezwaarlijk de beklaagde (eiser) 
nog veroordelen tot het herstel in 
natura van de overtreding. lndien 
de stad Kortrijk door de overtreding 
schade heeft geleden, is de 
beklaagde verplicht deze schade te 
vergoeden. Ten onrechte stelt de 
beklaagde dat de stad Kortrijk, 

omwille van haar wettelijke ver
plichting tot onderhoud van deze 
gracht, geen schade zou hebben 
geleden omdat zij, door de schade te 
herstellen, slechts een wettelijke 
verplichting zou hebben vervuld. Uit 
de bepaling van artikel 33 van de 
wet van 10 april 1841 en uit het 
voormelde artikel- 32bis van het 
provinciaal reglement op de buurt
wegen volgt immers dat de verplich
ting tot herstel van de schade, zoals 
zij door de beklaagde werd aange
richt bij de overtreding, te zijnen 
laste komt. Indien hij zijn verplich
ting tot herstel ten gestelden tijde 
niet nakomt, dan kan het bestuur 
op kosten van de overtreder de 
herstelling verrichten. De beklaagde 
was ertoe gehouden, zonder zijn 
veroordeling af te wachten, onmid
dellijk de beschadigde gracht te 
herstellen. Wegens de dringende 
aard van de herstelling (uit het 
proces-verbaal blijkt immers dat het 
debiet van de gracht door de instor
ting fel verminderd was en dat, bij 
hevige regenval, het water over de 
akkers vloeide), heeft de stad Kort
rijk zelf het nodige daartoe gedaan. 
De kostprijs van de herstelling 
wordt door beklaagde niet betwist. 
Wegens de bepaling van artikel 33 
van de wet van 10 april 1841 komt 
deze kostprijs te zijnen laste »; 

Overwegende dat uit deze reden
geving blijkt dat het vonnis de 
inwilliging van de civielrechtelijke 
vordering van verweerster grondt op 
de telastlegging en het artikel 33 
van de wet van 10 april 1841 slechts 
bespreekt in verband met het ver
weer van eiser uit oogpunt van de 
wettelijke verplichting van verweer
ster; dat de redengeving dan ook 
noch dubbelzinnig noch tegenstrij
dig is; 

Overwegende dat voor het overige 
de omstandigheid dat artikel 33 van 
de wet van 10 april 1841 de recht
bank verplicht om buiten de straf 
ook het herstel uit te spreken, geen 
afbreuk doet aan het recht van de 
gemeente om zich burgerlijke partij 
te stellen; 
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Overwegende dat, indien de 
nodige herstellingswerken reeds 
zijn uitgevoerd, zoals de rechtbank 
ten deze vaststelt, er geen aanlei
ding meer is of kan zijn om de 
uitvoering ervan nog te bevelen; 

Overwegende dat de op de 
gemeente rustende wettelijke ver
plichting tot onderhoud ten deze 
niet aan de orde komt uit oogpunt 
van het oorzakelijk verband tussen 
de schade en de feiten, nu uit 
artikel 33 van de wet van 
10 april 1841 zelf voortvloeit dat de 
door de foutieve daad veroorzaakte 
herstellingskosten ten laste komen 
van de schadeverwekker; dat de 
omstandigheid dat bedoeld arti
kel 33 de wijze van invordering van 
de kosten bepaalt voor het geval dat 
het door de rechtbank bevolen her
stel niet binnen de bepaalde termijn 
werd uitgevoerd en de gemeente er 
zelf heeft moeten toe overgaan, de 
gevolgtrekking niet wettigt dat de 
verplichting tot herstel niet zou 
bestaan vanaf het ogenblik waarop 
de foutieve daad werd gesteld; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1315, 1341, 1348, 1349 en 
1353 van het Burgerlijk Wetboek en van 
het algemeen rechtsbeginsel betreffende 
de eerbiediging van de rechten van de 
verdediging en betreffende het contra
dictoire karakter van de debatten, 

doordat bet vonnis vaststelt dat de 
stad Kortrijk blijkbaar het vonnis van de 
rechter niet heeft afgewacht om de 
schade, ontstaan door de overtreding, te 
herstellen en dat ze (de stad Kortrijk), 
ten einde overstromingen of verdere 
schade te vermijden, zelf de herstelling 
heeft uitgevoerd en dat in die omstan
digheden de eerste rechter bezwaarlijk 
de beklaagde nog kon veroordelen tot 
herstel in natura van de overtreding, 

terwijl, eerste onderdeel, dat feit, 
namelijk dat de stad Kortrijk de herstel
ling heeft uitgevoerd zonder het vonnis 
van de eerste rechter af te wachten, niet 
blijkt uit enig stuk van de procedure 
waarop het Hof vermag acht te slaan en 
aldus voorkomt als een persoonlijke 
wetenschap van de rechter die hij heeft 

verworven buiten elke wettelijke proce
dure of bewijsvoering om (schending 
van alle wetsbepalingen in het middel 
vermeld); 

tweede onderdeel, door te verzuimen 
aan te duiden op welke wettelijk aange
brachte bewijsmiddelen de rechtbank 
steunt om voormelde feiten aan te 
nemen, de motivering van het vonnis 
niet toelaat de wettelijkheid van deze 
bewijsvoering en deze beslissing na te 
gaan (schending van artikel 97 van de 
Grondwet): 

Overwegende dat de in het ant
woord op het eerste middel weerge
geven redengeving van het vonnis 
aantoont dat de rechtbank de 
omstandigheid dat verweerster zelf 
het nodige heeft gedaan, afleidt uit 
de dringende aard van de herstel
ling, welke dringende aard zij 
afleidt uit het proces-verbaal waar
uit blijkt dat het debiet van de 
gracht door de instorting fel was 
verminderd en dat, bij hevige 
regenval, het water over de akkers 
vloeide; 

Dat de rechter derhalve niet 
steunt op een persoonlijke weten
schap die hij heeft verworven bui
ten elke wettelijke procedure of 
bewijsvoering om, maar op elemen
ten van het strafdossier waaruit hij 
bepaalde gevolgtrekkingen maakt; 
dat hij meteen zijn beslissing moti
veert en deze motivering aan het 
vormvereiste van artikel 97 van de 
Grondwet voldoet; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

17 maart 1981 - 2• kamer - Voorzit
ter: baron Richard- Verslaggever: de 
h. Boon - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Krings, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. Gheysen, Kortrijk. 
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Nr. 410 

2" KAMER - 17 maart 1981 

WEGVERKEER - VLUCHTMISDRIJF 

BEG RIP. 

Uit art. 33, § 1, 1", Wegverkeerswet valt 
niet af te Jeiden dat de bestuurder van 
een voertuig, die weet dat het voertuig 
oorzaak van dan wei aanleiding tot 
een ongeval op een openbare plaats is 
geweest, zich zonder meer mag verwij
deren indien hij van oordeel is dat hij 
de schade niet kan hebben veroor
zaakt; het staat niet aan de bestuurder 
te beslissen of eventuele desbetref
fende vaststellingen zijn aanwezigheid 
of die van zijn voertuig vereisen (1). 

(SCHENCK, • MERCURIUS DRUKKERIJ EN 
UITGEVERIJ • P.V.BA. T. CASTERMANS) 

ARREST 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 11 juni 1980 iri hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Brugge; 

4. In punt 3 houdt het vonnis nog
maals een verkeerde stelling voor : men 
moet immers slechts ter plaatse blijven 
wanneer men in een ongeval betrokken 
is geweest. Na te zijn aangesproken, en 
reeds met de overtuiging dat hij niet 
b~~rokken was bij de aanrijding, hetgeen 
hiJ als bestuurder toch moest weten 
ging eiser inderdaad kijken en de waar~ 
nemingen daarbij gedaan, bevestigden 
zijn ~VE_!rtuigirig dat zijn auto niet bij de 
aannJdmg betrokken was. Eiser wordt 
dan ook absoluut onrecht aangedaan 
waar het vonnis spreekt van zijn 
« vlucht » omdat dit de werkelijkheid 
verkracht. De in punt 4 voorgehouden 
stelling hangt samen met die van punt 
3 en is evenmin in overeenstemming 
met de wettelijke voorschriften. 

5 .... 

Wat de vierde grief betreft : 
Overwegende dat het vonnis, na 

eerder te hebben vastgesteld dat het 
voertuig van verweerster een deuk 
vertoonde en dat de aanrijding en 
de schade het gevolg waren van 
de rijwijze van eiser, oordeelt : 
« 3. Nopens de vlucht kan niet 
worden ontkend dat (eiser) door een 

A. Op de voorziening van eiser, getuige in kennis werd gesteld dat 
beklaagde : hij tegen een gestationeerd voertuig 

Overwegende dat eiser tot afzon- was gereden. Hij verklaart zulks 
derlijke straffen is veroordeeld ter zelf, alsook zijn echtgenote, is uitge
zake van : A. als bestuurder van een stapt, doch was van oordeel dat hij 
voertuig, namelijk een personen- de schade niet kon hebben veroor
auto, wetend dat dit voertuig oor- zaakt. 4. Ongeacht hoe en door wie 
zaak van, dan wel aanleiding tot de schade mogelijk had kunnen 
een ongeval op een openbare plaats veroorzaakt zijn, behoorde eerste 
was geweest, de vlucht te hebben (eiser) ter plaatse te blijven of zich 
genomen om zich aan de dienstige minstens kenbaar te maken, nu hij 
vaststellingen te onttrekken, zelfs door getuigen erop attent was 
wanneer het ongeval niet aan zijn gemaakt dat hij tegen een voertuig 
schuld te wijten was, het misdrijf w~s gereden en zijn aansprakelijk
aan het persoonlijk toedoen van de he1d kon betrokken zijn »; 
dader te wijten zijnde; B. als Overwegende dat het vonnis aldus 
bestuurder op de openbare weg, niet vaststelt dat eiser in het ongeval 
in alle omstandigheden te hebben betrokken was en dat hij daar 
kunnen stoppen voor een hindernis kennis van had; dat het voor het 
die kon worden voorzien; overige de in de bewoordingen van 

Over het middel, afgeleid uit het de wet gestelde telastlegging bewe-
volgende : zen verklaart; 

Overwegende dat uit artikel 
__ 1._._ .. ____________ 

1 

33, § 1, 1", van de Wegverkeerswet 
niet kan worden afgeleid dat de 
bestuurder van een voertuig, die 
weet dat dit voertuig oorzaak van, 

(1) Zie Cass., 7 nov. 1978 (A.C., 1978-79, 274) 
en 27 feb. 1979 (ibid., 1978-79, 766). 



-786-

dan wel aanleiding tot een ongeval 
op een openbare plaats is g~~eest, 
zich zonder meer mag verwrJderen 
indien hij van oordeel is dat hij de 
schade niet kan hebben veroor
zaakt; dat het immers niet aan de 
bestuurder toekomt uit te maken of 
eventuele desbetreffende vaststellin
gen waarvoor zijn aanwezigheid of 
die van zijn voertuig vereist kunnen 
zijn, dienstig zullen zijn; dat het 
vonnis derhalve terecht oordeelt dat 
eiser ter plaatse diende te blijven; 

En overwegende dat, voor het 
overige, de substantiiHe of op straf
fe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen in acht zijn genomen 
en de beslissing overeenkomstig de 
wet is gewezen; 

B. Op de voorziening van eiseres : 
· Overwegende dat uit de stukken 

waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat eiseres, civiel
rechtelijk aansprakelijke partij, 
haar cassatieberoep heeft doen 
betekenen aan de partijen tegen wie 
het gericht is; 

Dat de voorziening derhalve niet 
ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorzieningen; veroordeelt de eisers 
in de kosten. 

17 maart 1981 - 2• kamer - Voorzit
ter : baron Richard - Verslaggever : de 
h. Caenepeel - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Krings, advocaat-generaal -
Advocaat: mr. Weyts, Brugge. 

Nr. 411 

2• KAMER - 17 maart 1981 

OMKOPING VAN AMBTENAREN 
STRAFWETBOEK, ART. 246 - MISDRIJF 
VEREISTEN. 

Omkoping van ambtenaren vereist dat 
de handeling waarvoor de beklaagde 
giftei1 of geschenken heeft ontvangen, 

tot de werkzaamheden van de ambte
naar behoort; niet naar recht met 
redenen omkleed is derhalve de beslis
sing dat het voldoende is dat de 
handeling met de hoedanigheid van 
ambtenaar en met de daaraan verbon
den ambtsplichten strijdig is (1}. (Art. 
246 Sw.) 

(DESWERT) 

ARREST 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 25 juni 1980 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Overwegende dat eiser vervolgd 
werd om als openbaar officier of 
ambtenaar valsheid in geschriften 
gepleegd te hebben in de uitoefe
ning van zijn bediening en gebruik 
te hebben gemaakt van de valse 
stukken (telastlegging A), om als 
openbaar officier of ambtenaar of 
als persoon die met een openbare 
dienst belast is, giften of geschen
ken te hebben aanvaard om in de 
uitoefening van zijn bediening een 
misdaad of een wanbedrijf te plegen 
(telastlegging B), en om als open
baar officier of ambtenaar of als 
persoon die met een openbare 
dienst belast is, giften of geschen
ken te hebben aanvaard om, in de 
uitoefening van zijn ambt of van 
zijn bediening, een onrechtmatige 
handeling te verrichten, hetzij om 
zich te onthouden van een hande
ling, die tot zijn ambtsplichten 
behoorde ( telastlegging D); 

Overwegende dat het arrest 
wegens de telastleggingen A, B en 
D vermengd slechts een straf uit
spreekt ten laste van eiser, doch 
met, wegens de telastleggingen B en 
D, de bijzondere verbeurdverkla
ring, zoals bepaald in artikel 253 
van het Strafwetboek; dat deze ver
beurdverklaring een bestanddeel 

(1) Zie Cass., 27 mei 1957 (A.C., 1957, 815); 
NYPELS, Legislation criminelle, dl. II, biz. 356, 
nr. 20; NYPELS en SERVAIS, art. 246, nr. 6; 
RIGAUX en TRoussE, dl. IV, blz. 291 tot 295; 
CoNSTANT Manuel de droit penal, nr. 518; Rep. 
prat dr. ' beige, v" Forfaiture, nrs. 22 tot 25; 
Pandectes belges, v" Corruption de fonction
naires, nrs. 14, 19 en 26. 
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van de straf uitmaakt en alleen 
wettig kan zijn voor zover de ver
oordeling wegens de misdrijven, 
zoals in die telastleggingen bepaald, 
wettig is; dat derhalve de wettigheid 
van de veroordeling wegens de mis
drijven die het voorwerp van de 
telastleggingen B en D uitmaken, 
alleszins dient te worden onder
zocht; 

Over het middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schending van artikel 97 van de 
Grondwet in verband met de schuldig
verklaring van eiser aan de telastleggin
genBenD: 

Overwegende dat het arrest 
beslist dat voor het bestaan van de 
misdrijven niet vereist wordt dat de 
handeling die de ambtenaar aange
zocht wordt te stellen, tot zijn 
beslissingsbevoegdheid zou behoren; 
dat volstaat dat deze handeling 
binnen het raam van zijn activiteit 
als ambtenaar zou vallen; dat stap
pen en tussenkomsten van een 
ambtenaar bij de hogere instanties 
van zijn administratie handelingen 
kunnen uitmaken die tot zijn 
ambtsplichten behoren; dat het ten 
deze geen twijfel laat dat eiser bij 
het Recruterings- en Selectiecen
trum van het leger en bij de admi
nistratieve overheden stappen heeft 
aangewend om de beoogde uitstel
len te bekomen; 

Dat het arrest vervolgens, na de 
gevallen te hebben aangehaald 
waarin eiser is opgetreden om uit
stel voor dienstplichtigen te beko
men, beslist « dat deze handelwijze, 
die met beklaagdes ambtsplichten 
strijdig is, het onrechtmatig karak
ter uitmaakt van de door hem 
gestelde handelingen »; 

Overwegende dat eiser opwierp 
en thans, in zijn middel betreffende 
de telastleggingen B en D, nog doet 
gelden dat hij vanaf 2 septem
ber 1972 belast werd met het toe
zicht op het onderhoud van het 
materieel in de Ranquin-kazerne te 
Tervuren, en dat zijn tussenkom
sten bij de administratieve overhe-

den om voor de dienstplichtigen 
uitstel te bekomen, niet tot zijn 
activiteit als ambtenaar behoorden; 

Overwegende dat uit het arrest 
niet kan worden uitgemaakt of het 
oordeelt dat de stappen die eiser bij 
de administratieve overheden met 
het reeds vermeld doel heeft aange
wend, binnen het raam van zijn 
activiteit als ambtenaar vielen, met 
name ook wanneer hij met het 
toezicht op het onderhoud van het 
materieel in de Ranquin-kazerne 
was belast, dan wei dat, welke ook 
die activiteit als ambtenaar moge 
geweest zijn, die tussenkomsten 
strijdig zijn met zijn hoedanigheid 
van ambtenaar en met de ambts
plichten die eraan verbonden zijn; 
dat in dit laatste geval het arrest 
geen wettige toepassing van de 
artikelen 246 en 248 van het Straf
wetboek zou hebben gemaakt; 

Dat het arrest derhalve niet regel
matig met redenen is omkleed; 

Overwegende dat de vernietiging 
van de beslissing betreffende de 
telastleggingen Ben D, de vernieti
ging tot gevolg heeft van de veroor
deling uitgesproken wegens die 
telastleggingen en wegens de telast
legging A, die met de eerste telast
leggingen, wegens samenloop, werd 
vermengd; 

Om die redenen, en zonder acht 
te slaan op de middelen van eiser 
die niet tot ruimere cassatie kunnen 
leiden, vernietigt het bestreden 
arrest; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van de vernietigde beslissing; 
laat de kosten ten laste van de 
Staat; verwijst de zaak naar het Hof 
van Beroep te Antwerpen. 

17 maart 1981 - 2• kamer - Voorzit
ter : baron Richard - Verslaggever : de 
h. Boon - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Krings, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. Houtekier. 
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Nr. 412 

2• KAMER- 17 maart 1981 

1° CASSATIE - STRAFZAKEN - VOORZIE
NING VAN DE PROCUREUR-GENERAAL- WET
BOEK VAN STRAFVORDERING, ART. 441 -
VEROORDELEND ARREST VAN HET HOF VAN 

.,ASSISEN- EEDAFLEGGJNG VAN DE GEZWO
RENEN BLJ ART. 312 SV. OP STRAFFE VAN 
NIETIGHEJD VOORGESCHREVEN - NIET AF TE 
LEIDEN UJT DE STUKKEN VAN DE RECHTS
PLEGING - VERNIETIGING EN VERWLJZING. 

2° HOF VAN ASSISEN - VEROORDELEND 
ARREST- EEDAFLEGGING VAN DE GEZWORE
NEN, OP STRAFFE VAN NIETIGHEID VOORGE
SCHREVEN BLJ ART. 312 SV. - NIET AF TE 
LEIDEN UJT DE STUKKEN VAN DE PROCEDURE 
- VERNIETIGING EN VERWLJZJNG. 

1 o en 2o Op de voorziening met toepas
sing van art. 441 Sv. door de procu
reur-generaal ingesteld tegen een 
arrest van het hoi van assisen tot 
veroordeling van de beschuldigde, ver
nietigt het Hot dat arrest en verwijst 
de zaak naar een ander hof van 
assisen, wanneer uit de stukken van 
de voor het hof van assisen gevoerde 
rechtspleging niet is af te Jeiden dat 
de gezworenen de bij art. 312 Sv. op 
straffe van nietighttid voorgeschreven 
eed hebben afgeleid (1) (2). 

(HORION) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op de hierna
volgende vordering van de procu
reur-generaal in het Hof van Cassa
tie : 

« Aan de tweede kamer van het 
Hof van Cassatie : 

De ondergetekende procureur
generaal heeft de eer kenbaar 
te maken dat, bij brief van 
20 februari 1981, Bestuur der Wet
geving, nr. 7/130.836/450/AP/Div. 
LD/LV, · de minister van Justitie 

(1) Zie Cass., 12 juni 1973 (A.C., 1973, 994) en 
Les Novelles, Tw. • Procedure penal!) •, dl. II, 
boek I, nrs. 745, 747 en 748. · 

(2) Horion en Feneulle werden beiden door 
een zelfde arrest van het hof van assisen 
veroordeeld. Aileen Feneulle had cassatiebe
roep ingesteld. Op 17 maart 1981 vernietigde 
het Hof het arrest van het hof van assisen in 
zoverre dat Feneulle veroordeeld had. 

hem gelast heeft bij het Hof, over
eenkomstig artikel 411 van het Wet
hoek van Strafvordering, aangifte te 
doen van het arrest van 17 de
cember 1980 van het Hof van Assi
sen van . de provincie Oost
Vlaanderen, in kracht van gewijsde 
gegaan wat hierna genoemde 
Horion Freddy betreft, in zoverre 
dit arrest Horion Freddy, Andre, 
heftruckchauffeur, geboren te Gent 
op 21 september 1947, wonende te 
Herentals, Stadspoortstraat, 24/ B, 
veroordeelt tot de doodstraf en tot 
proceskosten, hem afgezet verklaart 
van titels, graden, openbare ambten, 
bedieningen en betrekkingen waar
mee hij zou kunnen bekleed zijn, 
hem ontzet verklaart uit de in 
artikel 31 van het Strafwetboek 
bepaalde rechten, bepaalde overtui
gingsstukken verbeurd verklaart en 
van andere de teruggave beveelt, 
wegens: 

A. te Gent op 9 februari 1979 : 
diefstal ten nadele van Helene 
Lichatschevsky, met de omstandig
heid dat, om de diefstal te verge
makkelijken of om de straffeloos
heid ervan te verzekeren, doodslag 
werd gepleegd op de persoon van 
Helene Lichatschevsky; 

B. te Gent (Sint-Amandsberg) op 
23 juni 1979 : als dader-mededader, 
diefstallen ten nadele van Steyaert 
Roland en van Van Lancker Leona, 
en ten nadele van De Croock Marc, 
met de omstandigheid dat, om de 
diefstallen te vergemakkelijken of 
om de straffeloosheid ervan te ver
zekeren, doodslag werd gepleegd op 
de persoon van Steyaert Roland, De 
Croock Marc, Steyaert Anne, Van 
Lancker Leona en Steyaert Hilde; 

C. te Gent (Sint-Amandsberg) op 
23 juni 1979 : als dader-mededader, 
aanranding van de eerbaarheid met 
geweld of bedreiging op een per
soon van het vrouwelijk geslacht, 
ter zake Steyaert Anne, met de 
omstandigheid dat hij door een 
persoon geholpen werd in de uitvoe
ring van het wanbedrijf, en met de 
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omstandigheid dat hij het wanbe
drijf gepleegd heeft in staat van 
wettelijke herhaling. 

Uit het bijgevoegd desbetreffende 
strafrechtelijk dossier blijkt niet dat 
de twaalf werkende gezworenen en 
de drie plaatsvervangende gezwore
nen, die ter zake werden uitgeloot, 
de bij artikel 312 van het Wetboek 
van Strafvordering op straffe van 
nietigheid bepaalde eed hebben 
afgelegd. 

Het genoemd arrest dient der
halve te worden vernietigd. 

Om die redenen, vordert de 
ondergetekende procureur-generaal 
dat het aan het Hof moge behagen 
bet aangegeven arrest te vernietigen 
in zoverre Horion Freddy uit hoofde 
van de genoemde feiten veroordeelt; 
te bevelen dat van zijn arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 

Nr. 413 

2°KAMER 
(VOLTALLIGE TERECHTZITTING) 

18 maart 1981 

1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE 
STRAFZAKEN - BESLISSING VAN HET HOF 
VAN BEROEP TJITSPRAAK DOENDE OP DE 
STRAFVORDERING- BESLISSING WAAROVER 
EEN RECHTER DIE VROEGER VAN DE ZAAK 
KENNIS HEEFI' GENOMEN, ALS ONDERZOEKS
RECHTER MEDE HEEFI' BERAADSLAAGD 
NIETIGE BESLISSING (1). 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN - BESLISSING VAN HET HOF 
VAN BEROEP TJITSPRAAK DOENDE OP DE 
STRAFVORDERING- BESLISSING WAAROVER 
EEN RECHTER, DIE VROEGER VAN DE ZAAK 
KENNIS HEEFT GENOMEN, ALS ONDERWEKS
RECHTER MEDE HEEFI' BERAADSLAAGD -
NlETIGE BESLISSING (2). 

(VAN HALST, HUYS, LUYCKX, POLLENTIER, 
BRYON T. • JANSSEN PHARMACEUTICA • N.V.) 

van de gedeeltelijk vernietigde De h. J. Velu, advocaat-generaal, heeft 
beslissing en de aldus beperkte zaak in substantie gezegd : 
naar een ander hof van assisen te 1. Bij het Hof zijn voorzieningen 
verwijzen. ingesteld tegen drie arresten van het 

Brussel, 25 februari 1981, Hof van Beroep te Gent, twee arresten 
van 13 december 1979 en een van 

Voor de procureur-generaal, 31 maart 1980. 
De advocaat-generaal, De twee arresten van 13 decem-
(get.) A. Tillekaerts »; ber 1979, waarbij uitspraak wordt 

gedaan op de akten van wraking door de 
Gelet op artikel 441 van het eisers Van H. en P., beklaagden, voorge

Wetboek van Strafvordering, met dragen tegen raadsheer X., verwerpen de 
aanneming van de gronden van de voorgestelde wraking. 
voormelde vordering, vernietigt het Het arrest van 31 maart 1980 doet 
aangegeven arrest van 17 de- uitspraak over de strafvordering tegen 
cember 1980 van het Hof van Assi- de eisers en over de burgerlijke rechts
sen van de provincie Oost- vordering tegen de eiser Van H. 
Vlaanderen in zoverre het Freddy Dat arrest werd mede door de h. X. als 
Horion wegens de genoemde feiten raadsheer gewezen die in de zaak als 

d It. b It dat a d't onderzoeksrechter is opgetreden. veroor ee , evee v n 1 
ld. 1 d k 2. De voorzieningen werpen de val-

arrest me Ing za wor en gemaa t gende princiepskwestie op : mag een 
op de kant van de gedeeltelijk raadsheer in het hof van beroep deel 
vernietigde beslissing; verwijst de l----------------
aldus beperkte zaak naar het Hof 
van Assisen van de provincie West
Vlaanderen. 

17 maart 1981 - 2• kamer 
Voorzitter : baron Richard, voorzitter -
Verslaggever : de heer Vervloet - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Tille
kaerts, advocaat-generaal. 

(1) en (2) Zie Cass., 9 mei 1979 (A.C., 1978-79, 
1077), met voetnoot J.V. 

Over het punt dat geen enkele wetsbepaling 
verbiedt dat de magistraat die in een zaak als 
onderzoeksrechter is opgetreden, van die zaak 
kennis kan nemen als lid van de correctionele 
rechtbank, zie Cass., 30 juni 1952 (Bull. en 
Pas., 1952, I, 702); 12 okt. 1964 (ibid., 1965, I, 
155) en 8 feb. 1977 (A.C., 1977, 645). 
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uitmaken van het rechterlijk college van 3. De door de voorzieningen opgewor
dat hof dat uitspraak moet doen over pen princiepskwestie ligt vervat in een 
een zaak waarin hij vroeger als onder- ruimer probleem : mag een rechter 
zoeksrechter is opgetreden ? deelnemen aan de besluitvorming van 

Ten deze wordt het probleem op een vonnisgerecht wanneer hij vroeger 
verschillende wijzen aan het Hof voorge- in de zaak als onderzoeksrechter is 
legd. opgetreden ? 

In de eerste plaats in het kader van de Dit probleem vereist een aantal onder-
voorzieningen die de eisers Van scheidingen. 
H. en P., als partijen die de wraking We moeten hier in de eerste plaats 
hebben voorgedragen, tegen de voor- een onderscheid maken naargelang het 
noemde twee arresten van 13 de- vonnisgerecht een rechtscollege in eerste 
cember 1979 hebben gericht. Die aanleg of in boger beroep is. 
eisers verwijten de voornoemde arresten A. Het vonnisgerecht 
(tweede middel) de akten tot wraking te is een rechtscollege in eerste aanleg 
hebben verworpen die zij tegen raads-
heer X. hadden voorgedragen op grond 4. Wanneer het vonnisgerecht een 
dat niet is aangetoond dat die raadsheer rechtscollege in eerste aanleg is, moet 
raad heeft gegeven, gepleit of geschre- een nieuw onderscheid worden gemaakt 
ven heeft over het geschil of ervan als naargelang het gaat om een assisenhof 
rechter kennis heeft genomen, en dat dan wel om om een correctionele recht
een onderzoeksrechter die onderzoeks- bank. 
verrichtingen in een zaak heeft gesteld, r Het vonnisgerecht is het assisen
niet is opgetreden als rechter over de hoi : 
strafvordering. Zij voeren met name aan 
(derde onderdeel) dat artikel 828, 8", van 5. V66r de invoering van het Gerechte
het Gerechtelijk Wetboek uitdrukkelijk lijk Wetboek werd bij artikel 95 van de 
bepaalt dat elke rechter die over het wet van 18 juni 1869 op de gerechtelijke 
geschil geschreven heeft of daarvan organisatie als aangevuld bij artikel 1 
vroeger als rechter kennis heeft geno- van de wet van 21 december 1930 
men, behoudens de uitzonderingen uitdrukkelijk verboden op straffe van 
omschreven in voornoemd artikel, doch nietigheid dat een magistraat die het 
ten deze niet toepasselijk, kan worden ambt van onderzoeksrechter heeft waar
gewraakt. Zij leiden daaruit af dat de genomen, in dezelfde zaak de assisen 
arresten van 13 december 1979 niet voorzit of de voorzitter bijstaat (4). 
wettig hebben beslist dat de wraking . 6. Dat verbod is behouden gebleven in 
diende te worden verworpen. het Gerechtelijk Wetboek : naar luid vail 

artikel 127 van dat W etboek m'ogen de 
Die vraag rijst ook, zij het in andere magistraten die a/s onderzoeksrechter 

bewoordingen, in de voorzieningen van zijn opgetreden op straffe van nietigheid 
de eisers Van H., P., H. en L. tegen het de assisen niet voorzitten noch als 
arrest van 31 maart 1980 (de eiser assessor optreden (5). 
B. heeft afstand gedaan van zijn voorzie-
ning). Zo wordt door de eiser H. betoogd 2" Het vonnisgerecht is de correctio-
dat de artikelen 292, tweede lid, van het nele rechtbank : 
Gerechtelijk Wetboek en 6, § 1, van het 7. Het Hof had in zijn arresten van 
Verdrag tot Bescherming van de Rech- 30 juni 1952 (6) en 12 oktober 1964 (7), 
ten van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden geschonden worden wanneer, 
zoals ten deze, een raadsheer die vroe
ger als onderzoeksrechter in de zaak is 
ppgetreden, deelneemt aan het arrest (3). 

(4) Novelles, Proc. pen., I, 1, nr. 17, biz. 383. 

(5) Op dat punt stemmen het Belgische en 
Franse systeem overeen : luidens artikel 253 

------------------1 van het Franse Wetboek van Strafvorderin~ 
• ne peuvent faire partie de la cour (d'assises) 

(3) In verband met de vraag of voor de en qualite de president ou d'assesseur Ies 
eerste maal voor het Hof van Cassatie mag magistrats qui, dans !'affaire soumise a Ia cour 
worden voorgedragen, het middel waarin een d'assises, ont, soit fait un acte de poursuite ou 
wrakingsgrond wordt aangevoerd tegen een d'instruction, soit participe a !'arret de mise en 
rechter die de bestreden beslissing heeft accusation ou a une decision sur Je fond 
gewezen, wanneer de rechter door m de relative a Ia culpabilite de !'accuse •. 
beslissing tussen te komen een essentHHe 
regel van rechtsbedeling schendt, zie Cass., 
13 okt. 1975 (A.C., 1976, 191) en de noten 
1 tot 4, get. J.V. 

(6) Pas., 1952, I, 702. 

(7) Pas., 1965, I, 155. 
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voor de inwerkingtreding van het deelneemt aan het vonnis over een zaak 
Gerechtelijk Wetboek, beslist dat geen waarin hij als onderzoeksrechter is 
enkele wetsbepaling belet dat een rna- opgetreden. 
gistraat die als onderzoeksrechter is Er dient op te worden gewezen dat in 
opgetreden, zitting houdt als lid van een burgerlijke zaken artikel 946 van bet 
correctionele rechtbank bij de beslissing Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de 
over een zaak waarvan bet onderzoek rechter die een getuigenverhoor heeft 
hem werd toevertrouwd (8). gehouden, uitspraak doet over de uitslag 

I 
van de getuigenissen; aldus doet hij 

8. Die oplossing werd overgenomen in uitspraak in dezeHde zaak, bet is echter 
bet Gerechtelijk Wetboek : vanzeHsprekend dat de bepaling van 

. . artikel 292, tweede lid, van bet Gerechte-
Ingevolge art1kel 79, derde hd, van dat lijk Wetboek op hem niet kan worden 

we~bo~k, gewijzigd bij de wet van toegepast. 
30 JUlll 1976, kunnen de on~e~zoeks~~ch- Het Hof heeft bijgevolg in zijn arrest 
ters volgens hun ran_g z1ttmg bhJv~n 8 f b ri 1977 (10) bevestigd dat 
nemen voor de berechtmg van zaken d1e van e rua . . 

1
. 

aan de rechtbank van eerste aanleg gt:;en enke~e ~ettelijke bepa mg de ma-
orden voorgelegd. g1straat, d1e m een zaak het ambt van 

w onderzoeksrechter heeft waargenomen, 
Artikel 292 van hetzeHde wetboek verbiedt in deze zaak te zitten als lid 

verbiedt hen niet zitting te nemen in van de correctionele rechtbank(ll). 
zaken waarvan zij als onderzoeksrechter 1------------------
kennis hebben genomen. Dat artikel 
bepaalt : « Cumulatie van rechterlijke 
ambten is verboden, uitgenomen de 
gevallen die de wet bepaalt. Nietig is het 
vonnis, gewezen door een rechter die 
vroeger bij bet uitoefenen van een ander 
rechterlijk ambt kennis genomen heeft 
van de zaak •. In het verslag van de 
kamercommissie werden die bepalingen 
op de volgende wijze uitgelegd : 

« Terwijl in dit artikel bepaald wordt 
dat .cumulatie van rechterlijke ambten 
verboden is, uitgenomen in de gevallen 
die de wet bepaalt, moet zulks aldus 
begrepen worden dat rechterlijke amb
ten niet tegelijk in onderscheidene 
gerechten mogen uitgeoefend worden. 
Zulks geldt dus niet voor de onderzoeks
rechter die bevoegd blijft om kennis te 
nemen van de zaak waarvan hij het 
onderzoek gedaan heeft, nadat zij naar 
de rechtbank verwezen werd. Zulks geldt 
evenmin voor een lid van de kamer van 
inbeschuldigingste!ling, die bevoegd 
blijft om dee! uit te maken van bet 
college van het hof dat over de zaak zeH 
uitspraak zal doen • (9). 

De wetgever heeft dus geoordeeld dat , 
de onderzoeksrechter geen « ander rech
terlijk ambt • uitoefent wanneer hij als 
rechter in een correctionele rechtbank 

(8) Zie ook Cass., 7 nov. 1921 (Pas., 1922, I, 
48). Zie, in dezelfde zin, Pand., ./' • Organisa
tion judiciaire •, nr. 275; Novelles, Proc. pen., I, 
1, nr. 17, blz. 382; V. VAN CAMP, De onderzoeks
rechter, 1959, nr. 166, blz. 99. 

(9) Pari. St. Kamer, nr. 59/49 
1 juni 1967, Pasin., bijlage 1967, biz. 929. 

van 

(10) A.C., 1977, 645. 
Over het feit dat geen enkele wetsbepaling 

de rechter, die in de raadkamer uitspraak 
heeft gedaan over de verwijzing van dt• 
beklaagde naar de correctionele rechtbank, 
verbiedt nadien als lid van dezelfde rechtbank 
kennis te nemen van die zaak, zie Cass., 
11 juni 1919 (Pas., 1918, I, 30)i ~ nov 1921 (ibid, 
1922, I, 48); 17 maart 1948 (Ibid., 1948, I, 177); 
16 jan 1967 (A.C., 1967, 595) en 1 dec. 
1970 (ibid., 1971, 320). 

In verband met de vraag of het de rechter 
die in raadkamer uitspraak heeft gedaan over 
de verwijziging van de beklaagde naar de 
politierechtbank, verboden is op te tn•den in 
de berechting in hoger beroep van diezelfde 
beklaagde, zie Cass., 8 okt. 1980 (in zake 
Marcelis t. Aughet, nog niet gepubliceerd). 

(11) Op dat punt verschilt het Belgische 
systeem van het Franse. 

In Frankrijk heeft een wet van 8 dec. 
1977 de verbodsbepaling van art. 257, tweede 
lid, van het Franse Wetboek van Strafvorde
ring betreffende de criminele zaken uitgebreid 
tot de correctionele zaken door in art. 1 te 
bepalen dat • le juge d'instruction ne peut 
concourir au jugement des affaires qu'il a 
instruites •· Die bepaling wordt overgenomen 
in art. 49, tweede lid, van het Franse Wetboek 
van Strafvordering dat luidt als volgt : • Le 
juge d'instruction ne peut, a peine de nullite, 
participer au jugement des affaires p(males 
dont il a connu en sa qualite de juge 
d'instruction •. 

De h. Thezard, verslaggever in de Senaat 
voor de wet van 8 dec. 1897, verantwoordde de 
opzet van die wet als volgt : c Le juge 
d'instruction, par le seul fait qu'il a prepare 
!'affaire et decide le renvoi du prevenu devant 
le tribunal, a necessairement sa conviction 
faite a l'avance; il apporte done au jugement 
une opinion precom;ue; il est aussi irrationnel 

(Zie vervolg nota volgende biz.) 
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B. Het vonnisgerecht 

is een rechtscollege in boger beroep 

9. Wanneer het vonnisgerecht geen 
rechtscollege in eerste aanleg doch een 
rechtscollege in boger beroep is, kan dan 
op grond van enige wettelijke bepaling 
aan de onderzoeksrechter worden verbo
den als appelrechter in de zaak zitting te 
nemen? 

Die specifieke vraag word in casu 
gesteld. V66r de inwerkingtreding van 
het Gerechtelijk W etboek is, voor zover 
ik weet, dit probleem niet aan het Hof 
voorgelegd. 

Toch werd door het Hof aangenomen 
dat: 

anders de waarborg van de rechtspraak 
in twee instanties denkbeeldig wordt 
(13). 

Het Hof heeft daaruit met name 
afgeleid dat de rechter die enkel de zaak 
heeft onderzocht op de terechtzitting 
van de correctionele rechtbank, zelfs 
wanneer het vonnis door een andere 
rechter werd uitgesproken, niet als 
raadsheer aan het arrest op het boger 
beroep mag deelnemen (14). 

10. Over de vraag of de onderzoeks
rechter in dezelfde zaak als appelrechter 
zitting kan hebben, heeft het Hof sedert 
de inwerkingtreding van het Gerechte
lijk Wetboek twee arresten uitge
sproken : het eerste op 6 decem
ber 1978 (14), het tweede op 9 mei 1979 
(15). 

enerzijds, een van de grondbeginselen In de zaak die geleid heeft tot het 
van de wetten op de gerechtelijke orga- arrest van 6 december 1978 voerde de 
nisatie is dat de rechter die tot een hof beklaagde aan, in een van de middelen 
of een rechtbank behoort, niet terzelfder van zijn voorziening, dat het bestreden 
tijd tot een boger rechtscollege kan arrest, dat eiser op de strafvordering en 
behoren dat kennis moet nemen van de op de burgerlijke rechtsvorderingen had 
rechtsmiddelen tegen de beslissingen veroordeeld, met schending van de 
van dat hof of die rechtbank (12); artikelen 2 en 292 van het Gerechtelijk 

anderzijds, een rechter niet achtereen- Wetboek, gewezen werd door een kamer 
volgens kennis kan nemen van dezelfde van het hof van beroep waarin raads
zaak als lid van een rechtscollege en als heer M. zitting had terwijl die magis
lid van het boger rechtscollege; dat traat in die zaak als onderzoeksrechter 
------------------I was opgetreden. 
de le faire participer a Ia decision definitive 
que d'appeler au jugement sur I'appel un 
magistrat qui aurait statue en premiere 
instance. Mais sa voix n'est pas seulement une 
voix acquise a Ia condamnation, elle est aussi 
et par Ia force des choses une voix 
preponderante • (Doc. Pari., sess., extra. 1895, 
nr. 22, biz. 8). 

In zijn · commentaar op de onverenigbaar
heid die door die wet werd ingevoerd, schrijft 
Garraud: 

Het arrest van 6 december 1978 beslist 
dat het middel naar recht faalt op grond 
dat « noch artikel 292 van het Gerechte
lijk Wetboek noch een andere wettelijke 
bepaling de rechter verbieden deel uit te 
maken van het rechterlijk college van 
het hof van beroep dat uitspraak moet 
doen over een zaak waarin hij als 
onderzoeksrechter is opgetreden ». 

De zaak die tot het arrest va·n 
9 mei 1979 heeft geleid, was nogal 
verschillend. 

• Certes, les fonctions d'instruction et les 
fonctions de jugement, bien que correspondant 
a deux ordres d'operations, n'ont rien d'incom-1------------------
patible. II serait desirable meme que le juge 
put accomplir lui-meme Ia recherche des 
preuves. Si un double personnel a ere organise 
pour instruire et juger, ce sont des mkessites 
pratiques qui l'ont impose. Mais Ia ou cette 
separation de fonctions est realisee, Ia ques
tion d'incompatibilite de fonctions se pose. Les 
preventions, acquises dans une instruction 
preparatoire qui n'offre pas toutes les· garan
ties de !'instruction definitive, ont fait etablir 
en France une incompatibilite, a titre de plus 
grande garantie, entre les fonctions d'instruc
tion et celles de jugement • (GARRAun, Tr. ins. 
crim., II, nr. 521). 

(12) Cass., 5 april 1948 (Pas., 1948, I, 225) en 
noten 1, 2 en 3, get. R.H.; zie Cass., 12 feb. 
1906 (ibid., 1906, I, 129) met cone!. proc.-gen. 
Terlinden, toen eerste adv.-gen. 

(13) Cass., 11 maart 1963 (Pas., 1963, I, 763); 
zie Cass., 12 juni 1958, twee arresten (ibid., 
1958, I, 1136) en noot 2, get. R.H. 

(14) In zake Detrixhe, Prevoyance sociale t. 
Levaux e.a. (arrest niet gepubliceerd). 

Over het feit dat geen enkele wetsbepaling 
een raadsheer in het hof van beroep, die in de 
kamer van inbeschuldigingstelling uitspraak 
heeft gedaan over de verwijzing van de 
beklaagde of over diens voorlopige hechtenis, 
verbiedt nadien als lid van de correctionele 
kamer van dat hof kennis te nemen van 
dezelfde zaak, zie Cass., 11 maart 1940 (Pas., 
1940, I, 85) en de noot get. R.H., en 19 okt. 
1971 (ibid., 1972, I, 180). 

(15) A.C., 1978-79, nr. 516 en noot get. J.V. 
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In een van de middeien werd door een 
van de bekiaagden betoogd dat het 
bestreden arrest de artikeien 2 en 
292 van het Wetboek had geschonden 
doordat de zaak op een terechtzitting 
van het hof van beroep ter verdere 
behandeiing was uitgesteid door rechters 
onder wie een, nameiijk raadsheer w., in 
de zaak reeds ais onderzoeksrechter was 
opgetreden. 

Het arrest van 9 mei 1979 beslist dat 
bet middei naar recht faalt op grond dat 
« bet de rechter noch op grond van 
artikei 292 van het Gerechtelijk Wetboek 
noch op grond van enige andere wette
lijke bepaling verboden is deei te nemen 
aan een beslissing waarbij het hof van 
beroep een zaak, waarin die rechter 
reeds ais onderzoeksrechter is opgetre
den, uitsteit naar een Iatere terecht
zitting •. 

11. Ik kan mij bezwaarlijk verzoenen 
met de rechtsieer van het eerste arrest. 

Artikei 292, tweede lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek bepaalt- ik moge 
bet even aanhaien - : 

« Nietig is het vonnis, gewezen door 
een rechter die vroeger bij bet uitoefe
nen van een ander rechterlijk ambt 
kennis genomen heeft van de zaak. • 

In zijn conclusie voor het arrest van 
8 november 1979 (16) heeft advocaat
generaai Krings bekiemtoond dat « Ia 
disposition de !'article 292, alinea 2, du 
Code judiciaire est nouvelle, en ce sens 
qu'elle ne figurait pas dans Ia Ioi du 
18 juin 1869 sur !'organisation judiciaire. 
Seuie Ia disposition qui constitue l'alinea 
1er dudit article correspond a celle de 
!'article 174 de Ia Ioi precitee ». 

« La disposition nouvelle », zei hij, « a 
ete reprise aux travaux de Ia Commis
sion d'organisation judiciaire qui avait 
ete chargee de revoir Ies dipositions 

constitue une regie ou un principe 
essentiei de !'administration de Ia justice 
(17). 

D'autre part, Ia Cour a decide dans 
piusieurs arrets que Ia regie, seion 
Iaquelle un magistrat qui a connu d'une 
affaire en tant que membre du ministere 
public, ne peut prendre connaissance de 
cette affaire en tant que juge, constitue 
un principe fondamentai d'organisation 
judiciaire (18). 

On notera que dans l'un et l'autre cas, 
il n'y avait pas de textes Iegaux expres 
et que c'est aux principes generaux 
fondamentaux, essentieis que la Cour 
devait avoir recours pour sanctionner 
des situations de fait qui etaient de 
nature a mettre en peril Ia confiance que 
doit inspirer Ie pouvoir judiciaire. » 

In bet voormeid versiag van de 
Kamercommissie omtrent artikel 292 
van het Gerechtelijk Wetboek wordt 
gezegd: 

« Hetgeen nochtans voistrekt uitgesio
ten wordt is dat de rechter die van een 
zaak in eerste aanieg heeft kennis 
genomen, er kennis van zou nemen in 
beroep, b.v. wanneer hij ondertussen in 
het gerecht van beroep zou benoemd 
zijn. Zulks maakt een fundamenteel 
beginsei uit van onze rechterlijke 
organisatie » {19). 

De magistraat die in eerste aanieg de 
zaak ais onderzoeksrechter heeft be
handeid, heeft, voigens de gebruikelijke 
betekenis van die bewoordingen, in eer
ste aanleg kennis genomen van de zaak 
(20). 

Noch in artikel 292 van het Gerechte
lijk Wetboek, noch in het versiag van de 
Kamercommissie wordt een onderscheid 
gemaakt naargeiang de rechter in eerste 
aanieg kennis heeft genomen van de 
zaak bij de behandeling tijdens het 

anciennes et qui a depose un rapport en 1------------------
1956. Le Code judiciaire a fait de nom
breux emprunts a ces travaux. L'analyse 
de Ia jurisprudence de Ia Cour, ante
rieure au Code judiciaire, montre que Ie 
texte nouveau constitue Ia consecration 
de deux principes distincts, d'organisa
tion judiciaire, que Ia Cour a qualifies de 
fondamentaux. 

(17) Cass., 11 maart 1963 (Pas., 1963, I, 763); 
5 april 1948 (ibid., 1948, I, 225) en de noot. 

(18) Cass., 22 nov. 1909 (Pas., 1909, I, 445); 
19 feb. 1940 (ibid., 1940, I, 55); 11 feb. 
1942 (ibid, 1942, I, 32). 

(19) Pasin., bijlage ibid., biz. 929. Het verslag 
van de commissie van de Kamer verwees naar 
de arresten van het Hof van 12 feb. 1906 (Pas., 
1906, I, 132) en naar de concl. O.M., 
5 april 1948 (ibid., 1948, I, 255, en de noot) en 
11 mei 1963 (ibid., 1963, I, 763). 

D'un part, Ia Cour a decide a maintes 
reprises que Ia regie seion Iaquelle un 
juge qui a connu d'une affaire en 
premiere instance ne peut pas connaitre 
de cette meme affaire en degre d'appei, (20) Over het begrip zaak, in de :zin van 
---------------~--1 art. 292 Ger.W., :zie concl. adv.-gen. Krings, 

(16) Jur. Comm. de Belgique, 1980, 60. 
onder Cass., 8 nov. 1979 (Jur. Comm. de 
Belgique, 1980, 63 e.v.). 
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onderzoek, bij de behandeling ter zitting 
of bij de uitspraak van het vonnis. Een 
dergelijk onderscheid werd daarenboven 
nooit gemaakt met betrekking tot het 
verbod van het openbaar ministerie, dat 

_ in die hoedanigheid van een zaak kennis 
heeft genomen, achteraf als zittend 
magistraat dezelfde zaak te behandelen : 
het staat buiten kijf dat dit verbod 
,bestaat, ongeacht of de magistraat van 
het openbaar ministerie van de zaak 
kennis heeft genomen tijdens het voor
onderzoek, tijdens het onderzoek, of 
tijdens de behandeling op de terechtzit
ting. 

Een rechter die in een zaak getui
genverhoren heeft gehouden, heeft ook 
« kennis genomen van de zaak •· 

In zijn arresten van 30 september 1975 
(21) en 12 september 1978 (22) heeft het 
Hof beslist dat de rechter die de zaak ter 
terechtzitting van de correctionele recht
bank heeft onderzocht, zelfs indien het 
vonnis door een andere rechter is gewe
zen, niet als raadsheer mag deelnemen 
aan de beslissing in hoger beroep. 

11 bis. De tegengestelde hypothese 
miskent niet aileen de wil van de 
Belgische wetgever, zij is ook strijdig 
met artikel 6 van het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden. 

Luidens artikel 6, § 1, van dat Verdrag 
« heeft een ieder bij het vaststellen van 
zijn burgerlijke rechten en verplichtin
gen of bij het bepalen van de gegrond
heid van een tegen , hem ingestelde 
strafvordering, recht op een eerlijke en 
openbare behandeling van zijn zaak, 
binnen een redelijke termijn, door een 
onafhankelijke en onpartijdige rechter
lijke instantie welke bij de wet is 
ingesteld •. 

Elke rechtsonderhorige van de ver
dragsluitende Staten heeft dus een sub
jectief fundamenteel recht op de behan
deling van zijn zaak, in de bovenver
melde geschillen, door een onpartijdige 
rechtbank. 

Welke betekenis heeft dat recht op 
een onpartijdige rechtspraak in de zin 
van het verdrag ? 

De gebruikelijke betekenis van onpar
tijdig geeft de hoedanigheid of het 
karakter aan van iemand die niet voor-

In beide beslissingen heeft het Hof 
erop gewezen dat de bewuste magistraat 
in hoger beroep de onderzoeksmaatrege
len heeft moeten nagaan die hij zelf in 
eerste aanleg had genomen, en het heeft 
daaruit afgeleid dat artikel 292 van het --------:.---------
Gerechtelijk Wetboek door het bestreden een zaak onderzoeksverrichtingen heeft 
arrest werd geschonden. gesteld en die nadien tot raadsheer wordt 

benoemd, mag niet deelnemen aan de behan-
Even;zo mag de rechter die de zaak als deling van die zaak voor de correctionele 

onderzoeksrechter heeft behandeld, zelfs kamer van het hof van beroep (Chambre 
wanneer het vonis in eerste aanleg door des appels correctionnels) (Cass. crim., 
een andere rechter werd uitgesproken, 24 april 1909, D.P., 1911, 5, 59; 23 maart 1934, 
niet als raadsheer deelnemen aan het Bull crim., nr. 37). 
vonnis in hoger beroep, zo niet zou hij De Franse rechtspraak bepaalt dat : a) het 
in hoger beroep de onderzoeksverrich- weinig verschil uitmaakt of het onderzoek 

waarvan sprake eerst door een beschikking 
tingen moeten beoordelen die hij in van buitenvervolgingstelling werd gesloten en 
eerste aanleg heeft uitgevoerd of doen nadien ingevolge nieuwe bezwaren werd her
uitvoeren. « Anders wordt de waarborg opend (Cass. crim., 14 jan. 1953, Bull. crim., 
van de rechtspraak in twee instanties nr. 16.); b) het verbod van toepassing is op de 
denkbeeldig "• zoals het Hof in zijn rechter die slechts tijdelijk of toevallig het· 
arrest van 11 maart 1963 heeft beslist ambt van onderzoeksrechter in een bepaalde 
(23). zaak heeft uitgeoefend : dat is het geval voor 

de rechter die de onderzoeksrechter heeft -------------------1 vervangen (Cass., crim., 24 juni 1813, Bull. 

(21) A.C., 1976, 134. 

(22) A.C., 1979-80, nr. 20; zie Cass., 19 dec. 
1978 (ibid, 1978-79, 226). 

(23) Pas., 1963, I, 763. 
In het Franse recht is de verbodsbepaling 

die eerst voorkwam in art. 1 art. 1, wet 
8 dec. 1897, en die later in art. 49, tweede lid, 
van het Franse Wetboek van Strafvordering 
overgenomen werd, van toepassing voor de 
hoven van beroep; de onderzoeksrechter die in 

(Zie vervolg nota volgende kolom.) 

crim., nr. 34; 18 sept. 1884, Bull. crim., 278), 
voor de rechter die een medeplichtige heeft 
ondetvraagd en hem met de verdachte heeft 
geconfronteerd (Cass. crim., 4 nov. 1830, Bull. 
crim., nr. 345, S., 31, I, 366) of die tegPn de 
verdachte een bevel tot medebrenging of 
aanhoudingsbevel heeft uitgevaardigd (Pau, 
11 nov. 1899, Gaz. Pal, 1900, I, 517), of die een 
ambtelijke opdracht heeft gegeven (Cass. 
crim., 16 aug. 1844, Bull. crim., nr. 291), of die 
de beklaagde heeft ondervraagd (Cas. crim., 
1 aug. 1829, Bull. crim., nr. 174). 

Zie P. CHAMBON, Le juge d'instruction, Parijs, 
nr. 20, biz. 24. 
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ingenomen is. De leden van een recbt- qu'une interpretation restrictive ne cor
bank mogen geen belang bebben in bet respondrait pas au but et a !'objet de 
gescbil en niet vooringenomen zijn. cette disposition » (25). 

Uitgaande daarvan zijn twee uitleggin- Uw Hof beeft terecbt die extensieve 
gen mogelijk. Ofwel impliceert bet recbt uitlegging overgenomen. 
van de rechtzoekende op een onpartij- In 's Hofs arrest van 21 februari 1979 
dige recbtbank enkel dat de rechter niet is erop gewezen dat uit artikel 6, § 1, van 
over de zaak mag oordelen wanneer hij bet Verdrag volgt dat elke recbter van 
met betrekking tot de zaak enige voorin- wie terecbt kan worden gevreesd dat hij 
genomenbeid heeft. Dat is een beper- niet de waarborgen voor onpartijdigbeid 
kende uitlegging. Ofwel impliceert biedt waarop elke beklaagde recht heeft, 
bovengenoemd recht dat de rechter niet zich moet onthouden van deelneming 
over de zaak mag oordelen wanneer aan de beslissing (26). 
terecht kan worden gevreesd dat hij niet De rechter die, in welke hoedanigheid 
de vereiste waarborgen van onpartijdig- ook, voordien kennis had genomen van 
heid biedt. Dat is een extensieve uitleg- de zaak bij de uitoefening van een ander 
ging. rechterlijk ambt, voldoet normaliter niet 

Mij dunkt dat overeenkomstig de meer aan de criteria van onpartijdigheid 
uitleggingsmethode, voorgesteld in ar- gesteld bij artikel 6 van het Verdrag om 
tikel 31 van het Verdrag van Wenen over deel te nemen aan het beoordelen van 
het verdragsrecht, de extensieve uitleg- die zaak. 
ging de voorkeur moet krijgen. Ik wil hier niet uitweiden over het 

Volgens die methode moet de gebrui- probleem of de rechter die kennis heeft 
kelijke betekenis van de woorden gepre- genomen van de zaak bij de uitoefening 
ciseerd worden, enerzijds, aan de hand van hetzelfde rechterlijk ambt zonder 
van de context van de uit te leggen schending van artikel 6 van bet Verdrag 
bewoordingen, anderzijds, aan de hand mag deelnemen aan de beoordeling van 
van de bedoeling en bet voorwerp van de zaak. 
artikel 6, § 1. Dat probleem is bier niet aan de orde. 

Uit de context van de zin waarin de Ik wens aileen maar te zeggen dat ik 
uitdrukking voorkomt « recht op een dienaangaande van oordeel ben dat uit 
behandeling van de zaak door een de enkele omstandigheid dat de recbter 
onpartijdige rechterlijke instantie » kennis heeft genomen van de zaak 
blijkt dat dit recht besloten ligt in een tijdens de uitoefening van hetzelfde 
ruimer recht op een eerlijk proces, welk rechterlijk ambt, bijvoorbeeld door de 
recht in strafzaken niet enkel de bij zaak als onderzoeksrechter of als ma
artikel 6, §§ 2 en 3, gewaarborgde gistraat ter terechtzitting te onderzoe
rechten omvat, doch ook de • gelijkheid ken, niet kan worden afgeleid dat 
van de wapens », dat wil zeggen dat beklaagdes recht op een onpartijdige,! 
gelijkheid tijdens de rechtspleging tus- rechtbank is geschonden. ' 
sen de beklaagde en bet openbaar mi-

d b h Mijns inziens verbieden zowel ar-
nisterie dat beschul igt en et rec t op tikel 292 van bet GerechteliJ"k Wetboek 
een proces waarbij de beklaagde niet 
onrechtmatig in een nadelige situatie als artikel 6 van bet Verdrag dat de 
wordt geplaatst (24). Mijns inziens is een rechter die de zaak als onderzoeksrech
strafproces niet meer eerlijk wanneer er ter heeft onderzocht, als raadsheer deel
ernstige redenen bestaan om aan de neemt aan de beslissing over bet boger 
onpartijdigheid van de rechter te twijfe- beroep. 
len. 12. Wanneer evenwel, zoals in bet 

Overigens, uit bet doel en bet voor
werp van artikel 6, § 1, blijkt dat zoals 
werd gezegd in bet arrest van 
17 januari 1970 van bet Europees Hof in 
de zaak Delcourt, « dans une societe 
democratique, au sens de la Convention 
le droit a une bonne administration de 

geval van bet arrest van 9 mei 1979 (27), 
een raadsheer die in eerste aanleg de 
zaak als onderzoeksrechter heeft behan
deld, enkel beeft deelgenomen aan een 
beslissing waarbij bet hof van beroep 
aileen de zaak naar een latere terechtzit
ting heeft verwezen, leidt zulks niet tot 

la justice occupe une place si eminente ------------------

(24) Europees Hof van de Rechten van de 
Mens, arrest van 17 jan. 1970, zaak Delcourt, 
serie A, en droit, § 34. 

(25) Zelfde arrest, § 25. 

(26) Pas., 1979, I, 750. 

(27) A.C.., 1978-79, nr. 516. 
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nietigheid van het door het anders 
samengesteld hof van beroep gewezen 
arrest (28). 

13. Ik meen dat er verscheidene 
bezwaren kunnen worden opgeworpen 
tegen mijn zoeven uiteengezette stelling, 
inzonderheid de volgende : 

- de onderzoeksrechter zou de zaak 
kennen, maar geen kennis nemen van 
de zaak; 

- als de magistraat die in een onder
zoeksgerecbt heeft gezeten, in de zaak 
zitting mag hebben als lid van het 
vonnisgerecht, mag de onderzoeksrech
ter a fortiori zitten als raadsheer in het 
hof van beroep; 

(28) Zie Cass., 23 jan. 1961 (Pas., 1961, I, 
542); 13 sept. 1965 (ibid, 1966, I, 58); 
1 maart 1971 (A.C., 1971, 619); 26 april 1977 
(ibid., 1977, 880) en 10 jan. 1978 (ibid., 1978, 
550). 

In de zaak die geleid heeft tot het arrest van 
26 april 1977, had een van de rechters van het 
strafgerecht, die het vonnis had gewezen en 
die de terechtzittingen hadden bijgewoond 
waarop de zaak behandeld was, voordien het 
ambt van openbaar ministerie uitgeoefend 
toen de anders samengestelde rechtbank 
aileen maar de zaak tot een latere t.erechtzit
ting had uitgesteld. Het arrest van 
26 april 1977 beslist dat het vonnis niet aan 
nietigheid lijdt en overweegt daartoe impliciet 
dat de rechter in een dergelijk geval « geen 
kennis heeft genomen van de zaak bij het 
uitoefenen van een ander rechterlijk ambt • in 
de zin van art. 292, tweede lid, Ger.W. 

In de zaak die geleid heeft tot het arrest van 
10 januari 1978, had de onderzoeksrechter, 
toen hij nog het ambt van substituut
procureur des Konings vervulde, aan de rech
ter die v66r hem met het onderzoek van 
dezelfde zaak was belast, een brief overgezon
den waarin herinnerd werd aan een vroegere 
mededeling van een koopman aan het parket 
nopens de terugvordering van bepaalde goede
ren, welke brief voor het onderzoek van geen 
belang was. Het arrest van 10 januari 
1978 beslist dat een gerechtelijk onderzoek, 
door dat enkel feit, niet kan nietig zijn. 

Evenzo, volgens de rechtspraak van het Hof 
van Cassatie van Frankrijk, mag de rechter 
die slechts een louter materiiHe daad heeft 
verricht, welke niet impliceert dat hij van de 
zaak zelf kennis heeft genomen of het onder
zoek heeft geleid, deelnemen aan de behande
ling van die zaak (Cass. crim., 21 maart 1935, 
Bull. crim., nr. 35, Gaz. Pal, 1935, I, 842); dat is 
het geval voor de enkele ondertekening van 
een vraag om inlichtingen (Cass. crim., 
26 nov. 1897, Bull. crim., nr 376) of de 
overhandiging van de overtuigingsstukken aan 
de deskundigen en hun eedafneming, eeh en 
ander ingevolge een ambachtelijke opdracht 
(Cass. crim., 3 feb. 1865, Bull. crim., nr. 24, D., 
65, I, 410). 

Zie P. CHAMBON, Op. cit., nr. 20, biz. 24. 

- als de onderzoeksrechter in de 
zaak als rechter in de correctionele 
rechtbank zitting mag hebben, mag hij a 
fortiori als raadsheer in het hof van 
beroep zitting hebben; 

- redelijkerwijs kan niet worden 
aangenomen dat een vonnis kan worden 
gewezen met schending van een funda
mentele regel en dat voor de toepassing 
daarvan hoger beroep moet worden 
ingesteld; 

- de onderzoeksrechter is onpartijdig 
en hem verbieden in hoger beroep 
zitting te nemen, kan de indruk wekken 
dat hij niet de voor dat ambt kenmer
kende onpartijdigheid bezit; 

- de door mij verdedigde stelling zou 
leideil tot een onsamenhangende rege
ling terwijl de tegenovergestelde stelling 
de rechtscoherentie zou verzekeren. 

Ik Wil die bezwaren kort weerleggen : 
a) In de eerste plaats beweert men dus 

dat de onderzoeksrechter de « zaak heeft 
gekend » doch « geen kennis heeft 
genomen van de zaak », in die zin dat 
hij enkel beWijzen heeft verzameld zon·· 
der als rechter stelling te nemen. 

De toestand zou totaal verschillend 
zijn voor een substituut die vordert en 
achteraf over dezelfde zaak als rechter 
zit, of voor de rechter die in eerste 
aanleg uitspraak doet en achteraf tot 
raadsheer wordt benoemd; in beide 
gevallen heeft de magistraat stelling 
genomen en kan men terecht vrezen dat 
hij zich gebonden voelt en niet meer vrij 
kan oordelen. 

Dat bezwaar kan volgens mij niet 
worden aangenomen. 

De opdracht van de onderzoeksrechter 
is niet beperkt tot het verzamelen van 
bewijzen. 

Als rechter moet hij de bestanddelen 
van de zaak beoordelen en op grond 
daarvan allerhande jurisdictionele be
slissingen nemen die in meerdere of 
mindere mate de rechten van de recht
zoekenden en met name van de 
beklaagde aantasten (29); zo bijvoorbeeld 
wanneer hij een arrestatiebevel aflevert, 
een huiszoeking of een beslag beveelt, 
beslist dat een expertise zal plaatsheb
ben, een niet verschijnend getuige ver
oordeelt, iemand een bepaald misdrijf 
ten laste legt, beslist in geval van 
vaststelling op heterdaad rechtstreeks 
van de zaak kennis te nemen; evenzo 
wanneer hij, op een vordering van de 

(29) R.P.D.B., v" « Procedure penale •, nrs. 48 
en 288. 
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procureur des Konings strekkende tot 
het verrichten van bepaalde handelin
gen, beslist of er grond is om de 
kwestieuze handelingen te verricbten of 
niet. 

Bij de uitoefening van die jurisdictio
nele functie beperkt de onderzoeksrecb
ter zich niet ertoe de « zaak te kennen » 
in die zin dat bij enkel bewijzen verza
melt, bij neemt noodzakelijk « kennis 
van de zaak ». 

b) Een tweede bezwaar, dat samen
hangt met het eerste, gaat ervan uit dat, 
wanneer men aanneemt dat een rechter 
die in de raadkamer over de verwijzing 
van de beklaagde beeft beslist, tn de 
correctionele rechtbank zitting ' mag 
nemen (Cass., 1 dec. 1970, A.C., 1971, 320) 
of dat een raadsheer, na in de kamer 
van inbeschuldigingstelling over de ver
wijzing van de beklaagde of over de 
voorlopige hechtenis uitspraak te heb
ben gedaan in het hof van beroep, 
zitting mag nemen (Cass. 19 okt. 1971, 
A.C., 1972, 180), a fortiori moet worden 
aangenomen d.at de onderzoeksrechter 
als raadsbeer mag deelnemen aan de 
beslissing van het hof van beroep, aan
gezien de magistraat die zitting heeft 
genomen in de raadkamer of in de 
kamer van inbeschuldigingstelling vee! 
duidelijker stelling heeft genomen over 
de grond van de zaak dan de onder
zoeksrechter. 

Dat bezwaar overtuigt mij niet. 
Volgens bet stelsel van artikel 292 van 

bet Gerechtelijk Wetboek, zoals het door 
de wetgever zelf in de wetsgeschiedenis 
is uitgelegd, mag de rechter die, bijvoor
beeld als lid van een onderzoeksgerecht, 
kennis heeft genomen van de zaak, over 
die zaak uitspraak doen in de uitoefe
ning van een zelfde rechterlijk ambt, dat 
wil zeggen hetzij als rechter in eerste 
aanleg, hetzij als appelrechter. 

Zulks is niet bet geval wanneer de 
recbter kennis · heeft genom en van de 
zaak als rechter in eerste aanleg en 
uitspraak moet doen als appelrechter, 
met andere woorden in de uitoefening 
van een andere rechterlijke functie. 

c) Een derde bezwaar zou erin bestaan 
te doen gelden dat zo de onderzoeks
rechter in de zaak als rechter in de 
correctionele rechtbank kan zitten, hij a 
fortiori in de zaak mag zitten als raads
heer in het hof van beroep. Volgens mij 
kan met dit argument geen rekening 
worden gehouden. Zo de onderzoeks
rechter bevoegd blijft om voor de correc
tionele rechtbank kennis · te nemen van 

de zaak die bij heeft behandeld, is zulks 
niet te wijten aan het feit dat hij in de 
zin van art. 292 van het Gerechtelijk 
Wetboek van de « zaak geen kennis 
beeft genomen » als onderzoeksrechter, 
maar bieraan dat hij, zoals in het 
verslag van de Kamercommissie wordt 
gezegd, verder zijn ambt uitoefent bij 
het gerecht van eerste aanleg en dus in 
de zin van dat artikel betzelfde rechter
lijk ambt blijft uitoefenen. 

Maar hij is niet meer bevoegd om voor 
het hof van beroep kennis te nemen van 
de zaak die hij in eerste instantie heeft 
behandeld, omdat hij als appelrecbter 
niet meer hetzelfde rechterlijk ambt 
blijft uitoefenen. 

Wanneer een rechter, ·die eerst onder
zoeksrechter in een zaak is of werd, of 
een « burgerlijke » rechter die getui
genverhoren heeft gehouden, vervolgens, 
in boger beroep, oordeelt over de 
gegrondheid van bet vonnis van het 
rechtscollege dat met of zonder hem in 
eerste aanleg heeft beslist, neemt hij 
kennis. van de zaak in de uitoefening 
van een ander rechterlijk ambt, wat 
verboden is bij art. 292 van bet Gerech
telijk Wetboek. 

Hoewel volgens het Gerechtelijk Wet
hoek de hoedanigheden van onderzoeks
rechter en van lid van het vonnisgerecht 
niet noodzakelijk onverenigbaar zijn in 
dezelfde zaak, is daarentegen niet te 
verenigen dat hij in dezelfde zaak het 
ambt van onderzoeksrechter en dat van 
appelrechter uitoefent. 

Maar, zal men zeggen, bet is onlogisch 
dat de regel volgens welke het verboden 
is dat een rechter kennis neemt van een 
zaak waarvan hij reeds in een ander 
ambt kennis heeft genomen, in hoger 
beroep en niet in eerste aanleg kan 
worden opgeworpen, omdat er aldus een 
openbare orde zpu zijn voor bepaalde 
rechters en een vcior andere rechters. 

Het lijdt geen twijfel dat de regel 
volgens welke de rechter niet mag 
deelnemen aan een beslissing als hij 
vroeger kennis heeft genomen van de 
zaak bij het uitoefenen van een ander 
rechterlijk ambt, · ook toepasselijk is 
zowel op de rechter in eerste aanleg als 
op de appelrechter. Er is geen openbare 
orde voor de rechters in eerste aanleg en 
een andere voor de appelrechters. 

Indien, zoals ik er al meermaals op 
gewezen heb, de onderzoeksrechter als 
rechter in eerste aanleg zitting mag 
houden, mag hij zulks doen omdat hij 
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als rechter in eerste aanleg geen rech
terlijk ambt uitoefent dat, naar art. 292 
van het Gerechtelijk Wetboek, een ander 
rechterlijk ambt is dan hetgeen hij als 
onderzoeksrechter uitoefende. 

Zo hij als raadsheer over de zaak niet 
mag zitten, is het omdat hij in dat 
stadium van de procedure, een ander 
rechterlijk ambt uitoefent, in de zin van 
art. 292 van het Gerechtelijk Wetboek, 
dan datgene dat hij als onderzoeksrech
ter uitoefende. 

Ongetwijfeld is dat de bedoeling 
geweest van de wetgever, zoals blijkt uit 
de parlementaire voorbereiding. 

d) Een vierde bezwaar zou zijn dat het 
niet redelijk aan te nemen is dat een 
vonnis kan worden gewezen in strijd 
met een fundamentele regel en dat voor 
de toepassing ervan hoger beroep moet 
worden ingesteld; hoger beroep bestaat 
om een verkeerd oordeel te verbeteren, 
niet om een andere regel te doen 
toepassen, zeker niet wanneer het regels 
betreft die als fundamentele regels wor
den beschouwd. 

Een dergelijk argument zou mijns 
inziens berusten op een onjuiste uitleg
ging van mijn stelling. 

Wanneer de onderzoeksrechter in de 
correctionele rechtbank aan de uitspraak 
over de zaak deelneemt, wordt die 
beslissing, volgens mijn stelling, niet 
gewezen in strijd met de regel van 
art. 292 van het Gerechtelijk Wetboek; 
zij voldoet aan de vereisten van die 
wetsbepaling. Dat wordt trouwens uit
drukkelijk bevestigd in de voorbereiding 
van de wet. 

Die stelling is dus niet zo onredelijk 
als in het bovenvermeld argument wordt 
aangevoerd. 

e) Volgens een vijfde bezwaar zou 
men kunnen aanvoeren dat de onder
zoeksrechter onpartijdig is en dat men 
door hem te verbieden zitting te nemen 
in hoger beroep de indruk zou krijgen 
dat hij niet de kenmerkende onpartijdig
heid van het ambt bezit. 

Een dergelijke overweging houdt m.i. 
geen verband met ons probleem : aile 
andere rechters worden ook als onpartij
dig beschouwd; maar toch mogen zij in 
dezelfde zaak geen zitting houden 
achtereenvolgens in eerste aanleg en in 
hoger beroep. 

f) Een laatste bezwaar zou kunnen 
zijn dat mijn stelling tot een onsamen
hangend geheel kan leiden, terwijl de 

tegenovergestelde stelling juridische 
cohesie zou waarborgen. 

Mij dunkt dat met dat bezwaar geen 
rekening kan worden gehouden. 

Het stelsel waartoe mijn stelling zou 
leiden, vereist weliswaar, zoals veel 
andere juridische stellingen, een paar 
onderscheidingen, die overigens niet 
zeer talrijk of ingewikkeld zijn, en die 
als volgt kunnen worden samengevat : 
hoewel de onderzoeksrechter niet mag 
deelnemen aan de uitspraak van het hof 
van assisen of van het hof van beroep, 
mag hij daarentegen wei deelnemen aan 
de uitspraak van de correctionele recht
bank. 

Die onderscheidingen zijn niet aileen 
geredelijk uit te leggen maar ook en 
vooral stroken zij met de bedoeling van 
de wetgever. 

De onderzoeksrechter mag de assisen 
niet voorzitten noch als assessor optre
den, omdat art. 127 van het Gerechtelijk 
Wetboek zulks bepaalt. 

Hij mag wei deelnemen aan de beslis
sing van de correctionele rechtbank 
omdat art. 292 van het Gerechtelijk 
Wetboek, zoals die bepaling bij de voor
bereiding ervan door de wetgever is 
uitgelegd, zulks niet verbiedt. 

Tot slot : hij mag aan de beslissing 
van het appelgerecht niet deelnemen 
omdat blijkt uit de interpretatie, die de 
wetgever expliciet aan art. 292 van het 
Gerechtelijk Wetboek heeft gegeven, dat 
de rechter die in eerste aanleg van de 
zaak kennis heeft genomen, volgens dat 
artikel van de zaak geen kennis mag 
nemen in hoger beroep. 

14. Daaruit volgt, 
- enerzijds, dat o.a. de artikelen 292 

en 828, 8•, van het Gerechtelijk Wetboek 
worden geschonden door het arrest van 
een hof van beroep waarbij de wraking 
wordt verworpen die steunt op de onbe
twistbare omstandigheid dat een van de 
raadsheren die het arrest moeten wijzen 
in de zaak als onderzoeksrechter is 
opgetreden, op grond dat niet is aange
toond dat die raadsheer als rechter van 
het geschil kennis heeft genomen, en dat 
een onderzoeksrechter die in een zaak 
onderzoeksverrichtingen heeft gesteld, 
niet als rechter op de strafvordering is 
opgetreden; 

- anderzijds, dat o.m. artikel 292 van 
hetzelfde wetboek wordt geschonden 
door het arrest van een hof van beroep 
waaraan werd deelgenomen door een 
raadsheer die in eerste aanleg, hetzij als 
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onderzoeksrechter, hetzij in een andere 
hoedanigheid, van de zaak heeft kennis 
genom en. 

15. Conclusie: 
- akteverlening van de afstand van B; 
- voor het overige, vernietiging van 

de arresten van 13 december 1979 en 
31 maart 1980. 

ARREST 

HET HOF; - Geiet op de drie 
bestreden arresten door het Hof van 
Beroep te Gent, respectieveiijk 
gewezen op 13 december .1979 en 
31 maart 1980; 

Overwegende dat de twee arres
ten van 13 december 1979 uitspraak 
doen op akten van wraking door de 
bekiaagden Van Haist en Pollentier 
tegen raadsheer De Maesschaick 
voorgedragen en deze akten verwer
pen; dat het arrest van 
31 maart 1980, hetweik uitspraak 
doet op de strafvordering tegen de 
bekiaagden en op de civieirechte
lijke vordering van verweerster 
tegen Van Halst, onder meer door 
voornoemde raadsheer is gewezen; 

Overwegende dat de zaken, op de 
aigemene roi ingeschreven onder de 
nrs. 6112, 6113 en 6114, dan ook in 
het beiang van een goede rechts
bedeling samen moeten worden 
behandeid; 

I. Op de voorziening van eiser 
Bryon: 

Overwegende dat eiser verkiaart 
afstand te doen van zijn cassatiebe
roep; 

II. Op de voorzieningen door de 
eisers Van Haist en Pollentier, wra
kende partijen, ingesteid tegen 
beide arresten van 13 december 
1979 : 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 828 en 
292 van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat de arresten de door de eisers 
voorgedragen wraking van raadsheer De 
Maesschalck ontvankelijk doch onge
grond verklaren op grond dat het niet is 
bewezen dat deze raadsheer raad had 
gegeven, gepleit of geschreven heeft over 

het geschil, of ervan als rechter kennis 
heeft genomen en een onderzoeksrech
ter die onderzoeksverrichtingen in een 
zaak heeft gesteld, niet is opgetreden als 
rechter over de strafvordering, 

terwijl, derde onderdeel, artikel 828, 8", 
van het Gerechtelijk Wetboek uitdrukke
lijk bepaalt dat de rechter die over het 
geschil geschreven heeft of daarvan 
vroeger als rechter kennis heeft geno
men, behoudens de uitzonderingen 
omschreven in voornoemd artikel doch 
ten deze niet toepasselijk, kan worden 
gewraakt; een onderzoeksrechter e~n 
rechter is; het arrest derhalve met 
wettig kan beslissen dat de wraking 
diende te worden verworpen : 

Overwegende dat de regels van 
het Gerechtelijk Wetboek, op grond 
van artikei 2 van dit wetboek, op de 
rechtspieging in strafzaken toepas
selijk zijn, behoudens wanneer deze 
procedure geregeid wordt door niet 
uitdrukkeiijk opgeheven wetsbepa
lingen of door rechtsbeginselen 
waarvan de toepassing niet verenig
baar is met de bepalingen van 
genoemd wetboek; 

Dat derhalve, bij ontstentenis van 
dusdanige bepaiingen of rechtsbe
ginseien, de regei van artikei 828, 8", 
van het Gerechteiijk Wetboek met 
betrekking tot de wraking van een 
rechter die van het geschii vroeger 
ais rechter in een Iagere aanleg 
kennis heeft genomen, ook op de 
rechtspieging in strafzaken toepas
sing vindt; 

Overwegende dat raadsheer De 
Maesschaick ten deze voorheen ais 
onderzoeksrechter in de Rechtbank 
van Eerste Aanieg te Brugge was 
opgetreden; 

Overwegende dat hij, in die hoe
danigheid, kennis heeft genomen 
van de strafvordering tegen de 
eisers; 

Overwegende dat raadsheer De 
Maeesschalck, na zijn benoeming in 
het Hof van Beroep te Gent, deei 
heeft uigemaakt van het appeige
recht dat over de strafvordering 
uitspraak moest doen; 

Overwegende dat raadsheer De 
Maesschalck aldus geroepen was om 
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in boger beroep de wettigheid na te 
gaan van de onderzoeksmaatregeien 
die hij ais lid van de rechtbank van 
eerste aanieg, en meer bepaaid ais 
onderzoeksrechter, verricht of bevo
Ien had; 

Dat de arresten derhaive onder 
meer de artikeien 292 en 828, 8", van 
bet Gerechtelijk Wetboek schenden 
door de wraking, op Iaatstgenoemde 
wetsbepaling gegrond, te verwerpen 
met de in bet middei aangehaaide 
motieven; 

Dat bet onderdeei gegrond is; 

III. Op de voorzieningen van de 
eisers Van Haist en Pollentier tegen 
bet arrest van 31 maart 1980 : 

Overwegende dat de hierna uitge
sproken vernietiging van de arres
ten van 13 december 1979, de ver
nietiging meebrengt van de besiis
sing op de strafvordering tegen de 
eisers, vervat in bet arrest van 
31 maart 1980, weike besiissing bet 
gevoig is van eerstgenoemde ar
resten; 

Dat de vernietiging van de beslis
;;ing op de strafvordering tegen Van 
Haist ingesteid eveneens de vernie
tiging meebrengt van de tegen hem 
gewezen beslissing op de civieirech
telijke vordering van verweerster, 
de naamloze vennootschap Janssen 
Pharmaceutica, ook al is die laatste 
beslissing geen eindbeslissing in de 
zin van artikel 416 van bet Wetboek 
van Strafvordering; 

IV. Op de voorziening van de 
eisers Huys en Luyckx tegen bet 
arrest van 31 maart 1980 : 

Over het eerste middel, door eiser 
Huys afg~leid uit de schending van de 
artikelen 292, tweede lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek, en 6.1 van het 
Verdrag van 4 november 1950 tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden, 
goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955, 
en van bet algemeen rechtsbeginsel dat 
de noodzakelijke eerbiediging van de 
rechten van de verdediging inhoudt, 

doordat het arrest gewezen is door een 
kamer van bet Hof van Beroep te Gent 

waarvan dee! uitmaakt raadsheer De 
Maesscbalck, die ook bet verslag in deze 
zaak uitbracbt, 

terwijl de beer De Maesscbalck in de 
zaak reeds als onderzoeksrecbter in 
eerste aanleg was opgetreden en der
halve uiteraard reeds kennis genomen 
had van de zaak; 

terwijl, kracbtens artikel 292, tweede 
lid, bet vonnis, gewezen door een recbter 
die vroeger bij bet uitoefenen van een 
ander recbterlijk ambt kennis genomen 
beeft van de zaak, nietig is en bet bier 
een regel betreft die in algemene 
bewoordingen is gesteld en de openbare 
orde raakt, zodat bet arrest, gewezen 
door onder meer een raadsbeer die 
vroeger als onderzoeksrechter kennis 
had genomen van de zaak, miskenning 
inhoudt van bovenvermelde fundamen
tele regel van artikel 292, tweede lid, van 
bet Gerecbtelijk Wetboek, alsook van 
artikel 6.1 van bet Verdrag tot Bescher
ming van de Rechten van de Mens en 
van het rechtsbeginsel van de noodzake
lijke eerbiediging van de rechten van de 
verdediging in zoverre bet, wegens de in 
bet middel gelaakte samenstelling van 
de zetel, een aantasting inhoudt van bet 
recht op « eerlijke procesvoering » voor 
een « onafhankelijke en onpartijdige » 
rechtbank; 

en over het middel, met betrekking tot 
eiser Luyckx, ambtshalve afgeleid uit de 
schending van artikel 292, tweede lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek: 

Overwegende dat de regeis van 
bet Gerechtelijk Wetboek, op grond 
van artikel 2 van di t wetboek, op de 
rechtspieging in strafzaken toepas
seiijk zijn, behoudens wanneer deze 
procedure geregeid wordt door niet 
uitdrukkelijk opgeheven wetsbepa
lingen of door rechtsbeginselen 
waarvan de toepassing niet verenig
baar is met de bepaiingen van 
genoemd wetboek; 

Dat derhalve, bij ontstentenis van 
dusdanige bepalingen of rechtsbe
ginselen, de regei van artikel 292, 
tweede lid, van bet Gerechteiijk 
Wetboek met betrekking tot een 
rechter die in eerste aanieg en 
nadien als appelrechter van de zaak 
kennis neemt, ook op de rechtspie
ging in strafzaken toepassing vindt; 

Overwegende dat raadsheer De 
Maesschaick, ais onderzoeksrechter 
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in de Rechtbank van Eerste Aanleg 
te Brugge, ten deze voorheen was 
opgetreden en in die hoedanigheid 
kennis had genomen van de straf
vordering tegen de eisers; 

Overwegende dat raadsheer De 
Maesschalck, na zijn benoeming in 
het Hof van Beroep te Gent, deel 
heeft uitgemaakt van het appelge
recht dat over de strafvordering 
uitspraak heeft gedaan; 

Overwegende dat raadsheer De 
Maesschalck aldus in hoger beroep 
de wettigheid heeft moeten nagaan 
van de onderzoeksmaatregelen die 
hij als lid van de rechtbank van 
eerste aanleg en meer bepaald als 
onderzoeksrechter verricht of bevo
len had; 

Overwegende dat het arrest der
halve, met schending onder meer 
van artikel 292, tweede lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek, is gewezen 
door een rechter die vroeger, bij het 
uitoefenen van een ander rechter
lijk ambt, kennis van de zaak heeft 
genomen; 

Dat net arrest deswege nietig is; 

18 maart 1981 2" kamer -
Voorzitter : baron Richard 
Verslaggever : de h. Chatel - Gelijklui
dende conclusie van de h. Velu, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. Biitz
ler; De Gryse; Van Lint, Brussel. 

Nr. 414 

2" KAMER - 18 maart 1981 

EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EURO
PESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP, ART. 177 
- VRAAG OM UITLEGGING VAN EEN BEPA
LING VAN GENOEMD VERDRAG- UITLEGGING 
NOODZAKELIJK VOOR EEN UITSPRAAK DOOR 
HET HOF VAN CASSATIE- HOF VAN CASSA
TIE, IN BEGlNSEL, ERTOE GEHOUDEN ZICH 
TOT HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EURO
PESE GEMEENSCHAPPEN TE WENDEN (1). 

(BLESGEN T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. 
FINANCIEN) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 4 november 1980 door 
de correctionele kamer van het Hof 
van Beroep te Luik gewezen; 

. Over het middel, afgeleid uit de schen-
Om dte. redenen, en ongeacht de ding van de artikelen 30 en 36 van het 

andere mtddelen of onderdelen van Verdrag tot oprichting van de Europese 
middelen door de eisers Van Haist,. Economische Gemeenschap (E.E.G.), 
Pollentier, Huys en Luyckx aange- doordat het arrest eiser veroordeelt 
voerd, welke middelen of onderde- wegens overtreding van de artikelen 1, 
len niet tot ruimere cassatie of 2 en 14 van de wet van 29 augustus 
cassatie zonder verwijzing kunnen 1919 op h~~ regie!? van de alcohol, ter 
leiden, voegt samen de zaken op de zake d~t hiJ als shJte~ van ter plaatse te 
algemene rol ingeschreven onder ':erb~IkeJ?-. dr<;m~en, _m staat van herha-

hng, m ZIJn mr1chtmg sterke dranken 
n!s. 6112, 6113 en 6114; V:~rleent aan voorhanden heeft gehad en gesleten 
etser. ~ryon akte van ZIJn afstand; heeft waarvan het alcoholgehalte boger 
vermet1gt de bestreden arresten van is dan tweeentwintig graden bij de 
13 december 1979 en dat van 'temperatuur van 15 graden van de 
31 maart 1980 in zoverre het op de honderddelige thermometer, 
andere eisers dan Bryon betrekking terwijl, enerzijds, de regels neergelegd 
heeft; beveelt dat van dit arrest in de artikelen 1, § 1, en 2 van de wet 
melding zal worden gemaakt op de van 29 au~stus 1919, oo~ als '!:e zonder 
kant van de gedeeltelijk vernietigde ~mdersche1d van J:oepassmg ZIJn op de 
beslissingen; laat de kosten ten mhe~mse en de m~evoerde prod_ukten 
I t d St t . . t d ld en met de beschermmg van de natwnale as e van e aa ; verwtJS e a us 
beperkte zaak naar het Hof van I----------------
Beroep te Brussel. (1) Cass., 9 jan. 1979 (A.C., 1978-79, 514). 



-802-

produktie tot doel hebben, te beschou
wen zijn als maatregelen van gelijke 
werking als kwantitatieve beperkingen 
van de invoer van sterke dranken tussen 
de Lid-Staten in de zin van artikel 30 
van het E.E.G.-Verdrag, vermits als 
gevolg van die regels het verbruik van 
die dranken wordt beperkt en, ander
zijds, die maatregelen niet gerechtvaar
digd zijn uit hoofde van een der in 
artikel 36 van het Verdrag opgesomde 
doelstellingen, met name uit boofde van 
bescberming van de gezondbeid en bet 
leven van personen, vermits die maatre
gelen voor de bescberming van de 
gezondbeid en bet leven van personen 
niet onbetwistbaar en daadwerkelijk 
noodzakelijk zijn en als dusdanig kun
nen aanvaard worden over bet gebele 
grondgebied van de Europese Gemeen
scbap, zodat voormelde regels van de 
wet van 29 augustus 1919 onverenigbaar 
zijn met artikel 30 van bet Verdrag; in 
elk geval vragen inzake uitlegging gere
zen zijn omtrent de verenigbaarbeid van 
de in de artikelen 1, § 1, en 2 van de wet 
van 29 augustus 1919 neergelegde regels 
met artikel 30 van bet E.E.G.-Verdrag en 
bet Hof van Cassatie derbalve verplicbt 
is zicb voor een prejudiciele beslissing te 
wenden tot bet Hof van Justitie van de 
Europese Gemeenscbappen : 

Overwegende dat krachtens ar
tikel 30 van het E.E.G.-Verdrag 
kwantitatieve invoerbeperkingen en 
alle maatregelen van gelijke wer
king, onverminderd de volgende 
bepalingen, tussen de Lid-Staten 
verboden zijn; 

Dat krachtens artikel 36 van 
het Verdrag, de bepalingen van 
artikel 30 geen beletsel vormen voor 
verboden of beperkingen in invoer, 
welke gerechtvaardigd zijn onder 
meer uit hoofde van de openbare 
zedelijkheid, de openbare orde, de 
openbare veiligheid, de bescherming 
van de gezondheid en het leven van 
personen, met dien verstande even
wei dat deze verboden of beperkin
gen geen middel tot willekeurige 
discriminatie noch een verkapte 
beperking van de handel tussen de 
Lid-Staten mogen vormen; 

Overwegende dat eiser vervolgd 
werd ter zake dat hij als slijte:.: van 
ter plaatse te verbruiken dranken, 
in staat van herhaling, in strijd met 

de artikelen 1, 2, 3 en 14 van de wet 
van 19 augustus 1919 op het regiem. 
van de alcohol, in zijn inrichting 
sterke dranken voorhanden heeft 
gehad en gesleten heeft waarvan · 
het alcoholgehalte hoger is dan 
22 graden bij de temperatuur van 
15 graden van de honderddelige 
thermometer; 

Overwegende dat artikel 1, § 1 
( aangevuld door artikel 1 van de 
besluitwet van 14 november 1939) 
van de wet van 29 augustus 
1919 bepaalt : « Verbruik, verkoop 
en aanbieding, zelfs ten kosteloze 
titel, bij enigerlei hoeveelheid, van 
ter plaatse te verbruiken sterke · 
dranken, worden verboden in alle 
voor het publiek toegankelijke 
plaatsen, namelijk in de drankslijte
rijen, hotels, spijshuizen, vermaak
plaatsen, magazijnen, kramen, sche
pen, treinen, trams, statien, werk
huizen of werkplaatsen, alsmede op 
de openbare weg. Worden eveneens 
als voor het publiek toegankelijke 
plaatsen beschouwd, de lokalen 
waar de leden van een vereniging of 
groepering, uitsluitend of hoofdza
kelijk, bijeenkomen om sterke of 
gegiste dranken te gebruiken of om 
aan hazardspel te doen »; artikel 2 
bepaalt : « De slijters van ter 
plaatse te verbuiken dranken 
mogen hoegenaamd geen hoeveel
heid sterke dranken voorhanden 
hebben zomin in de lokalen, waar 
de verbruikers toegelaten worden, 
als in de overige gedeelten der 
inrichting en zelfs in de belendende 
woning »; artikel 3 luidt als volgt : 
« Onder sterke dranken worden 
verstaan alle dranken waarvan het 
alcoholgehalte hoger is dan 22 gra
den bij de temperatuur van 15 gra
den van de honderddelige ther
mometer»; 

Overwegende dat het arrest 
beslist dat artikel 30 van het Ver
drag niet van toepassing is op de 
aan eiser verweten overtreding, op 
grond dat « bet vrije verkeer en het 
in de handel brengen van alcohol
houdende dranken van meer dan 
2.2 graden geenszins in die mate 
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door de Belgische wet belemmerd 
worden dat de ingevoerde produk
ten kunnen geacht worden door de 
restrictieve werking van de wet van 
29 augustus 1919 zwaarder getroffen 
te zijn dan de inheemse produkten 
(en) dat de inheemse en de in
gevoerde produkten precies op 
dezelfde wijze worden behandeld »; 

Dat het arrest - volgens hem 
nodeloos - verwijst naar artikel 36 
van het · Verdrag, in zoverre het in 
die bepaling gaat om de verboden of 
beperkingen van de invoer welke 
gerechtvaardigd zijn uit hoofde van 
bescherming van de gezondheid, en 
erop wijst dat « dit wel degelijk de 
"ratio legis" is van de Belgische 
wet van 29 augustus 1919; dat die 
wet ook thans nog haar redenen 
van bestaan heeft; dat sommige 
doelstellingen van die wet vandaag 
de dag weliswaar bereikt zijn doch 
dat het thans nog steeds noodzake
lijk is het alcoholmisbruik door 
autobestuurders in te dijken, vooral 
dan · in het licht van de toename 
sedert 1919 van het wegverkeer, de 
snelheid van de voertuigen, het 
aantal en de ernst van de ongeval
len die zijn veroorzaakt door 
bestuurders die onder invloed rij
den, inzonderheid in een land waar 
de bevolkingsdichtheid verhoogd 
gevaar voor ongevailen meebrengt, 
zoals dit in het Rijk het geval is; 
dat de in artikel 36 van het 
E.E.G.-Verdrag vermelde rechtvaar
diging niet noodzakelijkerwijze op 
de bescherming van de gezondheid 
in aile Lid-Staten van de Gemeen
schap betrekking moet hebben, 
doch even goed, zoals ten deze, 
betrekking mag hebben op de 
gezondheid in een van die Staten 
aileen»; 

Overwegende dat het middel 
betoogt, enerzijds, dat de regels 
neergelegd in de artikelen 1, § 1, en 
2 van de wet van 29 augustus 
1919 te beschouwen zijn als maatre
gelen van gelijke werking als kwan
titatieve invoerbeperkingen van 
sterke dranken . tussen de Lid
Staten in de zin van artikel 30 van 

het E.E.G.-Verdrag, ook als ze zon
der onderscheid van toepassing zijn 
op de inheemse en de ingevoerde 
produkten en niet tot doel hebben 
de inheemse produktie te bescher
men, vermits als gevolg van die 
regels het verbruik van die dranken 
wordt beperkt; anderzijds, dat die 
maatregelen van gelijke werking als 
kwantitatieve beperkingen van de 
invoer van sterke dranken tussen de 
Lid-Staten niet gerechtvaardigd zijn 
uit hoofde van een van de in 
artikel 36 van het Verdrag opge
somde doelsteilingen, met name uit 
hoofde van bescherming van de 
gezondheid en het leven van perso
nen, vermits die maatregelen niet 
onbetwistbaar en daadwerkelijk 
noodzakelijk zijn voor de bescher
ming van de gezondheid en het 
leven van personen en als dusdanig 
kunnen aanvaard worden over het 
gehele grondgebied van de Euro
pese Gemeenschap; 

Dat het middel daaruit afleidt dat 
de in de artikelen 1, § 1, en 2 van de 
wet van 29 augustus 1919 neerge
legde regels onverenigbaar zijn met 
artikel 30 van het Verdrag; 

Dat het middel aldus twee vragen 
inzake uitlegging van het gemeen
schapsrecht opwerpt, welke hierna 
worden geformuleerd; 

Om die redenen, verdaagt de- zaak 
tot het Hof van Justitie van de 
Europese Gemeenschappen een pre
judicii:He beslissing zal hebbEm 
gewezen over de twee hierna te 
formuleren vragen, waarvan . de 
tweede als volgt moet worden 
aangevuld: 

De beperkende maatregelen als 
bedoeld in de artikelen 1, § 1, 2 en 
3 van de wet van 29 augustus 
1919 op het regiem van de alcohol 
werden genomen zowel ter bescher
ming van de lichamelijke en geeste
lijke gezondheid van de bevolking 
als ter bestrijding van het alcoho
lisme in het algemeen en van de 
criminogene gevolgen ervan in het 
bijzonder, welke thans, gelet op het 
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wegverkeer, ernstige vormen heb
ben aangenomen, in zoverre gezin
nen en families zowel op het so
ciale, morele als materHHe gebied 
erdoor zwaar worden getroffen. 

Met de in die wet bepaalde straf
fen wordt niet de heffing van fiscale 
rechten of de bescherming van de 
inheemse produktie dan wel de 
beperking van het alcoholverbruik 
beoogd. 

Vraag L 
Moet « het begrip " maatregelen 

van gelijke werking als kwantita
tieve invoerbeperkingen ", dat voor
komt in artikel 30 van het 
E.E.G.-Verdrag, aldus worden uitge
legd dat onder die verbodsbepaling 
vallen: 

a) maatregelen van wetgevende 
aard waarbij het verbruik, de ver
koop en de aanbieding, zelfs ten 
kostenloze titel, van ter plaatse te 
verbruiken sterke dranken (dat zijn 
dranken waarvan het alcoholgehalte 
hoger is dan 22 graden bij de 
temperatuur van 15 graden van de 
honderddelige thermometer) verba
den worden in alle voor het publiek 
toegankelijke plaatsen, namelijk in 
de drankslijterijen, hotels, spijshui-
zen, vermaakplaatsen, magazijnen, 
kramen, schepen, treinen, trams, 
staW~n, werkhuizen of werkplaat
sen, alsmede op de openbare weg, 
ook als dat verbod zonder onder
scheid op de inheemse en de gei:m
porteerde produkten van toepassing 
is en niet tot doel heeft de 
inheemse produktie te beschermen ? 

b) maatregelen van wetgevende 
aard waarbij het de slijters van ter 
plaatse te verbruiken dranken ver
boden wordt enigerlei hoeveelheid 
sterke dranken (in bovenvermelde 
zin) voorhanden te hebben zowel in 
de lokalen, waarin de verbruikers 
toegelaten worden, als in de overige 
gedeelten der inrichting, en zelfs in 
de belendende woning, ook als dat 
verbod zonder onderscheid op de 
inheemse en ingevoerde produkten 

Vraag IL· 
(Deze vraag wordt gesteld in het 

geval dat het begrip « maatregelen 
van gelijke werking als kwantita
tieve invoerbeperkingen, dat voor
komt in artikel 30 van het 
E.E.G.-Verdrag », aldus moet wor
den uitgelegd dat sub a en b van 
vraag I omschreven maatregelen 
onder die verbodsbepaling vallen) : 

« Moet het begrip maatregelen 
welke " gerechtvaardigd zijn uit 
hoofde van de bescherming van de 
gezondheid en het leven van perso
nen ", dat voorkomt in artikel 56 
van het E.E.G.-Verdrag, aldus wor
den uitgelegd dat maatregelen als 
sub a en b van vraag I omschreven, 
kunnen of moeten worden geacht 
gerechtvaardigd te zijn uit hoofde 
van de in dit beschikkende gedeelde 
aangegeven doelstellingen ? » 

Houdt de kosten aan. 

18 maart 1981 - 2• kamer - Voorzit
ter en verslaggever : de h. Legros, 
afdelingsvoorzi tter Gelijkluidende 
conclusie van de h. Velu, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. De Bruyn; 
Materne, Luik. 

Nr. 415 

2• KAMER- 18 maart 1981 

GERECHTSKOSTEN - STRAFZAKEN 
KOSTEN VEROORZAAKT DOOR EEN PROCE
DURE WAARVAN DE NIETIGHEID IS UITGE
SPROKEN - BEKLAAGDE IN DIE KOSTEN 
VEROORDEELD - ONWETTIGE VEROORDE
LING. 

De beklaagde die door de rechter in 
hager beroep schuldig verklaard en 
veroordeeld wordt, draagt de kosten 
niet die veroorzaakt zijn door een 
procedure waarvan de nietigheid is 
uitgesproken (1). (Artt. 162, 194 en 
211 Sv.) 

van toepassing is en niet tot .doel ---------------
heeft de inheemse produktie te 
beschermen ? (1) Cass., 28 juni 1978 (A.C., 1978, 1271). 
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(GONZALEZ PEREZ T. DIMAK1S, DUKIC) 

18 maart 1981 2• kamer 
Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Stranard -
Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Maes, Brussel. 

Nr. 416 

1• KAMER- 19 maart 1981 

4" De wet schrijft geen bijzonder bewijs
middel voor om de oprechtheid en de 
ernst aan te tonen van het voornemen 
van de verpachter het verpachte goed 
persoonlijk te exploiteren; derhalve 
mag de rechter tot zijn overtuiging 
komen op grand van feitelijke vermoe
dens. 

(EMPLIT, FWRENT T. DERAUW) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre-
1o CASSATIEMIDDELEN BURGER- den vonnis, op 15 november 1979 

LIJKE ZAKEN _ MIDDEL WAARBIJ scHEN- door de Rechtbank in Eerste Aanleg 
DING VAN EEN WETTELIJKE BEPALING te Charleroi in hoger beroep gewe
WORDT AANGEVOERD ZONDER DAT NADER zen; 
WORDT BEPAALD WAARIN DIE SCHENDING 
BESTAAT - NIET ONTVANKELLJK CASSATIE
MIDDEL(l). 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN -
DE WOORDEN c SCHLJNEN •, • WAARSCHIJN
LIJK EN PLAUSIBEL KLINKEN • EN c NIET 
KAN BETWLJFELD WORDEN • - DRAAG
WLJDTE - ONZEKERE OF ZEiffiRE MENING -
NAARGELANG VAN DE CONTEXT (2). 

3° HUUR VAN GOEDEREN- PACHT
OPZEGGING DOOR DE VERPACHTER OM HET 
GOED ZELF TE EXPWITEREN - ERNST EN 
OPRECHTHEID VAN DAT VOORNEMEN 
BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER. 

4° BEWIJS - VERMOEDENS - BURGER
LUKE ZAKEN - HUUR VAN GOEDEREN -
PACHT - OPZEGGING DOOR DE VERPACHTER 
OM HET GOED ZELF TE EXPWITEREN -
ERNST EN OPRECHTHEID VAN DAT VOORNE
MEN - BEWIJS DOOR VERMOEDENS - TOE
LAATBAAR BEWIJS. 

3" Krachtens de wet mag de verpachter 
van een pachtgoed de pachter opzeg
gen als hij voornemens is het goed 
zelf te e.xploiteren, op voorwaarde dat 
dit voornemen ernstig en oprecht is; 
de feitenrechter oordeelt in feite en 
derhalve op onaantastbare wijze of 
zulks het geval is (3). (Artt. 7 en 
8 Pachtwet.) 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 7, 8 en 12.5 van de 
afdeling van het Burgerlijk Wetboek 
inzake de landpacht (artikel 1 van de 
wet van 4 november 1969), 1315, 1316, 
1349, 1353 van het Burgerlijk Wetboek, 
870, 871 van het Gerectelijk Wetboek en 
97 van de Grondwet, 

doordat het bestreden vonnis beslist 
dat de reden, die door verweerder tot 
staving van de aan eisers, pachters, 
gedane opzegging wordt aangevoerd, met 
name zijn bedoeling persoonlijk de ver
huurde plaatsen te exploiteren, oprecht 
is en dus, om, met bevestiging van het 
beroepen vonnis, die opzegging geldig te 
verklaren, enkel de motieven van de 
eerste rechter overneemt, volgens welke 
« de desbetreffende uitleg van de toe
komstige exploitant waarschijnlijk en 
plausibel klinkt; dat hij inderdaad zegt 
dat zijn beroep van biersteker wegens de 
concurrentie van de grootwarenhuizen 
veel minder interessant is; dat hij over
weegt melkkoeien en jong slachtvee te 
kopen; dat hij te gelegener tijd het 
aangepast materiaal zal kopen indien hij 
enkele bijkomende percelen kan huren; 
dat hij zich vanaf 1 maart met zijn gezin 
in de litigieuze hoeve zal vestigen; dat 
een dergelijk voornemen helemaal niet 
utopisch is; dat het integendeel de 
verwezenlijking is van een voornemen 
dat eiser (thans verweerder) indertijd 

-----------------.1 heeft aangezet tot het lenen van het 
· voor de aankoop van de bewuste goede
ren vereiste bedrag; dat hijzelf en zijn 
echtgenote, landbouwersdochter, vol
doende op de hoogte schijnen te zijn van 
de landbouw; dat bijgevolg de oprecht
heid van de aangevoerde reden blijkbaar 
niet kan worden betwijfeld »; dat het 
bestreden vonnis aan die motieven enkel 

(1) Cass., 12 jan. 1981 (A.C., 1980-81, nr. 274). 

(2) Zie Cass., 13 nov. 1980 (A.C., 1980-81, 
nr. 160). 

(3) Cass., 27 jan. 1978 (A.C., 1978, 641) en 
31 mei 1979 {ibid, 1978-79, 1148); zie Cass., 
11 dec. 1980 {ibid., 1980-81, nr. 222). 
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<< ten overvloede , de motieven toevoegt 
« dat de exploitatie van een landeigen
dom impliceert dat de exploitant aan
sprakelijk is, de leiding heeft en het 
risico van winst of verlies draagt >>, en 
« dat een dergelijke leiding ongetwijfeld 
een voortdurende aanwezigheid en con
trole veronderstelt die echter niet onon
derbroken moet zijn aangezien de 
exploitant van een landeigendom niet 
noodzakelijk en uitsluitend een beroeps
landbouwer is en een nevenberoep kan 
uitoefenen; het zelfs niet onontbeerlijk 
is dat zijn landbouwbedrijvigheid op de 
eerste plaats komt », 

terwijl, ingevolge de artikelen 7, 
8 en 12.5, eerste lid, van de afdeling van 
het Burgerlijk Wetboek inzake de land
pacht, de verpachter van een landeigen
dom die een vordering tot geldigverkla
ring instelt van de opzegging gedaan om 
zelf het verpachte goed te exploiteren, 
moet aantonen dat de door hem aange
voerde reden gegrond is en dat de 
bedoeling werkelijk en oprecht is; 
artikel 12.5, tweede lid, van dezelfde 
afdeling bepaalt : « In geval van betwis
ting over het ernstig karakter van het 
voorgenomen eigen gebruik, dient de 
verpachter te preciseren hoe degene of 
degenen die in de opzegging als aan
staande exploitant zijn aangewezen de 
persoonlijke, werkelijke en voortgezette 
exploitatie zullen uitvoeren en te bewij
zen dat zij daartoe in staat zijn »; 

terwijl, eerste onderdeel, het bestre
den vonnis vaststelt : 1" dat verweerder 
« en zijn echtgenote, landbouwersdoch
ter, voldoende op de hoogte schijnen te 
zijn van de landbouw »; 2" dat « de uitleg 
van de toekomstige exploitant waar
schijnlijk en plausibel klinkt »; dat zijn 
voornemen « helemaal niet utopisch is », 
en dat bijgevolg de oprechtheid van de 
aangevoerde reden blijkbaar niet kan 
worden betwijfeld; die motieven, gelet op 
de context van de bovenvermelde 
bewoordingen, wijzen op een twijfel bij 
de feitenrechters, respectievelijk I" ten 
aanzien van verweerders geschiktheid 
om persoonlijk de verhuurde plaatsen te 
exploiteren; 2" ten aanzien van de 
oprechtheid zelf van de opzeggingsre
den; het vonnis dat aldus niet vaststelt 
dat het bewijs van verweerders geschikt
heid en van de oprechtheid van zijn 
bedoeling geleverd is, terwijl die punten 
door de eisers worden betwist, niet 
regelmatig met redenen is omkleed 
(schending van artikel 97 van de Grond-

wet) en evenmin wettelijk verantwoord 
is (schending van alle in het middel 
bedoelde bepalingen); 

tweede onderdeel, de eisers, die de 
oprechtheid betwisten van verweerders 
persoonlijke exploitatie, bij conclusie 
met name aanvoeren dat laatstgenoemde 
« niet aantoont dat hij over de nodige 
geldmiddelen beschikt om het goed dat 
hij wil terugnemen op een behoorlijke 
wijze te exploiteren », hij « geen precise
ringen omtrent zijn gezondheidstoestand 
verschaft »; zij eveneens, en voor het 
eerst in hoger beroep, betogen dat ver- · 
weerder « aanvoert dat hij tot dan een 
klein cafe heeft geexploiteerd en dat 
biersteker zijn hoofdberoep was; hij 
verder zegt dat hij van plan is de 
exploitatie van het cafe aan zijn moeder 
toe te vertrouwen, zijn bierhandel verder 
te zetten en ten slotte persoonlijk de 
hoeve te exploiteren die hij wil overne
men; de moeder van (verweerder) einde 
1977 of begin 1978 is overleden en hem 
dus niet meer kan helpen; (verweerder) 
bezwaarlijk tegelijkertijd een cafe te 
Ukkel kan openhouden, een bierhandel 
drijven en bovendien op meer dan dertig 
kilometer van het cafe en het bierdepot 
werkelijk een hoeve van meer dan acht 
hectaren exploiteren; precies het beroep 
van cafehouder en biersteker, enerzijds, 
en dat van veehandelaar, anderzijds, 
twee beroepen zijn die alle tijd (persoon
lijk, werkelijk en voortdurend) in beslag 
nemen van hem die ze uitoefent; de 
werkzaamheden van beide beroepen 
overdag en 's nachts moeten uitgoefend 
worden (de cafes zijn vaak tot diep in de 
nacht open); de veehouder zich niet kan 
veroorloven gedurende een dag de voort
gezette zorg te onderbreken die de circa 
vijfendertig beesten vereisen welke nor
malerwijs op de in opzegging bedoelde 
8 ha 60 kunnen gekweekt worden; het 
niet zo is dat een cafehouder en bierste
ker tegelijkertijd op ernstige wijze aan 
veeteelt kan doen; hij anders zijn beroep 
van cafehouder en biersteker moet opge
ven, wat hij niet aanvoert aangezien hij 
weet dat hij van veeteelt op 8 ha 60 niet 
kan leven »; ten slotte « het buiten kijf 
staat dat (verweerder) de hoevegebou
wen niet zal kunnen bewonen •; hij 
inderdaad « van plan is te Beersel te 
blijven wonen waar hij zijn cafe exploi
teert »; door enkel alle beweringen van 
de verweerder weer te geven betreffende 
zijn beroep, zijn woonplaats, zijn 
bekwaamheden, de bestemming van de 
verhuurde plaatsen en de geplande aan
koop van materiaal, en door met betrek-
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king tot verweerders beroep en woon
plaats aileen de overwegingen van de 
eerste recbter over te nemen volgens 
welke « bij zegt dat zijn beroep van 
biersteker wegens de concurrentie van 
de grootwarenbuizen veel minder inte
ressant is » en « bij bijgevolg vanaf 
1 maart zicb met zijn gezin in de 
litigieuze boeve zal vestigen »; bet von
nis eisers vorenvermelde middelen niet 
beantwoordt en dus niet regelmatig met 
redenen is omkleed (scbending van 
artikel 97 van de Grondwet), en evenmin 
wettelijk verantwoord (schending van 
aile in bet middel bedoelde bepalingen); 

derde onderdeel, in burgerlijke zaken 
bet bewijs van de feiten enkel volgens 
de bij de wet bepaalde modaliteiten en 
vormen mag worden geleverd; bet von
nis oordeelt dat verweerders beweringen 
betreffende zijn beroep, zijn woonplaats, 
zijn bekwaambeden, de bestemming van 
de verhuurde plaats en de geplande 
aankoop van materiaal, bewezen zijn; de 
eisers in de regelmatig aan de rechters 
in boger beroep voorgelegde conclusie 
die feiten uitdrukkelijk en op omstan
dige wijze bebben betwist en betoogd 
dat zij belemaal niet zijn bewezen; de 
recbters in boger beroep, door uitslui
tend op de door verweerder aangevoerde 
feiten te steunen zonder de bewijsme
tbodes aan te geven die hun overtuiging 
hebben gevormd en zonder althans vast 
te stellen dat bet bewijs ervan wettelijk 
is geleverd, geen bij de wet bepaald 
bewijsmiddel hebben gehanteerd; bet 
vonnis dus niet regelmatig met redenen 
is omkleed (scbending van artikel 97 van 
de Grondwet), en evenmin wettelijk 
verantwoord (scbending van de 
artikelen 1315, 1316, 1349, 1353 van bet 
Burgerlijk Wetboek, 870, 871 van bet 
Gerecbtelijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet): 

Wat bet tweede onderdeel be
treft: 

Overwegende dat in dat onderdeel 
van het middel enkel wordt betoogd 
dat het vonnis de weergegeven con
clusie niet beantwoordt; dat het 
middel niet ontvankelijk is in 
zoverre het de schending aanvoert 
van andere wetsbepalingen dan 
artikel 97 van de Grondwet zonder 
aan te geven waarin zij zijn 
geschonden; 

Overwegende dat het vonnis voor 
het overige erop wijst in zijn eigen 
motieven en in die van de eerste 
rechter waarnaar het verwijst, dat 
verweerder de aankoop van melk
koeien en jong slachtvee overweegt, 
dat hij te gelegener tijd het aange
past materiaal zal aankopen indien 
hij enkele bijkomende percelen kan 
huren; dat hij zich vanaf 1 maart 
met zijn gezin in de litigieuze hoeve 
zal vestigen; dat een dergelijk voor
nemen helemaal niet utopisch is; 
dat het integendeel de verwezenlij
king is van een voornemen dat hem 
indertijd reeds heeft aangezet tot 
het ontlenen van het voor de aan
koop van de betwiste goederen ver
eiste bedrag; dat hijzelf en zijn 
echtgenote, landbouwersdochter, 
voldoende op de hoogte schijnen te 
zijn van de landbouw; dat, ten 
overvloede, de Ieiding van een land
bouwbedrijf ongetwijfeld een voort
durende aanwezigheid en controle 
veronderstelt, die echter niet onon
derbroken moet zijn aangezien de 
exploitant van een landeigendom 
niet noodzakelijk en uitsluitend een 
beroepslandbouwer is en een neven
beroep kan uitoefenen; het zelfs 
niet onontbeerlijk is dat zijn land
bouwbedrijvigheid op de eerste 
plaats komt »; 

Dat het vonnis aldus de gegevens 
aanduidt waarop het steunt om 
eisers beweringen te verwerpen die 
andere of tegengestelde feiten aan
voeren, en de in dit onderdeel van 
het middel weergegeven conclusie 
beantwoordt; 

Dat dit onderdeel van het middel 
dienaangaande feitelijke grondslag 
mist; 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat het vonnis erop 

heeft gewezen dat de rechter moet 
nagaan of het voornemen van de 
verpachters het goed persoonlijk te 
exploiteren, oprecht is en verder 
zegt dat ten deze de uitleg van de 
toekomstige exploitant waarschijn
lijk en plausibel klinkt, dat zijn 
voornemen zoals hij dat aan de 
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rechtbank uitlegt, helemaal niet 
utopisch is; dat het integendeel de 
verwezenlijking is van een voorne
men dat verweerder indertijd heeft 
aangezet tot het ontlenen van het 
voor de aankoop van de betwiste 
goederen vereiste bedrag; dat hij 
zelf en zijn echtgenote, landbou
wersdochter, voldoende op de 
hoogte schijnen te zijn van de 
landbouw en beslist dat de oprecht
heid van de aangevoerde redenen 
dus blijkbaar niet mag worden 
betwijfeld en dat het eerste punt 
van de vordering dus gegrond is; 

Overwegende dat uit de context 
van die motieven blijkt dat de in 
het middel bekritiseerde bewoordin
gen geen dubitatieve mening weer
gegeven en dat uit het geheel van 
de voorgaande vermeldingen en 
vaststellingen volgt dat de rechters 
hebben geoordeeld dat het oprecht 
voornemen en de bekwaamheid van 
de verpachter om het goed persoon-
lijk te exploiteren, zeker zijn bewe-

dat de oprechtheid van de aange
voerde reden niet mag worden 
betwijfeld; 

Dat het vonnis, nu het aldus de 
bewijswaarde van de aangevoerde 
gegevens vaststelt, de in het middel 
bedoelde wetsbepalingen inzake het 
bewijs niet schendt en zijn beslis
sing regelmatig met redenen om
kleedt; 

Dat dit onderdeel van het middel 
niet kan worden aangenomeil; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt de eisers in 
de kosten. 

19 maart 1981 - 1• kamer- Voorzit
ter : ridder de Schaetzen, afdelingsvoor
zitter- Verslaggever: mevr. Raymond
Decharneux - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Ballet, advocaat-generaal -
Advocaten : mrs. Simont en De Bruyn. 

zen; 

Dat het middel uitgaat van een I Nr. 417 
onjuiste uitlegging van het vonnis 
en dus feitelijke grondslag mist; 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat de feitenrechter 

aan de hand van de omstandighe
den van de zaak op onaantastbare 
wijze de oprechtheid en de ernst 
beoordeelt van het voornemen van 
de verpachter het verpachte goed 
persoonlijk te exploiteren; 

Dat de wet die feiten aan geen 
enkel bijzonder bewijsmiddel onder
werpt; dat de rechter tot zijn over
tuiging moet komen op grond van 
feitelijke vermoedens waarvan hij 
de bewijswaarde vaststelt; 

Overwegende dat het vonnis, 
zoals blijkt uit de overwegingen van 
het antwoord op het eerste en het 
tweede onderdeel, na onderzoek van 
de door verweerder aangevoerde 
feitelijke gegevens, om de redenen 
die het aangeeft, beslist dat zijn 
plan helemaal niet utopisch is en 

1• KAMER- 19 maart 1981 

1° INTERNATIONALE VERDRAGEN
VERDRAG DAT DE BELGEN PERSOONLIJK 
BINDT- VERPLICHTE INSTEMMING VAN DE 
KAMERS. 

2° INTERNATIONALE VERDRAGEN ,__ 
INSTEMMING VAN DE KAMERS- VORM. 

3° INTERNATIONALE VERDRAGEN -
WERELDPOSTCONVENTIE- INSTEMMING VAN 
DE KAMERS- VORM. 

4° POSTERIJEN - WERELDPOSTCONVEN
TIE- INSTEMMING VAN DE KAMERS- VORM. 

5° INTERNATIONALE VERDRAGEN
WERELDPOSTCONVENTIE - VERLIES VAN EEN 
AANGETEKENDE ZENDING - AANSPRAKE
LIJKHEID VAN HET BESTUUR DER POSTE
RIJEN - MAXIMUM FORFAITAIRE VERGOE
DING VASTGESTELD DOOR DE WERELDPOST
CONVENTIE. 

6° POSTERIJEN- VERLIES VAN EEN AAN
GETEKENDE ZENDING - AANSPRAKELIJK
HEID VAN HET BESTUUR DER POSTERIJEN-
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INTERNATIONALE DIENST - MAXIMUM FOR
FAITAIRE VERGOEDING VASTGESTELD DOOR 
DE WERELDPOSTCONVENTIE. 

7° INTERNATIONALE VERDRAGEN
VERDRAG DAT DE BELGEN PERSOONLIJK 
BINDT - VERPLICHTE BEKENDMAKING IN 
BELGIE - WIJZE VAN BEKENDMAKING -
BELGISCH STAATSBLAD. 

1" Een verdrag dat de Belgen persoon
Jijk kan binden, heeft eerst gevolg 
nadat het de instemming van de 
Kamers heeft verkregen (1) (2). 

het bestuur verplicht is voor het 
verlies van een aangetekende zending 
aan de afzender een vergoeding te 
betalen waarvan het maximum voor 
de buitenlandse dienst door een ver
drag zal worden vastgesteld(4). 

5" en 6" De door het bestuur der poste
rijen verschuldigde vergoeding voor 
het verlies van een aangetekende zen
ding is een bedrag waarvan het maxi
mum forfaitair op 25 goudfrank is 
vastgesteld bij art. 39, tweede lid, 
Wereldpostconventie, op 10 juli 1964 te 
Wenen ondertekend en op 4 novem
ber 1965 door Belgie bekrachtigd. 

2" De bij art. 68, tweede lid, Gw. voorge
schreven instemming van de Kamers 
vereist opdat de handelsverdragen en 
de verdragen die de Staat zouden 
kunnen bezwaren of Bekren persoon-1--------------~--------------------
lijk kunnen binden, in Belgie gevolg 
hebben, kan, hoewel zij in de regel na 
het sluiten van het verdrag wordt 
verleend, daaraan nochtans vooraf
gaan; zulks is het geval wanneer de 
wet vaststelt dat een bepaalde materie 
later door een verdrag zal worden 
geregeld. In dat geval behoeft het 
verdrag in dit opzicht geen instem
ming meer van de Kamers noch 
bekrachtiging bij wet (3). 

3" en 4" Ingevolge art. 18 wet op de 
postdienst van 26 dec. 1956 is de 
uitvoerende macht ontheven van de 
verplichting de regel van art. 39, 
tweede lid, Wereldpostconventie, lui
dens welke de vergoeding voor het 
verlies van een aangetekende zending 
een bedrag is waarvan het maximum 
voor de buitenlandse dienst forfaitair 
op 25 goudfrank is vastgesteld, 
achteraf voor instemming aan de 
Kamers voor te leggen; art. 18 van 
vorenvermelde wet bepaalt immers dat 

(4) In de toelichting op het wetsontwerp 
(later de wet van 26 dec. 1956) op de postdienst 
wordt o.a. vermeld dat • aan de Koning de 
bevoegdheid wordt overgedragen • om zonder 
tussenkomst van het Parlement het bedrag 
aan de koers van de munt aan te passen. 
(Gedr. St. Kamer, zitt. 1955-1956, 519, nr. 1, 
22 mei 1956, biz. 8). 

Dat geldt voor de bepaling van art. 18, 
luidens welke het maximum van de bedoelde 
vergoeding voor de binnenlandse dienst door 
de Koning door een verdrag wordt vastgesteld. 

Aangezien in die wettekst onderscheid 
wordt gemaakt tussen de binnenlandse dienst, 
waarvoor de Kolling het maximum van de 
vergoeding bepaalt, en de buitenlandse dienst, 
waarvoor dat maximum door een verdrag 
wordt vastgesteld, kon men zich afvragen o£ 
vorenbedoeld uittreksel uit de toelichting op 
de wet i.v.m. de overdracht van bevoegdheid 
aan de Koning, ten einde geen beroep te, 
moeten doen op het Parlement, niet enkel gold~). 
voor de binnenlandse dienst. •' 

Die machtsoverdracht geldt inderdaad enkel 
voor de binnenlandse dienst en moet worden 
opgevat in die zin, dat de maximumvergoeding 
niet bij de wet, maar wei bij koninklijk besluit 

-------------------~ wordt vastgesteld. 

(1) Zie Cass., 11 dec. 1953 (Bull. en Pas., 
1954, I, 298). 

(2) Wat de bevoegdheid van de raden van de 
Gemeenschappen betreft, zie art. 16 van de 
Bijzondere Wet tot Hervorming van de lnstel
lingen. 

(3) Zie de noten onder Cass., 30 nov. 
1971 (A.C., 1972, 319); W .J. GANSHOF VAN 
DER MEERSCH, Les procedes nationaux de mise 
en vigueur des obligations souscrites et des 
accords conclus par Je gouvernement en droit 
beige, in • Rapports belges au IX" Congres de 
l'Academie intemationale de droit compare •, 
Teheran, 27 sept./4 okt. 1974, uitg. door het 
Interuniversitair Centrum voor Vergelijkend 
Recht, Brussel, 1974, biz. 627 en vlg., meer 
bepaald nr. 17. 

Voor de buitenlandse dienst schrijft de wet 
voor dat de vergoeding door een verdrag wordt 
vastgesteld, zodat de Koning voor die dienst 
geen bevoegdheid heeft. Nu het sluiten van 
verdragen onder de grondwettelijke bevoegd
heid van de Kolling valt, kan de wet hem 
daartoe geen bevoegdheid overdragen (*). 

Uit de toelichting op die wet blijkt evenwel 
dat de wetgever een beroep op het Parlement 
wilde vermijden, zodat men mag aannemen 
dat, wat de buitenlandse dienst betreft, de 

(Zie vervolg nota volgende biz.) 

(*) De Franse tekst van de memorie van 
toelichting begrijpt dit woord • delegation ». 
Men kan zich evenwel afvragen of dat woord 
gepast is. 
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7• Een verdrag dat de Belgen persoon

Jijk kan binden, kan enkel aan hen 
worden tegengeworpen en hen per
soonlijk binden wanneer het in Belgie 
is bekendgemaakt,· de bekendmaking 
geschiedt in het Belgisch Staatsblad 
(5). (Art. 8 wet van 31 mei 1961.) 

(• PACIFIC EMPOYERS INSURANCE COMPANY • 
T. REGIE DER POSTERIJEN, 

• PAN AMERICAN AIRWAYS •) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 21 december 1979 
door het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 68 van de 
Grondwet, 6, gewijzigd bij de wet van 
20 augustus 1962, en 18 van de wet van 
26 december 1956 op de postdienst, 

doordat het arrest, om te beslissen dat 
de beperking van de aansprakelijkheid 
vastgelegd in artikel 39 van de Wereld

vaststellen terwijl artikel 6 enkel een 
dergelijke voorafgaande goedkeuring 
bevat voor het vervoer per spoor : 

Overwegende dat naar luid van 
artikel 68, tweede lid, va:n de Grond
wet de handelsverdragen en de 
verdragen die de Belgen persoonlijk 
zouden kunnen binden, in Belgie 
eerst gevolg hebben nadat zij de 
instemming van de Kamers hebben 
verkregen; 

Dat de instemming van de 
Kamers, hoewel zij in de regel na 
het sluiten van het verdrag wordt 
verleend, daaraan nochtans kan 
voorafgaan; dat zulks met name het 
geval is wanneer de wetgever aan 
de uitvoerende macht de toestem
ming verleent om zich naar de 
verdragsregels te schikken in 
zoverre de bepalingen ervan het 
kader van de nationale wet niet 
overschrijden; 

postconventie, gesloten te Wenen op Overwegende dat de bepaling die 
10 juli 1964, toepasselijk is op een volgens eiseres door de rechter niet 
luchtpostvervoer tussen Belgie en de mag worden toegepast omdat ziJ. 
Verenigde Staten, oordeelt dat de 
instemming van de Kamers vooraf kan door de Kamers niet is goedge
gegeven zijn en dat een dergelijke keurd, artikel 39, tweede lid, van 
voorafgaande instemming bij de de Wereldpostconventie is die op 
artikelen 18 en 6 van de wet van 10 juli 1964 te Wenen werd onderte-
26 december 1956 is verleend, kend en op 4 november 1965 door 

terwijl een wettekst aileen bij voor- Belgie is bekrachtigd; 
baat een verdrag kan goedkeuren wan-
neer er geen twijfel bestaat over de Dat ingevolge dat artikel de ver
omvang van de voorafgaande goedkeu- goeding voor het verlies van een 
ring, waarvan de tekst op beperkende aangetekende zending een bedrag is 
wijze moet worden uitgelegd, en terwijl waarvan het maximum forfaitair op 
artikel 18 geen voorafgaande goedkeu-
ring is van de vaststelling van een 25 goudfrank is vastgesteld; 
maximale vergoeding in het verdrag, Overwegende dat artikel 18 van 
doch enkel zegt dat de Koning voor de 
buitenlandse dienst dat bedrag niet mag de wet op de postdienst van 
----------------! 26 december 1956 bepaalt dat, voor 

het verlies van een aangetekende 
zending, het bestuur verplicht is 
aan de afzender een vergoeding te 
betalen waarvan het maximum voor 
de binnenlandse dienst door de 
Koning en voor de buitenlandse 
dienst door een verdrag wordt vast
gesteld; 

wetsbepaling, volgens welke de maximumver
goeding door een verdrag wordt vastgesteld, 
impliceert dat de Kamers later geen toestem
ming meer behoeven te geven, wat dus 
neerkomt op een voorafgaande instemming. 

Het geannoteerde arrest heeft in die zin 
beslist. 

E.L. 

(5) Zie Cass., 11 dec. 1953 (Bull. en Pas., 
1954, I, 298) en 18 nov. 1957 (A.C., 1958, 162, 
meer bepaald 163, 1" kolom) : deze regel was 
reeds van toepassing v66r het inwerkingtreden 
van de wet van 31 mei 1961. 

Dat krachtens die wetsbepaling 
de uitvoerende macht ontheven is 
van de verplichting de regel van 
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artikel 39 van het verdrag achteraf 
voor instemming aan de Kamers 
voor te leggen; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 68, 97, 
129 van de Grondwet en 8 van de wet 
van 21 (lees 31) mei 1961 betreffende het 
gebruik der talen in wetgevingszaken, 
het opmaken, bekendmaken en inwer
kingtreden van wetten en verordenin
gen, 

doordat het arrest, om te beslissen dat 
de beperking van de aansprakelijkheid, 
vervat in artikel 39 van de Wereldpost
conventie van 10 juli 1964 te Wenen, 
toepasselijk is op een luchtpostvervoer 
tussen Belgie en de Verenigde Staten en 
dat het vanzelfsprekend is dat de ver
zender van diamanten niet aileen op de 
hoogte moest zijn van het verdrag doch 
ook van de te Wenen aangenomen tekst, 
hoewel de tekst van het verdrag niet in. 
het Belgisch Staatsblad is bekendge
maakt, waarin enkel wordt bericht dat 
dit verdrag is bekrachtigd en dat de 
tekst ervan kan worden bekomen op de 
ministeries van Buitenlandse Zaken en 
Verkeerswezen, 

terwijl, eerste onderdeel, de Belgen 
aileen dan door een verdrag individueel 
gebonden zijn wanneer zij door bekend
making van de tekst in het Belgisch 
Staatsblad ervan kennis hebben gena
men (schending van de artikelen 68, 
129 van de Grondwet en 8 van de wet 
van 31 mei 1961); 

tweede onderdeel, de overweging dat 
iemand die gewoonlijk diamanten ver
stuurt, weet dat de vergoeding forfaitair 
op 25 goudfrank is vastgesteld, het 
middel niet beantwoordt ten betoge dat 
niets aantoont dat de verzender op 
grond van die voorwaarden met de Post 
een overeenkomst zou hebben wiilen 
sluiten, zodat het arrest niet wettelijk 
met redenen is omkleed (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest erop 

wijst dat in het Belgisch Staatsblad 
van 21 december 1965 wordt 
bekendgemaakt dat de op 10 juli 
1964 te Wenen ondertekende 
Wereldpostconventie op 4 november 
1965 door Belgie is bekrachtigd en 
dat de tekst ervan kan bekomen of 

geraadpleegd worden op de mims
teries van Buitenlandse Zaken en 
Verkeerswezen, dat de vroegere 
tekst van het verdrag is bekendge
maakt en dat hij die diamanten 
heeft verzonden vanzelfsprekend 
niet enkel op de hoogte moest zijn 
van het verdrag doch ook van de 
tekst die te Wenen is aangenomen 
en die volledig overeenstemt met de 
vroegere teksten, inzonderheid 
betreffende de beperkingen van de 
aansprakelijkheid van het bestuur, 
en die enkel verschilt op het gebied 
van de technische reglementering' 
die veel omvangrijker is geworden, 
dat het onredelijk is te zeggen dat 
iemand die zoals de verzekerde van 
eiseres geregeld aangetekende zen
dingen verstuurt, niet weet dat de 
vergoeding voor het verlies van een 
aangetekende zending naar de 
Verenigde Staten van Amerika for
faitair op 25 goudfrank is vastge
steld, wat volgens de partijen met 
408 Belgische frank overeenstemt; 

Overwegende dat artikel 8 van de 
wet van 31 mei 1961 betreffende het 
gebruik der talen in wetgevingsza
ken, het opmaken, bekendmaken en 
in werkingtreden van wetten en 
verordeningen bepaalt dat, wanneer 
er aanleiding is tot bekendmaking 
van een verdrag waarbij Belgi~ 
partij is, dat verdrag in een oor
spronkelijke tekst in het Belgisch 
Staatsblad wordt bekendgemaakt 
met de Nederlandse en Franse ver
taling en dat, wanneer er geen 
oorspronkelijke tekst in het Neder
lands of in het Frans bestaat, de 
vertaling in beide talen insgelijks in 
het Belgisch Staatsblad wordt 
bekendgemaakt; 

Overwegende dat een verdrag dat, 
zoals ten deze, de Belgen persoon
lijk kan binden enkel aan hen kan 
worden tegengeworpen en hen per
soonlijk bindt wanneer het in Bel
gie is bekendgemaakt; dat de 
bekendmaking m~t:e:~t,.j,l~llliliiliii.!!WQ._: 
voornoemd art· :;\i.\\' t~Ubl!UT ~ 
Staatsblad reo ; 
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Dat bet arrest bijgevolg, door op 
grond van de bovenvermelde over
wegingen te beslissen dat de ver
zender van de aangetekende zen
ding, in wiens recbten eiseres is 
getreden, door de bepalingen van 
bet voormeld verdrag is gebonden 
niettegenstaande bet verdrag niet 
integraal is bekendgemaakt, aange
zien bij op de boogte was van dat 
verdrag en meer bepaald van de in 
artikel 39, tweede lid, bepaalde 
beperking van de aansprakelijkbeid, 
zijn beslissing niet wettelijk verant
woordt; 

Dat dit onderdeel van bet middel 
gegrond is; 

Om die redenen, en zonder acbt 
te slaan op bet tweede onderdeel 
van bet middel nocb op bet derde 
middel die tot geen ruimere cassatie 
kunnen leiden, vernietigt bet 
bestreden arrest in zoverre bet uit
spraak doet over de aan eiseres 
toegekende vergoeding en over de 
kosten; verwerpt de voorziening 
voor bet overige; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; boudt de 
kosten aan en zegt dat de feiten
rechter erover zal beslissen; zegt dat 
dit arrest bindend is voor de ven
nootschap naar Amerikaans recbt 
Pan American Airways; verwij st de 
aldus beperkte zaak naar bet Hof 
van Beroep te Bergen. 

19 maart 1981 - 1• kamer - Voorzit
ter : ridder de Schaetzen, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Closon -
Gelijkluidende conclusie van mevr. Lie
kendael, advocaat-generaal - Advoca
ten : mrs. van Heeke, De Gryse en 
Dassesse. 

Nr. 418 

1 • KAMER- 20 maart 1981 

1° ARBEIDSONGEVAL - OVERHEIDS
SECfOR - WET VAN 3 JULI 1967, ART. 14 -
ARBEIDSONGEVAL OF ONGEVAL OP DE WEG 

NAAR OF VAN HET WERK - TIJDELIJKE 
ARBEIDSONGESCHIKTHEID VAN DE GETROF
FENE- INDEPLAATSSTELLING VAN DE STAAT 
OF VAN DE OPENBARE INSTELLING IN DE 
RECHTEN, VORDERINGEN EN RECHTSMIDDE
LEN DIE DE GETROFFENE MOCHT KUNNEN 
OOEN GELDEN TEGEN DE PERsOON DIE VER
ANTWOORDELIJK IS VOOR HET ONGEVAL
OMVANG VAN DE INDEPLAATSSTELLING. 

2° ARBEIDSONGEVAL - OVERHEIDS
SECfOR- ARBEIDSONGEVAL OF ONGEVAL OP 
DE WEG NAAR OF VAN HET WERK- KONINK
LIJK BESLUIT VAN 24 JAN. 1969, ART. 8 -
TUSSENKOMST VAN DE ADMINISTRATIEVE 
GEZONDHEIDSDIENST- DRAAGWIJDTE. 

3° WETTEN, DECRETEN, BESLUITEN 
-WET TOT WIJZIGING OF INVOERING VAN 
EEN. REGEL INZAKE AANSPRAKELIJKHEID
WET DIE DE VERGOEDING NIET KAN REGELEN 
VAN DE SCHADE WAARVAN DE OORZAAK 
DAGTEKENT VAN V60R HAAR INWERKING
TREDING- UITZONDERING. 

4° ARBEIDSONGEVAL - OVERHEIDS
SECTOR- WET VAN 3 JULI1978 BETREFFENDE 
DE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN, ARTT. 54, § 4, 
EN 75- ARBEIDSONGEVAL OF ONGEVAL OP 
DE WEG NAAR OF VAN HET WERK- WETTE
LIJKE BEPALINGEN DIE AAN DE WERKGEVER 
VAN DE GETROFFENE VAN HET ONGEVAL HET 
RECHT VERLENEN OM VAN DE VOOR HET 
ONGEVAL AANSPRAKELIJKE DERDE TERUG
BETALING VAN DE SOClALE BIJDRAGEN TE 
VERKRIJGEN -· BEPALINGEN NIET TOEPASSE
LIJK OP DE GEVOLGEN VAN EEN ONGEVAL 
DAT GEBEURD IS V60R HUN INWERKINGTRE
DING {1). 

1 • Uit de bepalingen van art. 14, § 1, 3", 
§ 2 en § 3, tweede lid, wet van 
3 juli 1967 volgt dat de Staat of de 
openbare instelling, die de getroffene 
gedurende zijn tijdelijke arbeidsonge
schiktheid heeft bezoldigd en van 
rechtswege, tot het bedrag van de 
bezoldiging uitgekeerd gedurende de 
tijdelijke arbeidsongeschiktheid, in 
alle rechten, vorderingen en rechts
middelen treedt die de getroffene 
mocht kunnen doen gelden tegen de 
persoon die verantwoordelijk is voor 
het ongeval, voor die periode van 
tijdelijke arbeidsongeschiktheid niet 

(1) Over de onmogelijkheid voor de werkge
ver die sociale zekerheidsbijdragen heeft 
betaald om van de voor een ongeval aanspra
kelijke derde terugbetaling te eisen op grond 
van een subrogatie en van artt. 1382 en 
1383 B.W., zie Cass., 5 dec. 1978 (A.C., 1978-79, 
399). 
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meer kan vorderen dan de uitbetaalde 
bezoldiging en ook niet meer dan de 
vergoeding die naar gemeen recht 
voor deze tijdelijke arbeidsongeschikt
heid aan de getroffene toekomt. 

2" De tussenkomst van de administra
tieve gezondheidsdienst, bepaald bij 
art. 8 KB. van 24 jan. 1969, geldt 
slechts ingeval de getroffene, wegens 
een arbeidsongeval of een ongeval op 
de weg naar of van het werk, een 
blijvende invaliditeit heeft opgelopen 
die het gevolg is van fysiologisch letsel 
door het ongeval veroorzaakt, en geldt 
niet in geval van tijdelijke arbeidson
geschiktheid van de getroffene; ove
rigens is de beslissing van die dienst 
enkel bedoeld om al de verplichtingen 
te bepalen die overeenkomstig de wet 
van '3 juli 1967 aan de Staat of de 
openbare instelling zijn opgelegd en 
de vaststellingen van die dienst mogen 
worden betwist door de persoon die 
voor het ongeval aansprakelijk is of 
door de verzekeraar van zijn aanspra
kelijkheid, tegen wie een vordering tot 
betaling van de naar gemeen recht 
verschuldigde vergoedingen wordt 
ingesteld. 

3" De wet die een regel inzake aanspra
kelijkheid wijzigt of een nieuwe aan
sprakelijkheid invoert, kan de vergoe
ding niet regelen van de schade waar
van de oorzaak dagtekent van v66r 
haar inwerkingtreding, tenzij de wet
gever heeft willen afwijken van het in 
art. 2 B. W: gestelde principe {2). 

(ZURICH N.V. T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. 
NATIONALE OPVOEDING EN NEDERLANDSE 

CULTUUR) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 30 mei 1979 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

weg naar het werk, waarvoor de 
verzekerde van eiseres aansprake
lijk was; dat verweerder de terugbe
taling door eiseres vorderde van de 
geneeskundige kosten alsook van de 
wedden en sociale bijdragen die hij 
voor de perioden van tijdelijke 
ongeschiktheid had uitgekeerd; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1315 van het 
Burgerlijk Wetboek, 14 van de wet van 
3 juli 1967 betreffende de arbeidsonge
vallen in de overheidssector, als gewij
zigd door de wet van 13 juli 1973, 8 van 
het koninklijk besluit van 24 januari 
1969 en 97 van de Grondwet, 

doordat, na te hebben overwogen dat 
de Belgische Staat, in zijn hoedanigheid 
van verzekeraar-wet, geen andere rech
ten strekkende tot herstel van de schade 
gedekt door arbeidsongevallenverzeke
ring kan uitoefenen dan de getroffene 
had kunnen uitoefenen, het arrest 
vaststelt : 1 • dat het verslag op 
25 maart 1975 opgesteld door de inspec
teur-geneesheer van het Ministerie van 
Volksgezondheid en Gezin, dat het einde 
van de tijdelijke arbeidsongeschiktheid 
van de getroffene bepaalde op 
20 augustus 1974, op 14 mei 1975 ter 
kennis werd gebracht van eiseres « die 
hierop niet reageerde », en 2" dat op 
24 april 1975, ingevolge een medisch 
compromis tussen de getroffene en eise
res, het einde van de tijdelijke arbeids
ongeschiktheid van de getroffene werd 
vastgesteld op 2 juni 1974, en ten slotte 
beslist, enerzijds, dat deze transactionele 
expertise niet tegenstelbaar is aan de 
Belgische Staat en, anderzijds, dat de 
duur van de arbeidsongeschiktheid 
« verplicht • werd vastgesteld door het 
bij de wet voorziene orgaan, zodat de 
rechtsvordering van de Belgische Staat 
afdoend was bewezen, 

terwijl, eerste onderdeel, het tegen
strijdig is te beschouwen dat eiseres op 
het verslag van 25 maart 1975, haar op 
14 mei 1975 ter kennis gebracht, niet 
reageerde, en terzelfder tijd vast te 
stellen dat eiseres dit verslag betwist op 
grond van een medisch compromis, af
gesloten met het slachtoffer op 
24 april 1975 (schending van artikel 97 
van de· Grondwet); 

Overwegende dat uit de vaststel
lingen van het arrest en van het 
beroepen vonnis, waarnaar het 
arrest verwijst, blijkt dat de aange
stelde van verweerder, die bij een 
rijksbestuur of een rijksdienst was 
tewerkgesteld, een tijdelijke ar
beidsongeschiktheid had ondergaan 
ten gevolge van een ongeval op de tweede onderdeel, artikel 8 van het 

koninklijk besluit van 24 januari 1969 
------------------1 zich ertoe beperkt te voorzien dat de 

(2) Cass., 18 maart 1975 (A.C., 1975, 812) en 
de noot. 

administratieve gezondheidsdienst het 
percentage van de blijvende invaliditeit, 
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die het gevolg is van het fysiologisch 
letsel door het ongeval veroorzaakt, vol
gens de voorschriften van zijn reglement 
betreffende de arbeidsongevallen bepaalt 
en noch de administratieve overheid, 
noch de arbeidsgerechten, door dit regle
ment en derhalve evenmin door de 
beslissing van de administratieve 
gezondheidsdienst gebonden zijn, zodat 
het arrest niet wettelijk mocht beslissen 
dat bet verslag van de inspecteur
geneesbeer van bet Ministerie van 
Volksgezondbeid en Gezin bindend was 
voor de derde-aansprakelijke en bet 
onweerlegbaar bewijs vormde van de 
gegrondbeid van de recbtsvordering van 
de Belgiscbe Staat (scbending van aile 
in bet middel aangebaalde wetsbepa
lingen): 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat door artikel 1 
van het koninklijk besluit van 
24 januari 1969 betreffende de scha
devergoeding, ten gunste van de 
personeelsleden der rijksbesturen 
en der andere rijksdiensten .en van 
sommige leden van het personeel 
der gesubsidieerde onderwijsinrich
tingen, voor arbeidsongevallen en 
voor ongevallen op de weg naar en 
van bet werk, de wet van 3 juli 1967 
betreffende de schadevergoeding 
voor arbeidsongevallen, voor onge
vallen op de weg naar en van het 
werk en voor beroepsziekten in de 
overheidssector, gewijzigd door de 
wet van 13 juli 1973, toepasselijk 
wordt verklaard, wat de regeling 
betreft die de genoemde wet instelt 
inzake scbadevergoeding voor 
arbeidsongevallen en voor ongeval
len op de weg naar en van bet 
werk, op de leden van het vast, 
stagedoend, tijdelijk of bulpperso
neel, zelfs al zijn zij bij arbeidsover
eenkomst aangeworven, die behoren 
tot, onder meer, de rijksbesturen en 
andere rijksdiensten; 

Dat bedoelde regeling van het 
gemeen recbt afwijkt; 

Overwegende dat artikel 14, § 1, 
3", van genoemde wet bepaalt dat, 
behoudens uitzonderingen die ten 
deze geen toepassing vinden, en 
ongeacbt de uit die wet voortvloei-

ende rechten, de rechtsvordering 
inzake burgerlijke aansprakelijk
beid mogelijk blijft voor de getrof
fene of zijn rechthebbenden; dat 
evenwel, naar luid van § 2 van 
betzelfde artikel, de volgens bet 
gemeen recbt toegekende scbade
vergoeding niet kan worden samen
gevoegd met de krachtens die wet 
toegekende vergoedingen, en dat, 
ingevolge § 3, tweede lid, van 
genoemd artikel, de rechtspersonen 
of instellingen die de last van de 
bezoldiging dragen, in dit geval de 
Staat, van rechtswege treden in aile 
rechten, vorderirigen en recbtsmid
delen die de getroffene overeen
komstig § 1 mocht kunnen doen 
gelden tegen de persoon die verant
woordelijk is voor het arbeidsonge
val, tot het bedrag van de bezoldi
ging uitgekeerd gedurende de 
periode van tijdelijke ongescbl.kt
heid; 

Dat uit die bepalingen volgt dat 
de Staat of de openbare instelling 
die de getroffene gedurende 
zijn tijdelijke arbeidsongescbiktbeid 
beeft bezoldigd, van de persoon die 
voor het ongeval aansprakelijk is, 
voor bedoelde periode van tijdelijke 
ongeschiktheid niet meer. kan vor
deren dan de uitbetaalde bezoldi
ging en ook niet meer dan de 
vergoeding die in gemeen recht voor 
deze tijdelijke ongeschiktbeid aan 
de getroffene toekomt; 

Overwegende dat, kracbtens 
artikel 8 van bet koninklijk besluit 
van 24 januari 1969, de administra
tieve gezondbeidsdienst, volgens de 
voorscbriften van zijn reglement 
betreffende de arbeidsongevallen, 
het percentage bepaalt van de blij
vende invaliditeit die het gevolg is· 
van het fysiologisch letsel door bet 
ongeval veroorzaakt; 

Dat, enerzijds, de aldus voorziene 
tussenkomst van voormelde dienst 
niet de vaststelling van de duur van 
de tijdelijke ongescbiktheid betreft 
en dat zij, anderzijds, enkel bedoeld 
is om de omvang van de verplicb
tingen te bepalen die overeenkom
stig de wet van 3 juli 1967 aan de 
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Staat of de openbare instelling zijn 'de duur van de arbeidsongeschikt
opgelegd; dat uit geen ten deze heid verplicht vastgesteld wordt 
toepasselijke wettelijke bepaling door de inspecteur-geneesheer in 
volgt dat de beslissing van de admi- hoedanigheid van door de wet inge
nistratieve gezondheidsdienst niet steld orgaan, afleidt dat het verslag 
zou niogen worden betwist door de van genoemde ambtenaar bindend 
persoon die voor het ongeval aan- is, zelfs voor het bepalen van de 
sprakelijk is, of door de verzekeraar vergoedingen die naar gemeen recht 
van zijn aansprakelijkheid, tegen aan de getroffene toekomen, en een 
wie een vordering tot betaling van bewijs vormt dat niet door eiseres 
de naar gemeen recht verschuldigde mag worden bestreden in gemeen 
vergoedingen wordt ingesteld: recht; dat het aldus aan genoemd 

Overwegende dat, na erop te heb
ben gewezen dat artikel 8 van het 
koninklijk besluit van 24 januari 
1969 aan de inspecteur-geneesheer 
van het Ministerie van Volksge
zondheid en Gezin de bevoegdheid 
toekent om de duur van de tijde
lijke arbeidsongeschiktheden vast te 
stellen en dat diens verslag ter 
kennis gebracht werd van eiseres, 
die niet reageerde, het arrest oor
deelt dat een transactionele medi
sche expertise, tot stand gekomen 
ingevolge een tussen eiseres en de 
getroffene op 24 april 1975 gesloten 
medisch compromis en waarbij de 
duur van de tijdelijke arbeidsonge
schiktheden werd vastgesteld, niet 
tegenstelbaar is aan verweerder 
omdat de rechten van verweerder, 
geput uit een wet van openbare 
orde « en dwingend » recht, niet 
kunnen ingekrompen noch beperkt 
worden; dat het arrest hieruit 
afleidt dat verweerder, tot staving 
van zijn rechtsvordering, steunende 
op subrogatie, afdoend heeft bewe
zen welke de duur is van de 
arbeidsongeschiktheden, verplicht 
vastgesteld door het bij de wet 
ingestelde orgaan, de inspecteur
geneesheer, en welke wedden gedu
rende deze perioden werden uitbe
taald aan de getroffene, evenals de 
eisbaarheid ervan naar gemeen 
recht; 

verslag een bewijswaarde toekent 
die het krachtens de wet niet heeft 
en, zodoende, de in het middel 
ingeroepen bepalingen schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 2 van het 
Burgerlijk Wetboek, 54, § 4, 75 en 
133 van de wet van 3 juli 1978 op de 
arbeidsovereenkomsten, 

doordat het arrest beslist dat eiseres 
ten onrechte het verschuldigd zijn van 
de patronale bijdragen betwist, op grond 
van de overweging dat de wet van 
3 juli 1978 betreffende de arbeidsover
eenkomsten in haar artikelen 54, § 4, 
en 75 uitdrukkelijk bepaalt dat de werk
gever een rechtsvordering kan instellen 
tot terugbetaling, niet aileen van het 
loon dat aan het slachtoffer werd 
betaald, maar ook van de sociale bijdra
gen waartoe de werkgever door de wet 
of door een individuele of collectieve 
arbeidsovereenkomst gehouden is, 

terwijl, eerste onderdeel, voornoemde 
wetsbepalingen niet van kracht waren 
op huidige rechtsvordering, ingesteld bij 
exploot van 3 december 1975, en der
halve onwettelijk werden toegepast 
(schending van de artikelen 2 van het 
Burgerlijk Wetboek, 54, § 4, 75 en 
133 van de wet van 3 juli 1978); 

tweede onderdeel, de artikelen 54, § 4, 
en 75 van de wet van 3 juli 1978 de 
subrogatie betreffen van de werkgever, 
waar de Belgische Staat, luidens de 
vermeldingen van het exploot van dag
. vaarding, de huidige rechtsvordering in 

0v egende dat het arrest er h?edanigheid van verze_keraar-wet en 
. erw . met van werkgever heeft mgesteld, zodat 

z1ch .. aldus met toe beperkt de de ingeroepen wetsbepalingen de hui
beWIJSWaarde van het verslag van dige rechtsvordering niet konden gron
de inspecteur-geneesheer in feite te I den en zodat eveneens de bewijskracht 
beoordelen; dat het uit het feit dat van het exploot van dagvaarding wordt 
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geschonden (schending, bovendien, van 
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat uit het ant

woord op het tweede onderdeel van 
het eerste middel blijkt dat ver
weerder, als gesubrogeerde in de 
rechten die de getroffene tegen 
eiseres mocht doen gelden, de 
terugbetaling door eiseres van de 
gedurende de tijdelijke arbeidsonge
schiktheid uitgekeerde bezoldiging 
kon vorderen, doch enkel ten belope 
van de vergoedingen die naar 
gemeen recht aan de getroffene 
toekwam; 

Overwegende dat echter verweer
der, doordat hij de getroffene in 
dienst had, onderworpen was aan 
de verplichting bepaalde sociale 
lasten en onder meer de bijdragen 
aan de Rijksdienst voor Maatschap
pelijke Zekerheid te betalen, welke 
verplichting haar grond vindt in de 
wettelijke en reglementaire bepalin
gen op het stuk; 

Dat hieruit volgt dat de betalin
gen van dergelijke bijdragen, ener
zijds, geen door de getroffene gele
den schade vormden, zodat verweer
der de terugbetaling ervan niet kon 
vorderen op grond van subrogatie in 
de rechten van de getroffene, en, 
anderzijds, voor verweerder zelf 
geen schade konden uitmaken die 
eiseres krachtens artikel 1382 van 
het Burgerlijk Wetboek diende te 
herstellen; 

Overwegende dat, weliswaar, 
krachtens de artikelen 54, § 4, en· 
75 van de op 1 september 1978 
in werking getreden wet van 
3 juli 1978 betreffende de arbeids
overeenkomsten, welke artikelen 
respectievelijk de arbeidsovereen
komst voor werklieden en de 
arbeidsovereenkomst voor bedien
den betreffen, de werkgever tegen 
de derden die aansprakelijk zijn 
voor een arbeidsongeval of voor een 
ongeval op de weg naar of van het 
werk, een rechtsvordering kan 

instellen tot terugbetaling van de 
sociale bijdragen waartoe hij door 
de wet of door een individuele of 
collectieve arbeidsovereenkomst is 
gehouden; 

Overwegende dat die wetsbepalin
gen aan de derde die voor het 
arbeidsongeval aansprakelijk is en 
aan zijn verzekeraar nieuwe ver
plichtingen opleggen en aldus ten 
aanzien van de vorige wetgeving 
een nieuwe aansprakelijkheidsregel 
invoeren; dat zij derhalve, behou
dens afwijking door de wetgever 
van het in artikel 2 van het Burger
lijk Wetboek gestelde principe, de 
vergoeding van de schade niet kun
nen regelen waarvan de oorzaak 
dagtekent van v66r hun inwerking
treding; 

Overwegende dat, naar luid van 
artikel 133 van bedoelde wet van 
3 juli 1978, de bepalingen van die 
wet weliswaar toepasselijk zijn op 
de lopende overeenkomsten, doch 
dit geenszins insluit dat die bepalin
gen kunnen worden toegepast op de 
gevolgen van een v66r de inwer
kingtreding van die wet overkomen 
ongeval; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat het ongeval op de weg naar 
het werk op 2 november 1973 is 
gebeurd; 

Dat het arrest, dat zijn beslissing 
betreffende de vordering tot terug
betaling van de patronale bijdragen 
op de artikelen 54, § 4, en 75 van de 
wet van 3 juli 1978 grondt, aldus 
artikel 2 van het Burgerlijk Wet
hoek schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest behalve in zoverre 
het de hogere beroepen ontvanke
lijk verklaart en eiseres veroordeelt 
tot terugbetaling van medische 
kosten; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; houdt de kosten aan en 
zegt dat de feitenrechter erover · zal 
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beslissen; verwijst de aldus 8° CASSATIE- OMVANG- BURGERLLJKE 
beperkte zaak naar het Hof van ZAKEN- VERNIETIGING VAN EEN BESCHIK-
Beroep te Antwerpen. KING VAN DE BESTREDEN BESLISSING -

20 maart 1981 1" kamer 
Voorzitter : de h. Jans.sens, afdelings
voorzitter - Verslaggever : baron Vin
!;Otte - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Tillekaerts, advocaat-generaal 
Advocaten: mrs. VanRyn en Biitzler. 

Nr. 419 

3" KAMER- 23 maart 1981 

1° ARBEIDSOVEREENKOMST - BE
DIENDE - OVEREENKOMST VOOR ONBE
PAALDE TLJD - BEDIENDE WAARVAN HET 
JAARLLJKS LOON HOGER IS DAN 
150.000 FRANK - ONTSLAG ZONDER GELDIGE 
OPZEGGING - GEVOLGEN. 

2° ARBEIDSOVEREENKOMST - BE
DIENDE - OVEREENKOMST VOOR ONBE
PAALDE TLJD- ONTSLAG- BEGRIP. 

3° ARBEIDSOVEREENKOMST - BE
DIENDE - OVEREENKOMST VOOR ONBE
PAALDE TLJD- OPZEGGING- BEGRIP. 

4° ARBEIDSOVEREENKOMST - OVER
EENKOMST VOOR ONBEPAALDE TLJD - NIE
TIGHEID VAN DE OPZEGGING - NIETIGHEID 
ZONDER GEVOLG VOOR DE GELDIGHEID VAN 
HET ONTSLAG. 

5° ARBEIDSOVEREENKOMST - OVER
EENKOMST VOOR ONBEPAALDE TLJD - ONT
SLAG - ONTSLAG ZONDER OPZEGGING OF 
MET NIETIGE OPZEGGING- GEVOLGEN. 

6° VERJARING- BURGERLLJKE ZAKEN
RECHTSVORDERING TOT BETALING VAN 
VAKANTIEGELD RECHTSVORDERING 
VOORTVLOEIEND UIT OVERTREDING VAN 
ART. 54 VAN DE. OP 20 JULI 1955 GECOORDI
NEERDE WETTEN BETREFFENDE DE JAAR
LLJKSE VAKANTIES VAN DE WERKNEMERS
VIJFJARIGE VERJARING. 

7° CASSATIE- OMVANG- BURGERLLJKE 
ZAKEN- VERNIETIGING VAN EEN BESCHIK
KING VAN DE BESTREDEN BESLISSING -
DIENTENGEVOLGE VERNIETIGING VAN EEN 
ANDERE BESCHIKKING DIE ENKEL HET 
GEVOLG IS VAN DE EERSTE- BEGRIP. 

DIENTENGEVOLGE VERNIETIGING VAN EEN 
ANDERE BESCHIKKING DIE OP DE EERSTE IS 
GEGROND. 

1° Uit art. 15, § 2, Arbeidsovereenkom
stenwet Bedienden viel niet af te 
leiden dat een ontslag zonder regelma
tige opzegging de arbeidsovereen
komst voor bedienden liet voortbe
staan totdat die opzegging bij akkoord 
tussen partijen of bij gerechtelijke 
beslissing werd vastgesteld. 

2° Ontslag is de handeling waardoor een 
partij aan de andere ter kennis brengt 
dat zij de arbeidsovereenkomst wil 
bei!indigen (1). 

3° Opzegging is de voorafgaande mede
deling van een partij aan de andere 
van de datum waarop de arbeidsover
eenkomst moet eindigen (1). 

4° De nietigheid van de door een partij 
gedane opzegging is zonder gevolg 
voor de geldigheid van het ontslag (2). 
(Art. 14 Arbeidsovereenkomstenwet 
Bedienden.) 

5° Wordt het ontslag zonder opzegging 
gegeven of met een nietige opzegging 
omdat de duur van de opzeggingster
mijn niet is vermeld, dan is de 
arbeidsovereenkomst voor bedienden 
onmiddellijk beiHndigd. (Artt. 14 en 
15 Arbeidsovereenkomstenwet Bedien
den.) 

6° De rechtsvordering, voortvloeiend uit 
overtreding van art. 54 wet jaarlijkse 
vakantie van de werknemers van 
28 juni 1971, verjaart door verloop van 
vijf jaar te rekenen vanaf het feit dat 
de rechtsvordering heeft doen ont
staan (3). (Art. 26 wet 17 april 1878, 
gew. bij de wet van 30 mei 1961.) 

7° Wanneer een beslissing vaststelt dat 
een arbeidsovereenkomst voor bedien
den is beeindigd, leidt de vernietiging 
van het beschikkende gedeelte van die 
beslissing, volgens hetwelk de werkge
ver de overeenkomst niet heeft bei!in
digd, tot vernietiging van het beschik-

(1) Cass., 14 mei 1975 (A.C., 1975, 991). 

(2) Cass., 26 sept. 1973 (A.C., 1974, 96). 

(3) Cass., 28 okt. 1976 (A.C., 1977, 247); 8 jan. 
1981 (ibid., 1980-81, nr. 264). 
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kende gedeelte waarbij eisers vorde
ring tot betaling van een opzeggings
vergoeding wordt afgewezen {4). 

8" Vernietiging van een beschikkend 
gedeelte van een beslissing Jeidt tot 
vernietiging van een ander beschik
kend gedeelte dat op het eerste is 
gegrond(4). 

(HANKARD) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 mei 1977 door het 
Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 14, 15, 18, 
20 van de wetten betreffende de arbeids
overeenkomst voor bedienden, gecoordi
neerd op 20 juli 1955, 1319, 1320, 
1322 van het Burgerlijk Wetboek en 
97 van de Grondwet; 

doordat het arrest aanneemt dat de 
brief van 1 augustus 1974, die als volgt is 
opgesteld : • Het spijt ons uw arbeids
overeenkomst te moeten bei!indigen. Uw 
opzeggingstermijn zal ingaan op 
1 november 1974. Daar komen we op 
terug », een definitief en onherroepelijk 
ontslag is, eisers vordering tot het beko
men van een opzeggingsvergoeding ver
werPt en hem veroordeelt tot betaling 
aan verweerster van een opzeggingsver
goeding van een halve maand, op grond 
dat het bij de brief van 1 augustus 
1974 gegeven ontslag een ontslag met 
tijdsbepaling is, in die zin dat verweer
ster, door het ontslag te geven, beslist 
dat de overeenkomst ten minste tot op 
die datum zal blijven worden uitgevoerd; 
dat het niet dienend is dat de ter kennis 
gebrachte opzegging nietig is vermits de 
nietigheid van de opzegging het ontslag 
met tijdsbepaling laat bestaan; dat het 
immers niet vaststaat dat verweerster 
met haar brief van 1 augustus 1974 de 
bedoeling had een opzegging te beteke
nen; dat eiser, door aldus zijn werk te 
verlaten v66r het verstrijken van de 
termijn, de arbeidsovereenkomst heeft 
beeindigd, 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 14 
van de gecoordineerde wetten betref
fende de arbeidsovereenkomst voor 
bedienden bepaalt dat, behalve grove 

(4) Zie Cass., 20 feb. 1981 (A.C., lli80-81, 
nr. 372). 

fout, een ontslag slechts kan worden 
gegeven met een opzegging; het ontslag 
een handeling is waardoor een partij 
aan de andere ter kennis brengt dat ze 
de arbeidsovereenkomst die hen bindt, 
wil beeindigen en de opzegging de 
voorafgaande mededeling is van de 
datum waarop de arbeidsovereenkomst 
een einde moet nemen; daaruit volgt dat, 
door te beslissen dat het door verweer
ster gegeven ontslag een ontslag met 
tijdsbepaling is dat de arbeidsovereen
komst · laat bestaan totdat de termijn 
verstreken is, ongeacht of het ontslag 
met een nietige opzegging werd gegeven 
en zelfs zonder opzegging, het arrest de 
wettelijke begrippen « ontslag » en 
" opzegging » met elkaar verwart en ze 
derhalve miskent, nude enige tijdsbepa
ling waarmee het ontslag kan worden 
gegeven, noodzakelijk en wettelijk de 
tijdsbepaling is die door een opzegging 
ter kennis werd gebracht en het gebrek 
aan regelmatige opzegging noodzakelij
kerwijze de onmiddellijke beeindiging 
van de overeenkomst meebrengt, waarbij 
degene die zijn ontslag heeft gekregen, 
een recht op de· opzeggingsvergoeding 
verkrijgt (schending van de artikelen 14, 
15, 18 en 20 van de wetten betreffende 
de arbeidsovereenkonist voor bedienden, 
gecoordineerd op 20 juli 1955); 

tweede onderdeel, het arrest, door te 
beslissen dat de brief van 1 augustus 
1974 een definitief en onherroepelijk 
ontslag is met tijdsbepaling doch zonder 
opzegging omdat het niet vaststaat dat 
verweerster de bedoeling had, bij haar 
brief van 1 augustus 1974, een opzegging 
te betekenen, de bewijskracht van de 
akten schendt en inzonderheid de 
bewijskracht van de brief van 1 augustus 
1974 in zoverre deze brief vermeldt dat 
" Uw opzeggingstermijn zal ingaan op 
1 november 1974 » en het van deze zin 
een uitlegging geeft die met de bewoor
dingen ervan onverenigbaar is (scherr
ding van de artikelen 1319, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek en 
97 van de Grondwet) : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat uit het arrest 

blijkt dat eisers arbeidsovereen
komst voor onbepaalde tijd werd 
gesloten en dat zijn jaarlijks loon 
hoger was dan 150.000 frank; dat 
verweerster hem op 1 augustus 
1974 een brief heeft gestuurd waar
van de bewoordingen in het middel 
worden herhaald en waaruit het 
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arrest afleidt dat zij hierin de stel
lige wil te kennen geeft de contrac
tuele. verbintenissen te beeindigen; 

Overwegende dat, volgens arti
kel 14, eerste lid, van de op 
20 juli 1955 gecoordineerde wetten 
betreffende de arbeidsovereenkomst 
voor bedienden, wanneer de verbin
tenis voor onbepaalde tijd is aange
gaan elke partij er een einde aan 
kan maken door opzegging; dat het 
derde lid van hetzelfde artikel 
bepaalt dat de opzegging op straffe 
van nietigheid wordt betekend door 
de overhandiging aan de andere 
partij van een geschrift waarop het 
begin en de duur van de opzeg
gingstermijn vermeld zijn; 

Overwegende dat artikel 15, § 2, 
van genoemde wetten weliswaar 
bepaalt dat, wanneer het jaarloon 
150.000 frank overschrijdt, de door 
de werkgever en de bediende in 
acht te nemen opzeggingstermijn, 
binnen de perken van dit artikel, 
worden vastgesteld, hetzij bij over
eenkomst gesloten ten vroegste op 
het ogenblik waarop de opzegging 
wordt gedaan, hetzij door de rech
ter, doch dat daaruit niet blijkt dat 

, een ontslag zonder geldige opzeg
ging de arbeidsovereenkomst zou 
laten bestaan, totdat die opzegging 
bij akkoord tussen de partijen of bij 
gerechtelijke beslissing is vastge
steld; 

Overwegende dat het ontslag een 
handeling is waardoor een partij 
aan de andere ter kennis brengt dat 
ze de arbeidsovereenkomst wil 
beeindigen; dat de opzegging de 
voorafgaande mededeling is van de 
datum waarop de arbeidsovereen
komst een einde moet nemen; dat, 
zoals het arrest beslist, de nietig
heid van de opzegging als dusdanig 
de geldigheid van het ontslag niet 
aantast; 

Dat, wanneer het ontslag zonder 
opzegging wordt gegeven, of wan
neer de opzegging nietig is, dit 
ontslag geen geldige tijdsbepaling 
bevat, zodat de arbeidsovereen
komst onmiddellijk is beeindigd; 

Dat het arrest door zijn in het 
middel aangehaalde beslissing de 
aangevoerde bepalingen van de 
gecoordineerde wetten van 20 juli 
1955 schendt; 

Dat dit onderdeel van het middel 
gegrond is; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1319, 1320, 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 34 van 
de op 20 juli 1955 gecoi:irdineerde wetten 
betreffende de arbeidsovereenkomst 
voor bedienden, 54, 55, 60 van de op 
28 juni 1971 gecoi:irdineerde wetten 
betreffende de jaarlijkse vakanties van 
de werknemers, 26 en 28 van de wet van 
17 april 1878 houdende voorafgaande 
titel van het Wetboek van Strafvorde
ring, gewijzigd bij artikel 1 van de wet 
van 30 mei 1961, 

doordat het arrest eisers vordering tot 
het bekomen van vakantiegeld en van 
dubbel vakantiegeld voor de periode van 
1 mei 1973 tot 27 augustus 1974 ver
werpt, op grond dat, nu eiser dit vakan
tiegeld voor het eerst voor het arbeids
hof heeft gevraagd bij op de griffie van 
dat hof op 23 november 1976 neergelegde 
conclusie, die vordering verjaard is 
omdat ze meer dan een jaar na het 
einde van de overeenkomst werd inge
steld, 

terwijl, eerste onderdeel, het blijkt dat 
eiser het vakantiegeld en het dubbel 
vakantiegeld voor de periode van 
1 mei 1973 tot 27 augustus 1974 reeds bij 
conclusie voor de eerste rechter had 
gevorderd in de vorm van bepaling van 
de opdracht die aan de deskundige 
moest worden gegeven, en dat het beroe
pen vonnis die vordering had ingewil
ligd, zodat het arrest, door de verjarings
termijn van artikel 34 van de gecoi:irdi
neerde wetten te doen ingaan op de dag 
van de neerlegging van de conclusie in 
hoger beroep, de bewijskracht van de 
akten en inzonderheid de bewijskracht 
van de voor de eerste rechter genomen 
conclusie miskent, alsook de bewijs
kracht van het beroepen vonnis en de 
regels betreffende de verjaring (schen
ding van de artikelen 1319, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek en 
34 van de gecoi:irdineerde wetten betref
fende de arbeidsovereenkomst voor 
bedienden); 

tweede onderdeel, het niet-betalen van 
het vakantiegeld en het dubbel vakantie
geld een misdrijf is dat in artikel 54 
van de gecoi:irdineerde wetten van 
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28 juni 1971 wordt omschreven; de 
burgerlijke rechtsvordering die op die 
vordering steunt, derhalve verjaart over
eenkomstig de voorschriften van het 
Wetboek van Strafvordering en niet 
volgens de voorschriften van artikel 34 
van de gecoordineerde wetten betref
fende de arbeidsovereenkomst (schen
ding van de artikelen 54, 55, 60 van de 
op 28 juni 1971 gecoordineerde wetten 
betreffende de jaarlijkse vakantie van 
werknemers, 34 van de op 20 juli 1955 
gecoordineerde wetten betreffende de 
arbeidsovereenkomst voor bedienden, 
26 en 28 van de wet van 17 april 1878 
houdende de voorafgaande titel van het 
Wetboek van Strafvordering, gewijzigd 
bij artikel 1 van de wet van 
30 mei 1961) : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat eiser bij conclu

sie voor de eerste rechter om de 
aanwijzing van een accountant had 
verzocht, wiens opdracht met name 
erin zou bestaan het door verweer
ster verschuldigde achterstallige 
vakantiegeld en dubbel vakantiegeld 
te berekenen voor de periode van 
1 mei 1973 tot 27 augustus 1974; dat 
het vonnis van de Arbeidsrechtbank 
te Brussel van 25 juni 1976 die 
vordering inwilligt; 

Dat het arrest, door te beslissen 
dat het vakantiegeld voor het eerst 
voor het arbeidshof werd gevraagd, 
de bewijskracht van voormelde con
clusie en voormeld voonnis schendt; 

Wat het tweede onderdeel be
treft: 

Overwegende dat eiser in zijn 
conclusie voor het arbeidshof ver
meldde dat « sedert het begin van 
de contractuele betrekkingen, appel
lante (thans verweerster) in gebreke 
is gebleven het voorschrift van het 
koninklijk besluit van 30 maart 1967 
en van de gecoordineerde wetten 
van 28 juni 1971 betreffende het 
dubbel vakantiegeld na te leven »; 
dat hij in de slotsom van zijn 
conclusie aan het arbeidshof vroeg 
« vast te stellen en voor recht te 
zeggen dat appellante in gebreke is 
gebleven het dubbel vakantiegeld, 
en inzonderheid het vakantiegeld 

dat wegens zijn vertrek verschul
digd is, aan concluant te betalen en 
bijgevolg appellante te veroordelen 
tot betaling van het onder dit punt 
gevorderde bedrag dat door de des
kundige zal worden vastgesteld »; 

Dat eiser aldus die vordering 
deed steunen op een gebrek aan 
betaling dat met correctionele straf
fen wordt gestraft krachtens 
artikel 54, 2", van de gecoordineerde 
wetten van 28 juni 1971 betreffende 
de jaarlijkse vakantie van de werk
nemers; dat luidens artikel 26 van 
de wet van 17 april 1878 houdende 
de voorafgaande titel van het Wet
hoek van Strafvordering, gewijzigd 
bij de wet van 30 mei 1961, de 
burgerlijke rechtsvordering volgend 
uit een misdrijf verjaart door ver
loop van vijf jaren te rekenen van 
de dag waarop het misdrijf is 
gepleegd; dat, krachtens artikel 28 
van dezelfde wet van 17 april 1878, 
voornoemd artikel 26 toepasselijk is 
in aile door bijzondere wetten gere
gelde zaken; 

Dat al de onderdelen van het 
middel gegrond zijn; 

En overwegende dat, enerzijds, 
uit het arrest blijkt dat de beschik
kingen volgens welke de arbeids
overeenkomst niet onmiddellijk 
door verweerster werd beeindigd 
toen ze eiser ontsloeg, en de 
beschikking, volgens welke de over
eenkomst door eiser werd beein
digd, noodzakelijk met elkaar in 
verband staan; dat, derhalve, de 
vernietiging, op het eerste onder
dee! van het eerste middel, van de 
eerste beslissing, de vernietiging 
van de tweede beslissing moet mee
brengen, alsook van de beslissingen 
die er het gevolg van zijn, waarbij 
eisers vordering tot het bekomen 
van een opzeggingsvergoeding werd 
verworpen en een vergoeding aan 
verweerder werd toegekend; 

Dat, anderzijds, het arrest eisers 
conclusie tot bevestiging van de 
door de eerste rechter bevolen 
onderzoeksmaatregel verwerpt, op 
grond dat die maatregel overbodig 
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is « gelet op de hierboven aange
haalde beslissingen »; dat, derhalve, 
de vernietiging ook dit laatste 
beschikkende gedeelte moet omvat
ten, hetwelk op de te vernietigen 
beslissingen steunt; 3° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG

HEIDSCOMITE AFGEVAARDIGDEN 
VAN HET PERSONEEL - BESCHERMING -

Om die redenen, en zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van het 
tweede onderdeel van het eerste 
middel, noch van het tweede, derde 
en vijfde middel, die geen ruimere 
cassatie kunnen meebrengen, ver
nietigt het bestreden arrest behalve 
in zoverre het de hogere beroepen 
ontvankelijk verklaart; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeel
telijk vernietigde beslissing; houdt 
de kosten aan en zegt dat de 
feitenrechter erover zal beslissen; 
verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Arbeidshof te Bergen. 

23 maart 1981 - 3" kame::- - Voorzit
ter : de h. Meeus, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever : baron Vin!;!otte -
Andersluidende conclusie (5) van de h. 
Duchatelet, advocaat-generaal - Advo
caten : mrs. Ansiaux en Kirkpatrick. 

Nr. 420 

3" KAMER - 23 maart 1981 

1° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG
HEIDSCOMITE - AFGEVAARDIGDE VAN 
HET PERSONEEL - ONREGELMATIG ONT
SLAG - BIJWNDERE VERGOEDING -
BEDRAG- BEGRIP. 

2° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG
HEIDSCOMITE- AFGEVAARDIGDE VAN 
HET PERSONEEL, LID VAN DE GENOEMDE 

Nota arrest nr. 419 : 

(5) Het O.M. had geconcludeerd tot verwer
ping van het eerste middel. Het was van 
oordeel dat wanneer ontslag wordt gegeven 
met een tijdsbepaling, gepaard gaand met een 
nietige opzegging, de arbeidsovereenkomst 
niet dadelijk eindigt, maar wei op de dag die 
door de ontslaggevende partij is vastgesteld. 

OOGMERK. 

1 • De bij de wet vastgestelde bijzondere 
vergoeding om de werknemers, die als 
afgevaardigden van het personeel lid 
zijn van de ondernemingsraad of van 
het veiligheidscomite, te beschermen 
tegen een onregelmatig ontslag is een 
minimum opzeggingsvergoeding; zij 
kan dus niet samengenoten worden 
met de gemeenrechtelijke opzeggings
vergoeding. (Art. 21, § 7, wet van 
20 sept. 1948; art. lbis, § 7, wet van 
10 juni 1952.) 

2" De werknemer die binnen de onder
neming lid is van de ondernemings
raad en van het veiligheidscomite en 
die onregelmatig is ontslagen en wiens 
herplaatsing is geweigerd, kan slechts 
aanspraak maken op een enkele for
faitaire vergoeding; aangezien de wei
gering tot herplaatsing, die aanleiding 
geeft tot betaling van de genoemde 
vergoeding als sanctie voor het onre
gelmatig ontslag (1) een enkele hande
Jing is, zou het niet verantwoord zijn 
de bevoorrechte werknemer de twee 
forfaitaire vergoedingen te laten 
samengenieten. (Art. 21, § 7, wet van 
20 sept. 1948; art. 1bis, § 7, wet van 
10 juni 1952.) 

3" De bescherming die de wet verleent 
aan de werknemers die lid zijn van de 
ondernemingsraad en van het veilig
heidscomite, is voor hen geen voor
recht; zij wordt hun verleend in het 
belang van de door hen binnen de 
onderneming uitgeoefende functies en 
om te voorkomen dat de werking van 
die raad en van dat comite wordt belet 
wanneer de werkgever de arbeidsover
eenkomst wederrechtelijk beeindigt. 

Nota arrest nr. 420 : 

(1) Wat betreft de stelling dat het verschul
digd zijn van de vergoeding de sanctie vormt 
van het onregelmatig ontslag, zie Cass., 
3 maart 1967 (A.C., 1967, 831) en 17 nov. 
1980 (ibid., 1980-81, nr. 165). 
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ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 19 januari 1979 door 
het Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Overwegende dat de voorziening 
het arrest slechts bekritiseert in 
zoverre het beslist dat verweerder 
gerechtigd is de twee bijzondere 
vergoedingen te cumuleren, bepaald, 
enerzijds bij artikel 21, § 7, van de 
wet van 20 september 1948 hou
dende organisatie van het bedrijfs
leven, anderzijds bij artikel 1bis, 
§ 7, van de wet van 10 juni 1952 
betreffende de gezondheid en de 
veiligheid van de arbeiders alsmede 
de salubriteit van het werk en de 
werkplaatsen, en, bijgevolg, eiseres 
veroordeelt tot betaling aan ver
weerder van een bedrag van 
1.762.500 frank; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 21, inzonder
heid § 7, van de wet van 
20 september 1948 houdende organisatie 
van het bedrijfsleven, gewijzigd bij 
artikel 2 van de wet van 16 januari 1967, 
1bis, inzonderheid § 7, van de wet van 
10 juni 1952 betreffende de gezondheid 
en de veiligheid van de arbeiders als
mede de salubriteit van het werk en de 
werkplaatsen, gewijzigd bij artikel 5 van 
de wet van 16 januari 1967, 14, 15, 15bis, 
20, 21 van de op 20 juli 1955 gecoordi
neerde wetten betreffende de arbeids
overeenkomst voor bedienden, gewijzigd 
bij de wet van 21 december 1969, en 
97 van de Grondwet, 

doordat het arrest beslist dat, nu er 
geen wetsbepaling is die de cumulatie 
verbiedt van de bij de artikelen 21, § 7, 
van de wet van 20 september 1948 
houdende organisatie van het bedrijfsle
ven en 1 bis, § 7, van de wet van 
10 juni 1952 betreffende de gezondheid 
en de veiligheid van· de arbeiders als
mede de salubriteit van het werk en de 
werkplaatsen bepaalde bijzondere ver
goedingen, verweerder gerechtigd is die 
vergoedingen te vorderen, en doordat, 
bijgevolg, het arrest eiseres veroordeelt 
tot betaling aan verweerder van een 
bedrag van 1.762.500 frank, 

tenvijl de bij genoemde artikelen 21, 
§ 7, en 1 bis, § 7, bepaalde bijzondere 

vergoedingen van dezelfde aard zijn als 
de gemeenrechtelijke opzeggingsvergoe
dingen ( artikel 20 van de gecoordineerde 
wetten betreffende de arbeidsovereen
komst voor bedienden); die wetsbepalin
gen aldus enkel tot doel hebben de 
minimum opzeggingsvergoeding te bepa
len die verschuldigd is in geval van 
ontslag van een werknemer die lid is 
van de ondernemingsraad of van . het 
veiligheidscomite, waaruit volgt dat, 
wanneer de door de werkgever voorge
stelde opzeggingsvergoeding hoger is 
dan of gelijk is aan het bij de genoemde 
artikelen 21, § 7, en 1bis, § 7, bepaalde 
minimum, die artikelen zijn nageleefd, 
zonder dat de werknemer die lid is van 
de ondernemingsraad en tevens van het 
veiligheidscomite aanspraak kan maken 
op de samenvoeging van de bij die 
artikelen bepaalde minimumvergoedin
gen; het arrest derhalve, door te beslis
sen dat verweerder gerechtigd was om 
als lid van de ondernemingsraad en van 
het veiligheidscomite de cumulatie van 
de twee bijzondere vergoedingen te vor
deren, een schending inhoudt van de in 
het middel vermelde bepalingen en 
inzonderheid van de artikelen 21, § 7, 
van de wet van 20 september 1948 
en 1 bis, § 7, van de wet van 
10 juni 1952 : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat eiseres de overeenkomst 
die tussen de partijen bestond, op 
1 juni 1973 heeft beeindigd; dat 
verweerder zich op het feit dat hij 
lid was van de ondernemingsraad 
en van het veiligheidscomite beriep 
om, met toepassing van de wet van 
20 september 1948 houdende organi
satie van het bedrijfsleven en van 
de wet van 10 juni 1952 betreffende 
de gezondheid en de veiligheid van 
de arbeiders alsmede de salubriteit 
van het werk en de werkplaatsen, 
zijn herplaatsing in de onderneming 
te vragen, hetgeen door eiseres 
werd geweigerd; 

Overwegende dat het arrest, na te 
hebben beslist dat verweerder door 
een opzeggingsvergoeding van twee 
jaar te krijgen « de volledige rechts
bescherming heeft genoten die een 
lid van de ondernemingsraad 
toekomt », eiseres veroordeelt tot 
betaling van een saldo van 
1.762.500 frank die aan verweerder 
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« als bescbermingsvergoeding zowel 
in zijn boedanigbeid van lid van de 
ondernemingsraad als van lid van 
bet veiligbeidscomite verscbuldigd 
is >>; 

Overwegende dat de ten deze 
toepasselijke artikelen 21, § 7, van 
de wet van 20 september 1948 
en 1 bis, § 7, van de wet van 
10 juni 1952, gewijzigd bij de 
artikelen 2 en 5 van de wet van 
10 januari 1967, namelijk in dezelfde 
bewoordingen bepalen dat, wanneer 
de werkgever de ontslageh werkne
mer in de onderneming niet ber
plaatst binnen dertig dagen na de 
aanvraag tot berplaatsing, bij aan 
de ontslagen werknemer een ver
goeding gelijk aan het lopende loon 
en berekend in functie van de 
ancienniteit van de werknemer in 
de onderneming moet betalen, 
onverminderd het recht op een 
hogere vergoeding verschuldigd op 
grond van de overeenkomst of van 
de gebruiken en op elke andere 
schadevergoeding wegens morele of 
materiele schade; 

Overwegende dat, wanneer de 
werknemer in de onderneming lid is 
van de ondernemingsraad of van 
het veiligheidscomite, de forfaitaire 
vergoeding die voor die beschermde 
werknemer bepaald is, een mini
mum is voor de opzeggingsvergoe
ding; dat de:ie oplossing ook geldt 
wanneer de werknemer lid is van 
de twee comites van de onderne
ming; 

Dat immers het feit, dat als straf 
voor het onrechtmatig ontslag een 
vergoeding verschuldigd is, niette
min impliceert dat de ontsla~en 
werknemer niet in de ondernemmg 
werd herplaatst; 

Dat het, in dat opzicht, niet die
nend is dat de werknemer lid is van 
de beide raden dan wel van een 
enkele raad; dat de herplaatsing een 
enkele bandeling is die terzelfder 
tijd voor de twee beschermde boe
danigheden gevolgen heeft en dat, 

derhalve, de weigering de werkne
mer te herplaatsen slechts aanlei
ding kon geven tot een enkele 
vergoeding; 

Dat een andere beslissing tegen 
de wil van de werkgever zou ingaan 
omdat hij de bescherming van de 
werknemers, leden van de onderne
mingsraad en van het veiligheidsco
mite, wil verstevigen niet opdat ze 
zouden bevoorrecbt zijn, maar in 
bet belang van hun functies in de 
onderneming en ten einde de nor
male werking van die comites niet 
te beletten bij onrechtmatige beein
diging van de arbeidsovereenkomst 
door de werkgever; 

Dat bet middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest, doch enkel in 
zoverre het eiseres veroordeelt tot 
betaling aan verweerder van een 
bedrag van 1.762.500 frank als bij
zondere beschermingsvergoeding en 
het uitspraak doet over de kosten; 
beveelt dat melding van onderbavig 
arrest zal worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; boudt de kosten aan en 
zegt dat de feitenrechter erover 
zal beslissen; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Arbeidshof 
te Luik. 

23 maart 1981 - 3" kamer - Voorzit
ter : de h. Meeus, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever : de h. Closon -
Gelijkluidende conclusie van mevr. Lie
kendael, advocaat-generaal - Advoca
ten : mrs. Simont en Houtekier. 

Nr. 421 

3" KAMER - 23 maart 1981 

1° ARBEIDSOVEREENKOMST - urr
VOERING VAN DE OVEREENKOMST 
GESCHORST WEGENS ZIEKTE OF ONGEVAL -
RECHT VAN DE WERKGEVER OM VOOR OF 
TUDENS DE SCHORSING OPZEGGING TE DOEN 
- OPZEGGINGSTERMUN LOOP!' NIET 'l'DDENS 
DE SCHORSING. 
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2° ARBEIDSOVEREENKOMST - WERK
NEMER TLJDELLJK ARBEIDSONGESCHIKT -
DEELTLJDSE ARBEID WEGENS ARBEIDSONGE
SCHIKTHEID VAN DE WERKNEMER - .GEEN 
SCHORSING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST. 

3° ARBEIDSOVEREENKOMST - ONT

SIAG DOOR DE WERKGEVER MET OPZEG
GINGSTERMLJN - WERKNEMER, GEDEELTE
LLJK ARBEIDSONGESCHIKT ·- DEELTLJDSE 
ARBEID WEGENS ARBEIDSONGESCHIKTHEID 
VAN DE WERKNEMER - GEEN SCHORSING 
VAN DE OPZEGGINGSTERMLJN. 

4° ARBEIDSOVEREENKOMST - AR

BEIDSOVEREENKOMST VOOR WERKLIEDEN -
ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ONBEPAALDE 
TLJD - OPZEGGING DOOR DE WERKGEVER -
OPZEGGINGSTERMLJN VAN ACHTENTWINTIG 
DAGEN - BETEKENIS VAN HET WOORD 
• DAG •· 

5° ARBEIDSOVEREENKOMST - WERK 

GELEVERD NA HET VERSTRLJKEN VAN EEN 
VORIGE ARBEIDSOVEREENKOMST - NIEUWE 
STILZWLJGENDE ARBEIDSOVEREENKOMST. 

6° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG
HEIDSCOMITE- VERKIEZING VAN DE 
PERSONEEUlAFGEVAARDIGDE VOOR
WAARDE TE VERVULLEN OP DE DAG VAN DE 
VERKIEZINGEN- GEVOLG. 

1• Wanneer de uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst wegens ziekte of 
ongeval van de werknemer is 
geschorst, behoudt de werkgever het 
re_cht op ~~ zeggen, maar de opzeg
gmgstermiJn Joopt niet tijdens de 
schorsin~ (1). (Artt. 31, § 1, en 38, § 2, 
tweede hd, wet van 3 juli 1978.) 

2• en 3• Wanneer een werknemer die 
gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, deel
tijds werkt, wordt de uitvoering van de 
arbeids_over_eenkomst niet geschorst, 
zodat m die omstandigheid de opzeg
gi'ngstermijn Joopt. 

4• J:?e termijn van achtentwi'ntig dagen, 
die moet worden in acht genomen 
door de werkgever die een voor onbe
paalde tijd aangenomen werknemer 
opzegt, zijn kalenderdagen en geen 
werkdagen (2). (Art. 59, tweede lid wet 
van 3 juli 1978.) ' 

5• De rechter kan uit de omstandigheid 
dat een werknemer voor zijn werkge
ver heeft gewerkt na het verstrijken 
van de opzeggingstermij'n, waardoor 
een vorige arbeidsovereenkomst tus
sen de partijen eindigt, wettig afleiden 
dat er tussen dezelfde partijen stil
zwijgend een nieuwe arbeidsovereen
komst is gesloten. 

6• De voorwaarden om, als personeelsaf
gevaardigde, respectievelijk in de 
ondernemingsraad en in het comite 
voor veiligheid, gezondheid ·en ver
fraaiing van de werkplaats verkozen te 
worden, moeten op de datum van de ' 
verkiezing vervuld zijn; daaruit volgt 
dat de arbeidsrechtbank, waarbij de 
voorziening, bepaald bij art. 38 KB. 
van 18 okt. 1978 betreffende de onder
nemingsraden en de comitl!s voor 
veiligheid, gezondheid en verfraaiing 
van de werkplaatsen is ingesteld, niet 
behoeft na te gaan of aan de 
genoemde voorwaarden reeds was vol
daan op de datum van de voorstelling 
der kandidaten. (Art. 19 wet van 
20 sept. 1948; art. 1, § 4, bbis, wet van 
10 juni 1952.) 

(• AMIL • N.V. T. ALGEMEEN BELGISCH VAKVER
BOND, !.AMANT) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 10 april 1979 door de 
Arbeidsrechtbank te Doornik, in 
laatste aanleg, gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet, 19, 21, § 2, van de wet van 
20 september 1948 houdende organisatie 
van het bedrijfsleven, 1, § 4, bbis, Ibis, 
§ 2, van de wet van 10 juni 1952 
betreffende de gezondheid en de veilig
heid. van de werknemers alsmede de 
salubriteit van het werk en van de 
werkplaatsen, 37, 38, §§ 1, 2 en 3, 59 van 
de wet van 3 juli 1978 betreffende de 
arbeidsovereenkomsten, 10 en 33 van het 
koninklijk besluit van 18 oktober 1978 
betreffende de ondernemingsraden en de 
comites voor veiligheid, gezondheid en 
verfraaiing van de werkplaatsen, zoals 
die bepalingen toepasselijk waren op 

----------------119 februari 1979, 

(1) Zie Cass., 15 sept. 1966 (A.C, 1967, 65). 

(2) Zie Cass., 2 maart 1962 (Bull. en Pas., 
1962, I, 747). 

doordat het vonnis vaststelt, aanneemt 
of beslist dat tweede verweerder op 
4 augustus 1978 het slachtoffer was 
geweest van een arbeidsongeval, dat 
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eiseres in haar schrijven van 
12 september 1978 die verweerder had 
opgezegd met ingang van maandag 
18 september 1978 en eindigend op 
15 oktober 1978, dat, volgens geneesheer 
N., tweede verweerder tijdelijk algeheel 
arbeidsongeschikt was tot 1 januari 1979 
en tijdelijk gedeeltelijk arbeidsonge
schikt van 2 januari 1979 tot 
15 maart 1979, dat tweede verweerder 
zijn arbeid gedeeltelijk had hervat in 
januari en februari 1979, dat hij aldus in 
januari 1979 52 uren en in februari 1979 
72 uren had gewerkt, dat is in totaal 
124 uren, dat, wanneer men die ar
beidsuren door vier deelt, men tot het 
besluit komt dat tweede verweerder 
gedurende 31 werkdagen gewerkt had 
tijdens de maanden januari en februari 
en dat hij aldus Ianger had gewerkt dan 
de bij artikel 59 van de wet van 
3 juli 1978 voorgeschreven opzeggings
termijn van 28 dagen; dat daaruit volgt 
dat tussen de partijen stilzwijgend een 
nieuwe overeenkomst voor onbepaalde 
tijd was ontstaan, dat, toen eiseres in 
haar schrijven van 16 maart 1979, dat 
naar de op 12 september 1978 gedane 
opzegging verwees, genoemde verweer
der vrijstelde van zijn verplichting de 
opzegging werkelijk in acht te nemen 
door hem een vergoeding te betalen die 
gelijk was aan het loon dat hij voor de 
periode van 16 maart 1979 tot 
15 april 1979 zou ontvangen hebben, dat 
schrijven moest worden beschouwd als 
de betekening van een ontslag zonder 
opzegging met betaling van een vergoe
ding, ten einde de tweede overeenkomst 
voor onbepaalde tijd die stilzwijgend 
tussen de partijen was ontstaan, te 
beeindigen, dat op dit ogenblik die 
verweerder aan de bij artikel 10 van het 
koninklijk besluit van 18 oktober 1978 
bepaalde voorwaarden voldeed en aldus 
de bescherming genoot die bij artikel 21, 
§ 2, eerste lid, van de wet van 
20 september 1948 bepaald is voor de 

de sociale verkiezingen kon vermeld zijn 
wegens de op 12 september 1978 aan 
tweede verweerder betekende opzegging 
en we gens het feit dat op. het ogenblik 
waarop de vordering werd ingesteld, die 
verweerder geen deel meer uitmaakte 
van het personeel van eiseres, 

terwijl, eerste onderdeel, enerzijds, 
wanneer een arbeider het slachtoffer is 
geweest van een arbeidsongeval, tijdens 
zijn tijdelijke algehele arbeidsonge
schiktheid zijn ontslag is betekend met 
een opzeggingstermijn van 28 dagen 
overeenkomstig genoemde artikelen 37, 
38 en 59 van de wet van 3 juli 1978, de 
tijdelijke algehele arbeidsongeschiktheid 
gevolgd is door een tijdelijke gedeelte
lijke arbeidsongeschiktheid van 50 per
cent en de werknemer tijdens die laatste 
periode gedeeltelijk, namelijk gedurende 
vier uren per dag werkt en 124 arbeids
uren in totaal presteert, hij moet worden 
geacht niet gedurende 31 doch slechts 
gedurende 15,5 werkdagen gearbeid te 
hebben en daaruit niet kan worden 
afgeleid dat de arbeider Ianger dan de 
opzeggingstermijn van 28 dagen zou 
hebben gewerkt en dat tussen de par
tijen stilzwijgend een nieuwe arbeids
overeenkomst voor onbepaalde tijd zou 
ontstaan zijn; anderzijds, wanneer een 
opzegging geldig aan een arbeider werd 
betekend zonder dat na dat ontslag 
uitdrukkelijk of stilzwijgend een nieuwe 
arbeidsovereenkomst gesloten werd, die 
arbeider niet meer voldoet aan de ver
eisten van de genoemde artikelen 19 van 
de wet van 20 september 1948, 1, § 4, 
bbis, van de wet van 10 juni 1952, 10 en 
33 van het koninklijk besluit van 
18 oktober 1978 en niet meer de bescher
ming van de kandidaten op de sociale 
verkiezingen geniet, bepaald bij de 
artikelen 21, § 2, van de wet van 
20 september 1948 en artikel 1bis, § 2, 
van de wet van 10 juni 1952; 

kandidaten op de sociale verkiezingen, tweede onderdeel, in de veronderstel
dat het niet bewezen was dat tweede ling dat onder de hierboven vermelde 
verweerder zijn kandidatuur op de so- voorwaarden een prestatie van in totaal 
ciale verkiezingen had gesteld met 124 arbeidsuren moet worden gelijkge
het enkele doel een vroeger geldig steld met een prestatie van 31 werkda
betekende opzegging teniet te doen, gen, tweede verweerder slechts dan zou 
aangezien hij reeds op 19 februari kunnen geacht worden op 19 fe-
1979 kandidaat was, terwijl zijn bruari 1979 Ianger dan de bij artikel 59 
tweede ontslag slechts dagtekende van de wet van 3 juli 1978 bepaalde 
van 16 maart 1979, en dat, derhalve, de opzeggingstermijn te hebben gewerkt en, 
door eiseres op 26 maart 1979 ingestelde derhalve, alleen dan zou kunnen geacht 
vordering niet gegrond was, welke ertoe worden geldig op de kiezerslijst voor de 
strekte te doen zeggen voor recht dati sociale verkiezingen te zijn ingeschreven 
verweerder niet op de door eerste ver- omdat er stilzwijgend een nieuwe 
weerder voorgedragen kandidatenlijst op arbeidsovereenkomst was ontstaan, als 
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bewezen werd dat genoemue opzeggmgs
termijn van 28 dagen op 19 februari 1979 
was overscbreden, en bet bewijs dat die 
periode overscbreden was door al de 
door verweerder tijdens de maand 
februari geleverde prestaties niet vol
doende was, waaruit volgt dat bet von
nis, dat dienaangaande niet de nodige 
klaarbeid brengt, bet Hof bet niet moge
lijk maakt na te gaan of de recbters een 
juiste toepassing bebben gedaan van de 
bierboven vermelde artikelen van de 
wetten van 20 september 1948, 
10 juni 1952 en 3 juli 1978 en van het 
koninklijk besluit van 18 oktober 1978, 
en dat het vonnis niet gemotiveerd is 
zoals vereist is bij artikel 97 van de 
Grondwet: 

Wat het eerste onderdeel betreft: 

Overwegende dat het vonnis, om 
te beslissen dat na het verstrijken 
van de door eiseres aan verweerder 
gegeven opzeggingstermijn van 
28 dagen tussen die partijen stil
zwijgend een nieuwe arbeidsover
eenkomst voor onbepaalde tijd werd 
gesloten, na te hebben vastgesteld 
dat de tweede verweerder ten 
gevolge van een arbeidsongeval vol
gens de geneesheer tijdelijk alge
heel arbeidsongeschikt was, dat het 
begin van die arbeidsongeschiktheid 
overeenstemt met de opzeggings
brief of aan die brief voorafgaat en 
tot 1 januari 1979 is blijven bestaan, 
en dat hij dan van 2 januari 1979 tot 
15 maart 1979 tijdelijk gedeeltelijk 
arbeidsongeschikt was voor 50 per
cent, op het feit steunt dat de 
tweede verweerder in januari en 
februari 1979 het werk gedeeltelijk 
heeft hervat, tijdens 4 uren per dag, 
en een loon kreeg voor 52 arbeids
uren in januari en 72 arbeidsuren in 
februari, een totaal van 124 ar
beidsuren; dat het vonnis daaruit 
afleidt dat verweerder aldus gedu
rende ten minste 31 werkdagen 
heeft gewerkt en dus is blijven 
voortwerken na het verstrijken van 
de opzeggingstermijn; 

Overwegende dat, luidens arti
kel 31, § 1, van de wet van 
3 juli 1978 betreffende de arbeids
overeenkomsten, ·de onmogelijkheid 
voor de werknemer om zijn werk te 

verrichten ten gevolge van ziekte of 
ongeval, de uitvoering van de over
eenkomst schorst; dat, volgens 
artikel 38, § 2, tweede lid, van 
dezelfde wet, bij opzegging door de 
werkgever gegeven v66r of tijdens 
de schorsing van de uitvoering van 
de arbeidsovereenkomst, namelijk 
in de zin van artikel 31 van 
genoemde wet, de opzeggingster
mijn tijdens de schorsing niet loopt; 

Overwegende dat de uitvoering 
van de arbeidsovereenkomst niet als 
geschorst kan worden beschouwd 
wanneer de gedeeltelijk arbeidson
geschikte werknemer gedeeltelijk 
werkt; dat derhalve de opzeggings
termijn in dat geval loopt; 

Overwegende dat in artikel 59, 
tweede lid, van de wet van 
3 juli 1978, die de opzeggingstermijn 
op 28 dagen vaststelt wanneer de 
opzegging van de werkgever uitgaat, 
het woord dag in zijn gebruikelijke 
zin moet worden verstaan, dit wil 
zeggen kalenderdag en niet werk
dag; 

Dat uit het vonnis blijkt dat 
verweerder in dienst van eiseres 
gewerkt heeft tijdens de maanden 
januari en februari 1979, gedurende 
31 werkdagen, dat is Ianger dan de 
28 kalenderdagen bij het verstrijken 
waarvan de opzeggingstermijn be
eindigd was; 

Dat, zo de vaststellingen van het 
vonnis het niet mogelijk maken de 
juiste datum van het verstrijken van 
de opzegging te bepalen, daaruit 
niettemin met zekerheid blijkt dat 
die opzegging in februari 1979 ver
streken is en dat verweerder na het 
verstrijken van die opzeggingster
mijn en v66r het einde van de 
maand februari gedurende ten min
ste drie dagen in dienst van eiseres 
heeft gewerkt; 

Dat de rechter daaruit wettig 
heeft kunnen afleiden dat tussen 
eiseres en verweerder stilzwijgend 
een nieuwe arbeidsovereenkomst is 
ontstaan; 
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Wat het tweede onderdeel be-~ Nr. 422 
treft: 

Overwegende dat volgens de 
artikelen 19 van de wet van 
20 september 1948 houdende organi
satie van het bedrijfsleven en 1, § 4, 
bbis, van de wet van 10 juni 1952 
betreffende de gezondheid en de 
veiligheid van de werknemers als
mede de salubriteit van het werk en 
van de werkplaatsen, de voorwaar
den van verkiesbaarheid als afge
vaardigde van het personeel in de 
ondernemingsraad en in het comi te 
voor veiligheid, gezondheid en ver
fraaiing van de werkplaatsen, waar
toe de voorwaarde behoort dat de 
werknemer sedert ten minste zes 
maanden tewerkgesteld is in de 
juridische entiteit waaronder de 
onderneming ressorteert of in de 
technische bedrijfseenheid bestaan
de uit verscheidene juridische enti
teiten, op de datum van de verkie
zingen moeten veFVUld zijn; 

Dat, derhalve, nu uit het vonnis 
blijkt dat in februari 1979 een 
nieuwe arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde tijd is ontstaan, de 
arbeidsrechter niet verplicht was na 
te gaan of die overeenkomst op 
19 febnmri al bestond, datum 
waarop verweerder als kandidaat 
werd voorgesteld; 

Dat de twee onderdelen van het 
middel niet kunnen worden aange-
nomen; 

2• KAMER - 24 maart 1981 

1° BEWIJS - STRAFZAKEN - DESKUNDI-
GENONDERZOEK B~SWAARDE 

BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER. 

2° BEWIJS - B~S DOOR GESCHRIFT -
B~SKRACHT VAN DE AKTEN- STRAFZA
KEN - MISKENNING VAN DE B~SKRACHT 
VAN AKTEN- BEGRIP. 

1• De rechter beoordeelt in Ieite en 
derhalve op onaantastbare wijze de 
bewijswaarde van een deskundigen
verslag, in zoverre hij de bewijskracht 
van het verslag niet miskent(1). 

2• Uit het feit alleen dat de rechter 
anders beslist dan de deskundige advi
seert, kan niet worden afgeleid dat de 
bewijskracht van het deskundigenver
slag is miskend. (Artt. 1319, 1320 en 
1322 B.W.) 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. OPENBARE WER
KEN T. FOSSE; DESMECHT EA. T. FOSSE) 

24 maart 1981 2" kamer -
Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Caenepeel 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Declercq, advocaat-generaal - Advo
caten : mrs. Bayart; Luyckx, Brussel. 

Nr. 423 

2" KAMER - 24 maart 1981 

1 ° STRAF - WEGVERKEER - OVERTREDING 
VAN HET WEGVERKEERSREGLEMENT -
OVERTREDING DOOR DE KONING SPECIAAL 
AANGEWEZEN ALS ZWARE OVERTREDING -
MINIMUM GELDBOETE. 

2° WEGVERKEER - OVERTREDING VAN 
Om die redenen, verwerpt de HET WEGVERKEERSREGLEMENT - OVERTRE

VOOrziening; veroordeelt eiseres in DING DOOR DE KONING SPECIAAL AANGEWE
de kosten. ZEN ALS ZWARE OVERTREDING - STRAF -

MINIMUM GELDBOETE. 

23 maart 1981 - 3" kamer- Voorzit- 3° STRAF- WANBEDRUF- POLITIESTRAF 
ter : de h. Meeus, waarnemend voorzit- illTGESPROKEN - VEREISTEN VOOR WETTIG
ter - Verslaggever: baron Vin~otte - HElD. 
Gelijkluidende conclusie van mevr. Lie-

1 
________________ _ 

kendael, advocaat-generaal - Advoca
ten : mrs. Bayart en De Gryse. (1) Cass., 14 juni 1977 (A.C., 1977, 1053). 
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4° STRAF - WEGVERKEER _ oVERTREDING I Over het middel, afgeleid uit de schen
VAN HET WEGVERKEERSREGLEMENT DOOR ding van de artikelen 9 van de Grondwet 
DE KONING SPECIAAL AANGEWEZEN ALS en 29 van de Wegverkeerswet, 
ZWARE OVERTREDING- POLITIEGELDBOETE 
UITGESPROKEN ZONDER OPGAVE VAN VER
ZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN - ONWETTIG
HEID. 

5° WEGVERKEER - OVERTREDING VAN 
HET WEGVERKEERSREGLEMENT DOOR DE 
KONING SPECIAAL AANGEWEZEN ALS ZWARE 
OVERTREDING - POLITIEGELOBOETE UITGE
SPROKEN ZONDER OPGAVE VAN VERZACH
TENDE OMSTANDIGHEDEN- ONWETTIGHEID. 

1" en 2" Bij ontstentenis van verzach
tende omstandigheden bedraagt het 
minimum van de geldboete wegens 
overtreding van het Wegverkeersregle
ment die door de Koning als zware 
overtreding is aangewezen, SO frank. 
(1). (Art. 29, eerste en derde lid, 
Wegverkeerswet, gew. bij wet van 
9 juni 1975; K.B. 7 april 1976 tot 
aanwijzing van de zware overtredin
gen van bet Wegverkeersreglement.) 

3" De st[afrechter bij wie een wanbedrijf 
aanhangig is gemaakt, mag slechts een 
politiestraf uitspreken indien voor dat 
wanbedrijf wettig verzachtende om
standigheden kunnen aangenomen 
worden en hij bovendien verzachtende 
omstandigheden in zijn vonnis aan
geeft(2). (Art. 1 wet van 4 okt. 1867.) 

4" en 5" Onwettig is de beslissing die, 
zonder opgave van verzachtende 
omstandigheden, een beklaagde ver
oordeelt tot een politiegeldboete 
wegens een door de Koning speciaal 
als zware overtreding aangewezen 
overtreding van het Wegverkeersregle
ment (3). (Art. 29, eerste en derde lid, 
Wegverkeerswet, gew. bij wet van 
9 juni 1975; K.B. 7 april 1976 tot 
aanwijzing van de zware overtredin
gen van het Wegverkeersreglement; 
art. 1 wet van 4 okt. 1867.) 

(PROCUREUR DES KONINGS TE TONGEREN 
T.PEETERS) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 29 oktober 1980 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Tongeren; 

doordat het vonnis verweerster ver
oordeelt tot een enkele geldboete van 
25 frank, gebracht op 1.000 frank, of 
een vervangende gevangenisstraf van 
3 dagen om, met overtreding van 
artikel 12.2 van bet Wegverkeersregle
ment, als bestuurster van een motor
voertuig op de openbare weg, die een 
kruispunt opreed, niet dubbel voorzicb
tig te zijn geweest ten einde aile onge
valleri te voorkomen en om, met overtre
ding van artikel 12.3.1 van bet Wegver
keersreglement, als bestuurster geen 
voorrang te bebben verleend aan de van 
recbts komende bestuurder, 

terwijl de overtredingen van arti-· 
kel 12.2 en 12.3.1 van het Wegverkeers
regletnent bij het koninklijk besluit van 
12 juni 1975 aangewezen worden als 
zware overtredingen in de zin van 
artikel 29 van de Wegverkeerswet en, nu 
het vonnis geen verzachtende omstan
digheden aanboudt, de uitgesproken 
straf onwettig is : 

Overwegende dat het vonnis 
onder meer verweerster veroordeelt 
tot een enkele geldboete van 
25 frank wegens overtreding van de 
artikelen 12.2 en 12.3.1 van het 
Wegverkeersreglement; 

Overwegende dat krachtens 
artikel 1 van het koninklijk besluit 
van 7 april 1976, dat van kracht was 
op het ogenblik van de feiten, het 
niet in acht nemen van de voor
rangsregels, bepaald in artikel 12 
van het Wegverkeersreglement, als 
zware overtreding in de zin van 
artikel 29 van de Wegverkeerswet 
wordt beschouwd; 

Overwegende dat krachtens voor
mel9 artikel 29, eerste lid, de zware 
overtredingen van het Wegverkeers
reglement, speciaal door de Koning 
als zodanig aangewezen, gestraft 
worden, behalve in het geval van 
verzachtende omstandigheden, met 
gevangenisstraf van acht dagen tot 

----------------! een maand en met geldboete van 
(1) (2) en (3) Cass., 27 maart 1979 (A.C., 

1978-79, 880). 
50 frank tot 500 frank of met een 
van die straffen aileen; 
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Overwegende dat het vonnis, dat 
ten deze geen verzachtende omstan
digheden aanduidt, een onwettige 
straf uitspreekt; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden vonnis in zoverre het 
uitspraak doet over de tegen ver
weerster ingestelde strafvordering; 
beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslis
sing; laat de kosten ten laste van de 
Staat; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de Correctionele Recht
bank te Hasselt, zitting houdenQ.e in 
hoger beroep. 

24 maart 1981 2• kamer -
Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Boon 
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Declerq, advocaat-generaal. 

Nr. 424 

2• KAMER - 24 maart 1981 

1° VOORLOPIGE HECHTENIS- TEGEN 
DE VERDACHTE KAN GEEN BEVEL TOT AAN
HOUDING WORDEN VERLEEND WNDER yOOR
AFGAAND VERHOOR - VASTSTELLING VAN 
DE RECHTER DA'l' DE VERDACHTE NIET OP 
'S RIJKS GRONDGEBIED KON WORDEN GEVAT 
- ONAANTASTBARE BEOORDELING VAN DE 
RECHTER. 

2° VOORLOPIGE HECHTENIS - BEVEL 
TOT AANHOUDING VERLEEND TEGEN EEN 
VERDACHTE DIE NIET KON WORDEN GEVAT
KENNISGEVING - VORMVEREISTEN VAN 
ART. 109 SV.- NIET OP STRAFFE VAN NIETIG
HEID (1). 

3° RECHTEN VAN DE MENS- ART. 6.3, 
~ EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE 
MENS - BEPALING NIET TOEPASSELIJK OP 
DE RECHTSPLEGING INZAKE VOORWPIGE 
HECHTENIS (2). 

4° VOORLOPIGE HECHTENIS - BEVEL 
TOT AANHOUDING - BEVESTIGING BINNEN 
VIJF DAGEN - ART. 2 WET VOORWPIGE 
HECHTENIS, GEW. BIJ WET VAN 13 MAART 1973, 
EN ART. 4- INZAGE VAN HET DOSSIER DOOR 
DE VERDACHTE OF ZIJN ADVOCAAT NIET 
TOEGESTAAN (3). 

(BOUBEZARI) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 3 februari ·1981 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen, kamer van inbeschuldigingstel
ling, gewezen; 

Overwegende dat de arresten de 
beroepen beschikkingen bekrachti
gen waarbij twee tegen eiser ver
leende bevelen tot aanhouding zijn 
bevestigd; 

Overwegende dat de voorzienin
gen, ingeschreven in de algemene 
rol onder de nrs. 6592 en 6593, met 
het oog op een goede rechtsbedeling 
samen dienen behandeld te worden; 

Over het middel, hieruit afgeleid : 
1. Eiser werd uitgeleverd door Neder

land. Hij was voorafgaandelijk aange
houden te Maastricht op 15 augustus 
1980. Respectievelijk op 16 augustus 
1980 en 16 augustus 1980 werd er een 
aanhoudingsmandaat lastens hem afge
leverd bij verstek door de onderzoeks
rechter te Tongeren, en dit zonder 
voorafgaande ondervragingen. In beide 
aanhoudingsmandaten werd gesteld dat 
eiser voortvluchtig was en verstek 
doende, hetgeen uit de stukken van het 
dossier zou blijken. Op dat ogenblik 
verbleef eiser nochtans in de gevangenis 
te Maastricht. Eiser betwist terecht 
voortvluchtig en verstek doende geweest 
te zijn, zodat de verleende aanhoudings
mandaten zonder voorafgaande onder
vraging nietig zijn. De voorafgaande 
ondervraging van de verdachte door de 
onderzoeksrechter (cfr. artikel 1 van de 
wet van 20 april 1874) is inderdaad een --------_.;.--------1 substantiele formaliteit die op straffe 

(1) Zie Cass., 4 jan. 1960 (BulL en Pas., 1960, 
I, 487) en 17 aug. 1979 (ibid., 1978-79, 1349); 
J. SIMON, Strafvordering, 1949, I, nr. 511, 
biz. 267. 

van nietigheid dient nageleefd te wor
den. Daarenboven werden de aanhou
dingsmandaten op naam van Personeni 
verleend, wat niet de echte naam is van 
eiser. 

(2) Cass., 25 maart 1963 (Bull. en Pas., 1963,1-----------------
1, 808) en 20 sept. 1976 (A.C., 1977, 73), 
redenen; zie Cass., 23 sept. 1968 (A.C., 1969, (3) Cass., 25 maart 1963 (Bull. en Pas., 1963, 
89), en 15 april1980 (ibid, 1979-80, nr. 518). I, 808) en 10 okt. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 101). 
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2. Bovendien werd het aanhoudings

mandaat niet volgens de wettelijke ver
eisten (artikel 28 en 97 en volgende; 
artikel 7 van de Grondwet) aan eiser 
betekend. Gezien eiser niet voortvluchtig 
was, moest het worden betekend binnen 
24 uur, hetgeen ten deze niet gebeurde. 
Subsidiair kan worden gesteld dat 
indien eiser werkelijk voortvluchtig was, 
quod non, de wettelijke formaliteiten 
evenmin vervuld werden. Het bevel tot 
aanhouding, afgeleverd tegen een voort
vluchtige verdachte, dient inderdaad aan 
zijn laatste woonplaats te worden bete
kend, overeenkomstig artikel109 van het 
Wetboek van Strafvordering, hetgeen ten 
deze evenmin gebeurde. 

3. Eiller beroept zich eveneens op de 
schending van de rechten van de verde
diging en de schending van artikel 6.3, b, 
van het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden, ondertekend te Rome op 
4 november 1950, goedgekeurd bij wet 
van 13 mei 1955." Een ieder, die wegens 
een strafbaar feit wordt ver
volgd, heeft ten minste de volgende 
rechten : b. te beschikken over vol
doende tijd en faciliteiten welke nodig 
zijn voor de voorbereiding van zijn 
verdediging ». 

Eiser noch zijn raadsman hebben 
inzage gehad, noch van de stukken van 
de rechtspleging, noch van het dossier. 
Dit artikel is eveneens toepasselijk op de 
voorlopige hechtenis. Het is zeker ter 
zake geldend, te meer daar het dossier 
uitvoerig moet zijn samengesteld inge
volge de. uitleveringsprocedure. Het 
voorgaande geldende op straffe van 
absolute nietigheid : 

Wat de eerste grief betreft : 
Overwegende dat de bevelen tot 

aanhouding van respectievelijk 
16 augustus 1980 en 26 augustus 
1980 vaststellen dat eiser, gekend 
onder de naam Personeni Flavia, 
« voortvluchtig en verstek doende is, 
hetgeen blijkt uit de stukken van 
het dossier, evenals uit de reeds 
gevoerde informatie en opsporing »; 
dat het hof van beroep die vaststel
lingen overneemt en eraan toevoegt 
« dat (eiser) ten onrechte betwist 
voortvluchtig en verstek doende 
geweest te zijn; dat hij immers na 
de feiten niet in het Rijk kon 
aangetroffen worden, zodat hij niet 
voorafgaandelijk kon onderhoord 

worden en een aanhoudingsman
daat bij verstek moest afgeleverd 
worden; dat hij trouwens weigerde 
af te zien van de pleegvormen voor 
zijn uitlevering door Nederland»; 

Overwegende dat de rechters door 
deze redenen uitdrukken dat eiser 
niet voorafgaandelijk ondervraagd 
kon worden omdat hij op het grond
gebied van het Rijk niet kon wor
den gevat; dat eiser, die deze rede
nen bestrijdt, opkomt tegen de 
onaantastbare feitelijke beoordeling 
van de rechters; 

Dat het middel in zoverre niet 
ontvankelijk is; 

Wat de tweede grief betreft : 
Overwegende dat uit het ant

woord op de eerste grief blijkt dat 
eiser niet kon worden gevat; 

Overwegende dat de door arti
kel 109 van het Wetboek van Straf
vordering voorgeschreven beteke
ning van het bevel tot aanhouding 
aan de laatste waning van de ver
dachte, die niet kan worden gevat, 
geen substantiele of op straffe van 
nietigheid voorgeschreven rechts
vorm uitmaakt; 

Dat het middel in zoverre faalt 
naar recht; 

Wat de derde grief betreft : 
Overwegende dat artikel 6.3, b, 

van het Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens en 
de Fundamentele Vrijheden van 
5 november 1950, goedgekeurd bij 
akte van de wetgevende macht van 
13 mei 1955, betrekking heeft op de 
rechten van de verdediging voor het 
vonnisgerecht en niet op de rechts
pleging inzake voorlopige hechtenis; 

Overwegende dat, uit arti-
kel 4 juncto het laatste lid van 
artikel 5 van de wet op de voorlo
pige hechtenis, blijkt dat de wetge
ver heeft gewild dat het onderzoek 
bij de bevestiging van het bevel tot 
aanhouding geheim zou zijn; 

Overwegende dat, nu de wet, in 
die stand van de rechtspleging, de 
inzage van het dossier door de 
verdachte of zijn raadsman niet 



-831-

toelaat, eiser geen schending van de 
rechten van de verdediging kan 
afleiden uit het ontbreken van een 
inzage die de wet verbiedt; 

Dat het middel in zoverre faalt 
naar recht; 

En overwegende dat de substan
W~le of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

Om die redenen, voegt de zaken 
ingeschreven in de algemene rol 
onder de nrs. 6592 en 6593 samen; 
verwerpt de voorzieningen; veroor-
deelt eiser in de kosten. · 

24 maart 1981 - 2• Kamer -
Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Rauws -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Declercq, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. Scheepers, Tongeren. 

Nr. 425 

2• KAMER- 25 maart 1981 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - BURGER
LJJKE RECHTSVORDERING - BESLISSING 
WAARBJJ HETZELFDE FElT ALS TWJJFELACH
TIG TEN AANZIEN VAN EEN PARTJJ EN ALS 
VASTSTAAND TEN AANZIEN VAN DE TEGEN
PARTJJ WORDT BESCHOUWD - TEGENSTRJJ
DIGE REDENEN - NIET MET REDENEN 
OMKLEDE BESLISSING (1). 

2° CASSATIE- OMVANG.- STRAFZAKEN _:_ 

CASSATIEBEROEP VAN DE BEKLAAGDE -
VERNIE'l'IGING VAN DE BESLISSING OP DE 
STRAFVORDERING - VERNIETIGING DIENTEN
GEVOLGE VAN DE NIET DEFINITIEVE BESLIS
SINGEN OP DE BURGERLJJKE RECHTSVORDE
RINGEN TEGEN DE BEKLAAGDE - NIET
TEGENSTAANDE AFSTAND VAN HET CASSA
TIEBEROEP TEGEN DIE BESLISSINGEN, WN
DER BERUSTING (2). 

(1) Cass., 10 nov. 1969 (A.C., 1970, 253). 

(2) Zie Cass., 22 okt. 1980 (A.C., 1980-81, 
nr. 117). 

(AUSLOOS T. SPAILIER, NATIONALE MAAT
SCHAPPJJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN) 

ARREST ( vertaling) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 28 oktober 1980 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Namen; 

A. In zoverre de voorziening van 
eiser, beklaagde, gericht is tegen de 
beslissing op de tegen verweerder, 
medebeklaagde, ingestelde strafvor
dering: 

Overwegende dat eiser niet 
bevoegd is om zich tegen die beslis
sing in cassatie te voorzien; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

B. In zoverre de voorziening van 
eiser, beklaagde, gericht is tegen de 
beslissing op de strafvordering te 
zijnen laste : 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1382, 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek, 418, 420, 85 van het Strafwet
boek, en 12.4 van het koninklijk besluit 
van 1 december 1975 houdende alge
meen reglement op de politie van het 
wegverkeer, 

doordat het vonnis enerzijds beslist 
dat de aan eiser ten laste gelegde feiten 
bewezen zijn, op grond dat hij bij het 
uitrijden van een gebouw kennelijk geen 
voorrang heeft verleend aan de verwee1 
der Spailier en dat de eerste rechter ten 
onrechte het bestaan van twijfel heeft 
aangenomen, en anderzijds vaststelt dat 
de eerste rechter op goede gronden 
opgemerkt heeft dat het ten laste van de 
verweerder Spailier bewezen verklaarde 
feit niet in oorzakelijk verband stond 
met het ongeval, en eiser op die grond 
aileen aansprakelijk verklaart voor het 
ongeval, 

terwijl, eerste onderdeel, het tegen
strijdig of op zijn minst dubbelzinnig is, 
enerzijds, met overneming van de moti
vering. van de eerste rechter, erop te 
wijzen dat het door Spailier gepleegde 
misdrijf niet in oorzakelijk verband 
staat met het ongeval wegens de nog 
bestaande twijfel aangaande de misdrij
ven die aan eiser in het onderhavig 
geding verweten worden, en anderzijds 
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dat de eerste rechter ten onrechte het 
bestaan van twijfel aangaande dezelfde 
misdrijven heeft aangenomen, 

waaruit volgt dat het vonnis, wegens 
die tegenstrijdigheid of, op zijn minst, 
dubbelzinnigheid niet regelmatig met 
redenen is omkleed : 

OveiWegende dat eiser wegens 
overtreding van de artikelen 418, 
420 van het Strafwetboek (telastleg
ging 1) en 12.4 van het Wegver
keersreglement (telastlegging 2), en 
de veiWeerder Spailier wegens over
treding van artikel 11.1 van dat 
reglement (telastlegging 3) vervolgd 
worden; dat de eerste rechter, nate 
hebben vastgesteld « dat het aan de 
hand van de materiele gegevens 
niet mogelijk is ten gunste van de 
ene of de andere van deze stellingen 
te beslissen, ... dat er op zijn minst 
ernstige twijfel blijft bestaan die de 
betrokkenen ten goede moet komen; 
... dat de telastleggingen 1 en 2 niet 
bewezen zijn ten laste van eerstge
noemde (thans eiser); dat de telast
legging 3 bewezen is ten laste van 
de tweede (thans de veiWeerder 
Spailier) ... ; dat echter, wegens de 
nog bestaande twijfel dat misdrijf 
moet worden geacht niet in oorza
kelijk verband te staan met het 
ongeval », eiser heeft vrijgesproken, 
de veiWeerder Spailier tot een straf 
heeft veroordeeld, zich onbevoegd 
heeft verklaard om uitspraak te 
doen over de door de veiWeerders 
tegen eiser ingestelde burgerlijke 
rechtsvorderingen en eiser diens 
burgerlijke rechtsvordering tegen de 
veiWeerder Spaileer heeft ontzegd; 

Dat de rechtbank in hoger beroep 
die beslissing gedeeltelijk wijzigt en 
met name eiser wegens de telastleg
gingen 1 en 2 tot een straf veroor
deelt, vaststelt dat hij aileen aan
sprakelijk is voor het ongeval en 
hem ten aanzien van de veiWeer
ders tot een provisionele schadever
goeding veroordeelt, op grond, ener
zijds, (( dat de eerste rechter ten 
onrechte het bestaan van twijfel 
heeft aangenomen », en, anderzijds, 
« dat de eerste rechter ... ten 

aanzien (van de veiWeerder Spai
lier) een passende toepassing van de 
strafwet heeft gemaakt en op goede 
gronden opgemerkt heeft dat dit 
misdrijf niet in oorzakelijk verband 
stond met het ongeval »; 

OveiWegende dat het vonnis met 
die considerans de gronden van de 
gedeeltelijk bevestigde beslissing 
overneemt volgens welke het door 
de veiWeerder Spailier gepleegde 
misdrijf « wegens de nog bestaande 
twijfel » niet in oorzakelijk verband 
staat met het ongeval; 

Dat de rechtbank in hoger beroep 
aldus, door enerzijds te beslissen 
<< dat de eerste rechter ten onrechte 
het bestaan van twijfel heeft 
aangenomen » en anderzijds « dat 
wegens de nog bestaande twijfel » 
het door de veiWeerder Spailier 
gepleegde misdrijf niet in oorzake
lijk verband staat met het ongE:wal, 
in tegenspraak is met zichzelf, nu 
ze hetzelfde feit, ten deze het geheel 
van de aan eiser ten laste gelegde 
feiten, ten aanzien van de ene partij 
niet en ten aanzien van de andere 
partij wei bewezen acht; 

Dat dit onderdeel van het middel 
gegrond is; 

C. In zoverre de voorziening van 
eiser, beklaagde, gericht is tegen de 
beslissingen op de door de veiWeer
ders tegen eiser ingestelde burger
lijke rechtsvorderingen : 

OveiWegende dat, hoewel eiser 
afstand heeft gedaan, de vernieti
ging, op de voorziening van eiser, 
beklaagde, van de beslissing op de 
strafvordering te zijnen laste de 
vernietiging meebrengt van de niet 
definitieve beslissingen op de 
rechtsvorderingen van de veiWeer
ders welke uit eerstgenoemde 
beslissing voortvloeien; 

D. In zoverre de voorziening van 
eiser, burgerlijke partij, gericht is 
tegen de beslissing op de door eiser 
tegen de veiWeerder Spailier inge
stelde burgerlijke rechtsvordering : 

OveiWegende dat eiser als burger
lijke partij geen hoger beroep heeft 
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ingesteld tegen de beslissing van de 
eerste rechter waarbij hem « zijn 
burgerlijke partijstelling » wordt 
ontzegd en de voorziening dan ook 
niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, en zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van het 
eerste middel en het tweede onder
dee! van het tweede middel die niet 
kunnen leiden tot ruimere cassatie 
of tot cassatie zonder verwijzing, 
verleent akte van de afstand van 
eisers voorziening, in zoverre ze 
gericht is tegen de beslissingen op 
de tegen hem ingestelde burgerlijke 
rechtsvorderingen; vernietigt het 
bestreden vonnis, in zoverre daarbij 
uitspraak wordt gedaan over de 
strafvordering ten laste van eiser en 
op de tegen hem ingestelde burger
lijke rechtsvorderingen; verwerpt de 
voorziening voor het overige; 
beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslis
sing; veroordeelt de verweerders in 
de helft van de kosten; laat de 
andere · helft ten laste van de Staat, 
met uitzondering van de kosten die 
verband houden met de betekening 
van de voorziening en die ten laste 
van eiser blijven; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Hoei, zitting hou
dende in hoger beroep. 

25 maart 1981 - 2" kamer 
Voorzitter : baron Richard, voorzitter -
Verslaggever : de h. Stranard -:- Ge
Jijkluidende conclusie van mevr. Lieken
dael, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Simont en Dassesse. 

Nr. 426 

2" KAMER- 25 maart 1981 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
BESLISSING WAARTEGEN CASSATIEBEROEP 
OPENSTAAT - STRAFZAKEN - VORDERING 
VAN DE PROCUREUR DES KONINGS TOT 

WEDEROPNEMING IN DE PSYCHIATRISCHE 
AFDELING VAN EEN STRAFINRICHTING VAN 
EEN OP PROEF VRIJGELATEN GEINTER
NEERDE - WET BESCHERMING MAATSCHAP
PIJ, ART. 20, TWEEDE LID- CASSATIEBEROEP 
NIET ONTVANKELIJK (1). 

2° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ- WET BESCHERMING MAAT
SCHAPPLJ, ART. 20, TWEEDE LID - VORDE
RING VAN DE PROCUREUR DES KONINGS TOT 
WEDEROPNEMING VAN EEN OP PROEF VRLJ
GELATEN GEiNTERNEERDE - CASSATIEBE
ROEP NIET ONTVANKELIJK (2). 

(LEONARD GUY) 

ARREST(vertaling) 

HET HOF; - Overwegende dat 
eiser, gei:nterneerde, die, bij beslis
sing van 7 augustus 1980 van de 
commissie tot bescherming van de 
maatschappij bij de psychiatrische 
afdeling van de strafinrichting te 
Vorst, op proef in vrijheid was 
gesteld, zich bij akte van 
20 februari 1981 in cassatie heeft 
voorzien tegen de vordering van 
20 februari 1981 van de procureur 
des Konings te Brussel waarbij zijn 
wederopneming in bovengenoemde 
psychiatrische afdeling wordt gelast 
opdat zal worden gehandeld zoals is 
bepaald in de artikelen 14 en 16 van 
de wet tot bescherming van de 
maatschappij; 

Overwegende dat zodanige vorde
ring geen beslissing is, in de zin van 
artikel 407 van het Wetboek van 
Strafvordering, waartegen cassatie-
beroep openstaat; · 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

Om die redenen, en zonder acht 
te slaan op de memorie die op 
27 februari 1981 op de griffie van 
het Hof is ingekomen of op de 
aldaar op 6 en 9 maart 1981 ingeko
men brieven van e}ser, die geen 

(1) en (2) Cass., 18 juni 1980 (A.C:, 1979-80, 
nr. 653). 
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betrekking hebben op de ontvanke- luidende conclusie van mevr. Liekendael, 
lijkheid van de voorziening, ver- advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
werpt de voorziening. Simont. 

25 maart 1981 2• kamer 
Voorzitter : baron Richard, voorzitter -
Verslaggever : de h. Sace - Gelijklui
dende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal. 

Nr. 427 

2• KAMER- 25 maart 1981 

1° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - SCHADE VEROOR
ZAAKT DOOR DE RESPECTIEVE FOUTEN VAN 
VERSCHEIDENE PERSONEN - lEDER VAN 
HEN T.A.V. DE BENADEELDE GEHOUDEN TOT 
VOLLEDIGE SCHADEVERGOEDING (1). 

2° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 
- VOORZIENING IN CASSATIE VAN DE DADER 
VAN EEN ONGEVAL, DIE ALLEEN AANSPRAKE
LIJK IS VERKLAARD EN VEROORDEELD IS TOT 
VOLLEDIGE SCHADEVERGOEDING - CASSA
TIEBEROEP TEGEN DE BENADEELDE GERICHT 
- MIDDEL DAT ENKEL BETREKKING HEEFT 
OP DE BESLISSING DAT EEN DERDE NIET 
AANSPRAKELIJK IS - NIET ONTVANKELIJK 
MID DEL. 

2" Niet ontvankelijk, bij gebrek aan 
belang, is het middel dat, tot staving 
van een voorziening welke tegen de 
benadeelde van een ongeval is gericht 
door degene die aileen aansprakelijk 
is verklaard en veroordeeld is tot 
volledige schadevergoeding, wanneer 
het slechts betrekking heeft op de 
beslissing dat een de1·de geen tout 
heeft begaan die in oorzakelijk ver
band staat met het ongeval (2). (Artt. 
1382 en 1383 B.W.) 

(• ROYALE BELGE • N.V. T. NATIONAAL VERBOND 
VAN SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN, FAZIO, 

CANNOOT, MARLIER) 

Nr. 42& 

2• KAMER- 25 maart 1981 

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - SCHADE - VOER
TUIG VERNIELD - BELASTING OVER DE TOE
GEVOEGDE WAARDE- SCHADE DIE VOOR DE 
BENADEELDE VOORTVLOEIT UIT DE BETA
LING VAN DE BELASTING BIJ DE AANKOOP 
VAN EEN VERVANGINGSVOERTUIG- BEGRIP. 

Wanneer een voertuig bij een ongeval is 
vernield, bestaat de schade die voor de 
benadeelde voortvloeit uit de betaling 
van de belasting over de toegevoegde 
waarde bij de aankoop van een ver
vangingsvoertuig, slechts wanneer en 
voor zover genoemde belasting is 
beta aid (1 ). 

(NONCLERCQ T. BERNAERTS) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 28 oktober 1980 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Brussel; 

Overwegende dat het vonnis 
enkel over de burgerlijke belangen 
uitspraak doet : 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1382 en 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het vonnis, na te hebben 
vastgesteld dat het ongeval waarvoor 
verweerder volledig aansprakelijk is, de 
« total loss » van eisers voertuig heeft 
veroorzaakt en dat eiser voor een lagere 
prijs een vervangingsvoertuig heeft 

25 maart 1981 _ 2• kamer _ Voorzit- gekocht, beslist dat eiser slechts recht 
ter : baron Richard, voorzitter - Ver- heeft op terugbetaling van de belasting 

:1. d over de toegevoegde waarde op het 
_s_a_tJ._"g,_e_lli_e_r_: __ e_h_._s_c_r_ev_e_n_s ___ a_e_i_iJ_'k_-1 vervangingsvoertuig, namelijk 8.750 

frank, voor welk bedrag hij reeds een 
Nota's arrest nr. 427 : 

Nota arrest nr. 428 : 

(1) Cass., 14 feb. 1979 (A.C., 1978-79, 697) met 
(2) Cass., 23 feb. 1979 (A.C., 1978-79, 757); zie voetnoot; zie Cass., 8 mei 1980 (ibid, 1979-80, 

Cass., 11 maart 1981, vorenvermeld. nr. 573). 

(1) Cass., 11 maart 1981 (A.C., 1980-81, 
nr. 401). 
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vergoeding ontvangen heeft, en eisers 
middel verwerpt ten betoge dat, wat de 
door hem niet terugvorderbare belasting 
betreft, verweerder hem bovendien 
16.146 frank als hoofdsom verschuldigd 
was, dat is het verschil tussen het 
bedrag van de belasting over de toege
voegde waarde berekend op de waarde 
van het verongelukte voertuig v66r het 
ongeval (namelijk 24.896 frank) en voor
meld bedrag van 8.750 frank, voor welke 
beslissing bet vonnis als grond aanvoert 
dat « hij die aansprakelijk is voor (een 
ongeval) dat de " total loss " van het· aan 
een ander toebehorend voertuig heeft 
veroorzaakt, aan de schadelijder de 
belasting over de toegevoegde waarde 
moet terugbetalen die laatstgenoemde 
bij de aankoop van bet vervangingsvoer
tuig werkelijk heeft betaald en niet de 
belasting over de waarde die het vervan
gen voertuig v66r het ongeval had », 

terwijl de vergoeding die nodig is om 
het vermogen van bet slachtoffer te 
herstellen in de staat waarin het zich 
bevond v66r de schadeverwekkende 
daad, gelijk moet zijn aan het bedrag 
dat het slachtoffer moet uitgeven om 
zich een goed van dezelfde waarde aan 
te schaffen als het goed dat hij door de 
fout van een ander verloren heeft; die 
vergoeding noodzakelijkerwijze de bijko
mende kosten omvat zonder welke die 
aankoop niet mogelijk zou zijn; er bij de 
raming van de door het slachtoffer 
geleden schade geen rekening dient te 
worden gehouden met de omstandighe
den die zich na het scbadegeval hebben 
voorgedaan en die bet slachtoffer ertoe 
hebben doen besluiten een vervangings
voertuig voor een lagere prijs aan te 
kopen of die hem zelfs doen afzien van 
de aankoop van een dergelijk voertuig; 
die omstandigheden helemaal geen 
invloed hebben op de waarde van het 
verongelukte voertuig ten tijde van het 
verlies en derhalve evenmin op de door 
dat verlies veroorzaakte vermogens
schade, zodanig dat het vonnis, nu het 
aan het slachtoffer geen vergoeding 
toekent voor kosten die nochtans deel 
uitmaken van de aankoopprijs van het 
voertuig, minder toekent dan de schade 
die het slachtoffer werkelijk geleden 
heeft en derhalve de artikelen 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek 
schendt; 

Overwegende dat, wanneer een 
voertuig door de fout van een ander 
geheel vernield wordt, de vergoe
ding die overeenkomt met de belas-

ting over de toegevoegde waarde 
strekt tot vergoeding, niet van het. 
verlies van dat voertuig doch van de 
schade die het slachtoffer lijdt door 
die belasting te betalen; 

Dat hij die aansprakelijk is voor 
een ongeval dat de << total loss » van 
het aan een ander toebehorend 
voertuig heeft veroorzaakt, aan de 
schadelijder slechts de belasting 
over de toegevoegde waarde moet 
terugbetalen die laatstgenoemde bij 
de aankoop van het vervangings
voertuig werkelijk betaald heeft; 

Overwegende dat de correctionele 
rechtbank, door te vermelden << dat 
de burgerlijke partij ... slechts recht 
heeft op terugbetaling van de belas
ting over de toegevoegde waarde op 
het vervangingsvoertuig, namelijk 
8.750 frank (en) dat zij van de 
beklaagde daarvoor reeds een ver
goeding heeft ontvangen » en door 
haar rechtsvordering af te wijzen, 
haar beslissing naar recht heeft 
verantwoord; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

25 maart 1981 2• kamer 
Voorzitter ; baron Richard, voorzitter -
Verslaggever : de h. Sace - Gelijklui
dende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaat ; mr. 
Dassesse. 

Nr. 429 

2• KAMER- 25 maart 1981 

VOORLOPIGE HECHTENIS- HANDHA
VING VAN DE HECHTENIS - ART. 5 WET 
VOORWPIGE HECHTENIS- REDENEN. 

De ernstige en uitzonderl1jke omstandig
heden die dermate de openbare orde 
raken dat de voorlopige hechtenis 
moet worden gehandhaafd, worden, 
onder vermelding van gegevens eigen 
aan de zaak of de persoonlijkheid van 
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de verdachte, nauwkeurig omschreven 
door het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling waarin, bene
vens de ernst van de feiten, wordt 
aangevoerd " dat daaruit een totale 
minachting voor de mens en zijn 
bezittingen blijkt, wat duidt op een 
bijzonder gevaarlijke geestestoestand » 
(1). 

(DUSSART) 

ARREST ( vertaJing) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 16 februari 1981 
gewezen door het Hof van Beroep te 
Luik, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet en 5 van de wet van 20 april 1874 op 
de voorlopige hechtenis, 

doordat het arrest de beslissing waar
bij de voorlopige hechtenis van eiser 
wordt gehandhaafd, enkel grondt op 
algemene beschouwingen waarin enkel 
de tekst van artikel 5 van de wet op de 
voorlopige hechtenis wordt weergegeven, 

terwijl, krachtens die wetsbepaling, 
het onderzoeksgerecht, onder vermel
ding van de gegevens eigen aan de zaak 
of de persoonlijkheid van de verdachte, 
nauwkeurig de ernstige en uitzonder
lijke omstandigheden moet omschrijven 
die de openbare veiligheid raken en die 
handhaving van de hechtenis noodzake
lijk maken; de expliciete opgave van de 
omstandigheden eigen aan iedere per
soonlijkheid des te meer noodzakelijk is, 
nu beide verdachten in dezelfde zaak 
betrokken zijn en daarin een verschil
lende rol hebben gespeeld; de overwe
ging van het arrest dat de feiten door 
het hof van assisen moeten worden 
berecht, daartoe niet volstaat, nu, ener
zijds, uit die enkele considerans niet kan 
worden afgeleid dat de voorlopige hech
tenis moet worden gehandhaafd en het 
hof van beroep, kamer van inbeschuldi
gingstelling, anderzijds, door die vermel
ding op de behandeling van de zaak is 
vooruitgelopen, nu nog het bewijs ont-

Nota arrest nr. 429 : 

breekt van de gegevens die moeten 
dienen tot de vaststelling van de defini
tieve kwalificatie van de feiten : 

Overwegende dat het arrest, met 
aanneming van de gronden van de 
vorderingen van de procureur
generaal, vermeldt « dat er ernstige 
en uitzonderlijke omstandigheden 
die de openbare veiligheid raken, 
aanwezig zijn op grond waarvan de 
hechtenis van de verdachte, gelet op 
de ernst van de feiten, moet worden 
gehandhaafd », dat uit die feiten 
« een totale minachting voor de 
mens en zijn bezittingen blijkt, wat 
duidt op een bijzonder gevaarlijke 
geestestoestand »; 

Overwegende dat het hof van 
beroep met die considerans de 
bestreden beslissing voldoende naar 
recht verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

25 maart 1981 - 2" kamer -
Voorzitter : baron Richard, voorzitter -
Verslaggever : de h. Sace - Gelijklui
dende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Gruwez en Chome, Brussel. 

Nr. 430 

2" KAMER- 25 maart 1981 

1° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 
- MIDDEL WAARIN AAN EEN BESLISSING 
WORDT VERWETEN DAT DE VERDACHTE 
WORDT VEROORDEELD WEGENS TWEE FElTEN, 
DIE BEIDE VALSHEID OPLEVEREN, TERWIJL 
DE KWALIFICATIE VAN DE TELASTLEGGING 
OP EEN VAN DIE FElTEN BETREKKING HEEF.r 
- VEROORDELING VERANTWOORD DOOR HET 
ENKELE FElT, WAARVAN NIET IS BETWIST DAT 
DE KWALIFICATIE DAAROP BETREKKING HAD 
- MIDDEL NIET ONTVANKELIJK BIJ GEBREK 
AAN BELANG (1). 

Nota arrest nr. 430 : 

(1) Zie Cass., 5 feb. 1980 (A.C., 1979-80, (1) Zie Cass., 19 nov. 1980 (A.C., 1980-81, 
nr. 343). nr. 173). 
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2° BEWIJS - VERMOEDENS - STRAFZAKEN 
-BEGRIP. 

3° BEWIJS - VERMOEDENS - STRAFZAKEN 
- GEWICHTIGE, BEPAALDE EN MET ELKAAR 
OVEREENSTEMMENDE VERMOEDENS - GEEN 
VERPLICHTING VOOR DE RECHTER DE REDE
NEN OP TE GEVEN WAAROM HLJ OORDEELT 
DAT DE VERMOEDENS GEWICHTIGE, 
BEPAALDE EN MET ELKAAR OVEREENSTEM
MENDE VERMOEDENS ZLJN. 

2" Vermoedens zijn gevolgtrekkingen die 
de wet of de rechter afleidt uit een 
bekend feit om te besluiten tot een 
onbekend feit; naar recht verantwoord 
is de beslissing waarin de rechter een 
telastlegging bewezen verklaart op 
grond van omstandigheden die hem 
regelmatig ter kennis zijn gebracht en 
die hij rechtsgeldig aanmerkt als 
gewichtige, bepaalde en met elkaar 
overeenstemmende vermoedens. 

(GUEBEN T. GODEFROID) 

ARREST ( vertaling) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 november 1980 
door het Hof van Beroep te Luik 
gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 183 van het Wet
hoek van Strafvordering, 

doordat het arrest het aan eiser ten 
laste gelegde, zoals het in de dagvaar
ding omschreven wordt, bewezen ver
klaart, hem tot een enkele gevangenis
straf van drie maand veroordeelt alsook 
tot een geldboete van honderd frank 
verhoogd met 390 deciemen, waardoor 
de boete op 4.000 frank wordt gebracht, 
of tot een vervangende gevangenisstraf, 
hem uitstel gedurende drie jaar toekent, 
doch enkel wat de hoofdgevangenisstraf 
betreft, de doorhaling van de valse 
vermelding en handtekening in de liti
gieuze akte van borgstelling beveelt en 
hem jegens verweerster Godefroid ver
oordeelt tot een provisionele frank, op 
grond dat eiser toegeeft dat hij zelf in de 
betwiste akte van borgstelling heeft 
geschreven « goed voor een hoofdelijke 
en ondeelbare borgstelling van drie mil
joen frank te verhogen met de interesten 
als bepaald in de overeenkomst van 
kredietopening waarvan zij een van de 
waarborgen is », dat niet kan worden 
betwist dat hij met dat doel zijn hand
schrift opzettelijk heeft vervormd om te 

doen geloven dat die vermelding van de 
hand van verweerster, zijn echtgenote, 
was, en dat die handelwijze op zich al de 
ten laste gelegde valsheid in geschriften 
oplevert, 

terwijl het aan eiser ten laste gelegde 
enkel betrekking had op de onderteke
ning van de overeenkomst en niet op het 
aanbrengen van de vermelding « Goed 
voor ... »: 

Overwegende dat eiser ten laste 
was gelegd dat hij met bedrieglijk 
opzet of met het oogmerk om te 
schaden twee valsheden in geschrif
ten had gepleegd, « nu hij op 
18 februari 1977 voor een krediet 
van drie miljoen frank bij een bank 
een overeenkomst van borgsteiling 
op naam van zijn vrouw (thans 
verweerster) heeft opgemaakt en 
haar handtekening op beide exem
plaren van die overeenkomst heeft 
nagebootst » en met hetzelfde opzet 
of oogmerk van dat valse stuk 
gebruik heeft gemaakt; 

Overwegende dat het arrest eiser 
veroordeelt tot de straffen die het 
middel aangeeft, nadat het erop 
gewezen heeft, enerzijds, dat eiser 
op de akte van borgsteiling eigen
handig had geschreven « Goed 
voor ... » gevolgd door de tekst van 
de vermelding en daarbij zijn hand
schrift had vervormd om te doen 
geloven dat zijn echtgenote die ver
melding had aangebracht, en ander
zijds, dat eiser in die akte de 
handtekening van verweerster nage
bootst had; 

Overwegende dat het middel, ook 
in de veronderstelling dat de telast
legging, zoals eiser betoogt, aldus 
moet worden uitgelegd dat eiser 
aileen de valse handtekeningen 
moeten worden verweten, niet ont
vankelijk is bij gebrek aan belang, 
nu de veroordeling aileen al door 
dat feit wettelijk verantwoord is, 
met dien verstande dat hierna de 
wettigheid van de wegens laatstge
noemd feit uitgesproken veroorde
ling zal worden onderzocht; 
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Wat het tweede en derde middel 
betreft : 

Overwegende dat die middelen, 
evenals het eerste, betrekking heb
ben op de veroordeling wegens de 
valse vermelding « Goed voor ... » en 
dan ook op dezelfde grond en onder 
hetzelfde voorbehoud niet ontvanke
lijk zijn bij gebrek aan belang; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, 

Over het vijfde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grond
wet, 

doordat het hof zijn overtuiging met 
name grondt op een deskundigenverslag 
volgens hetwelk << de handtekening eer
der van de hand van Gueben dan van 
(verweerster) is », 

terwijl het hier volgens de conclusies 
van het deskundigenverslag enkel gaat 
om een waarschijnlijkheid en die con
clusies niet aangeven dat de handteke
ning moet worden geacht van eiser 
veeleer dan van verweerster te zijn, de 
deskundige in de tekst zelf van het 
verslag tot tweemaal toe met een weten
schappelijke zekerheid van 10 op 10, 
letters van de handtekening aanwijst die 
van de hand van verweerster zijn, doch 
nergens met zekerheid 10, letters aan
wijst die van de hand van eiser zouden 
zijn; eiser daarop in zijn conclusie 
gewezen heeft zonder dat het arrest 
daarop antwoordt; de feitenrechter, ook 
al bezit hij een onaantastbare beoorde
lingsbevoegdheid, zijn keuze ook dan 
moet motiveren en op eisers middelen 
moet antwoorden : 

Overwegende dat het arrest de 
waarde van een vermoeden toekent 
aan het feit dat « de heer Dehottay 
in zijn deskundigenverslag, zonder 
daaromtrent uitsluitsel te geven, 
oordeelt dat de handtekening eerder 
van Gueben dan van de burgerlijke 
partij (thans verweerster) is »; 

Dat het arrest met die vermelding 
antwoordt op de conclusie waarin 
eiser de bewering van verweerster 
betwistte « als zou de schuld van 
conclusienemer met zekerheid uit 
het deskundigenonderzoek blijken »; 

Overwegende, voor het overige, 
dat het onderzoek van het middel 
het Hof zou verplichten de bewijs
waarde na te gaan van de feiten die 
de rechters in hoger beroep als 
vermoedens hebben aangenomen en 
dit niet tot zijn bevoegdheid 
behoort; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het zesde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, 

doordat het hof zijn overtuiging met 
name grondt op het feit dat eiser zijn 
handschrift reeds vervormd had om te 
doen geloven aan een verbintenis van 
zijn echtgenote, 

terwijl het feit zelf volgt uit een 
vermoeden dat door het arrest niet 
wordt gestaafd : 

Overwegende dat het arrest ver
klaart dat uit een geheel van 
omstandigheden die gewichtige, 
bepaalde en ·met elkaar overeen
stemmende vermoedens opleveren, 
en onder meer uit de omstandigheid 
die het middel aangeeft, gebleken is 
dat eiser de valse handtekeningen 
heeft geplaatst; 

Dat het hof van beroep uit dat 
geheel van feiten die het hof 
bekend zijn, wettig het bewijs van 
het litigieuze feit heeft afgeleid; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het zevende middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet, 

doordat het arrest vermeldt dat het 
weinig waarschijnlijk is dat de burger
lijke partij een borg van drie miljoen 
heeft gesteld voor de eventuele schulden 
van een vennootschap van haar echtge
noot, 

terwijl uit de formulering zelf van die 
overweging blijkt dat zulks niet zeker is; 
het vereist is dat de overtuiging van de 
feitenrechter vaststaand lijkt; het arrest 
derhalve op een tegenstrijdige redenge
ving gegrond is : 

Overwegende dat de in het middel 
aangehaalde considerans deel uit
maakt van de gewichtige, bepaalde 
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en met elkaar overeenstemmende 
vermoedens die het hof van beroep 
in aanmerking neemt en die zijn 
overtuiging gronden dat de valse 
handtekeningen aan eiser moeten 
worden verweten; 

Dat het hof van beroep, door het 
bewijs van de valsheden af te leiden 
uit feiten die het hof bekend zijn en 
met name uit het feit dat een 
borgstelling van drie miljoen weinig 
waarschijnlijk te achten is gezien 
de omstandigheden die het hof vast
stelt, niet is afgeweken van het 
wettelijk begrip vermoeden in de 
zin van de artikelen 1349 en 
1353 van het Burgerlijk Wetboek; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het achtste middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet, 

doordat het hof zijn overtuiging 
grondt op een geheel van dubbelzinnige 
vermoedens die evenveel twijfels opleve
ren en waarvan de vaagheid trouwens 
door het hof onderstreept wordt, 

terwijl de feitenrechter weliswaar op 
grond van zijn onaantastbare beoorde
lingsbevoegdheid de waarde kan vast
stellen van de vermoedens die volgens 
hem gewichtig, bepaald en met elkaar 
overeenstemmend zijn, doch ook dan 
zijn keuze moet motiveren door aan te 
geven waarom hij die vermoedens 
gewichtig, bepaald en met elkaar over
eenstemmend acht : 

Overwegende dat het arrest, in 
strijd met wat het middel stelt, niet 
onderstreept dat de feiten die het 
als vermoedens in aanmerking 
neemt, vaag zouden zijn, doch ver
meldt dat di~ vermoedens « gewich
tig, bepaald en met elkaar overeen
stemmend·zijn »; 

Dat het middel niet aangeeft 
waarom de in aanmerking genomen 
vermoedens dubbelzinnig en vaag 
zouden zijn; 

Overwegende ten slotte dat de 
rechter niet moet aangeven om 
welke redenen hij oordeelt dat de 
vermoedens waarop hij zijn overtui
ging grondt, gewichtig, bepaald en 
met elkaar overeenstemmend zijn; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de substan
tiele of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

25 maart 1981•- 2• kamer- Voorzit
ter en verslaggever : de h. Legros, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van . de h. Ballet, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Derwael, 
Luik; Marres, Brussel. 

Nr. 431 

1• KAMER- 26 maart 1981 

1° BELASTING - WET VAN 18 AUG. 

1907 B.ETREFFENDE DE VERENIGINGEN VAN 
GEMEENTEN EN VAN PARTICULIEREN TOT 
HET INRICHTEN VAN WATERLEIDINGEN -
VRLJSTELLING VAN BELASTING WEGENS DE 
VOOR HET OPRICHTEN OF EXPLOITEREN VAN 
WATERVOORZIENINGSDIENSTEN BESTEMDE 
IMMOBILIEN - BESTEMMING VOOR DE 
EXPLOITATIE - BEGRIP. 

2° GEMEENTE - WET VAN 18 AUG. 
1907 BETREFFENDE DE VERENIGINGEN VAN 
GEMEENTEN EN VAN PARTICULIEREN TOT 
HET INRICHTEN VAN WATERLEIDINGEN -
VRLJSTELLING VAN BELASTING WEGENS DE 
VOOR HET OPRICHTEN OF EXPLOITEREN VAN 
WATERVOORZIENINGSDIENSTEN BESTEMDE 
IMMOBILIEN - BESTEMMING VOOR DE 
EXPLOITATIE - BEGRIP. 

1" en 2" De maatschappijen, opgericht 
overeenkomstig de voorwaarden van 
de wet van 18 aug. 1907, zoals de 
Nationale Maatschappij der Waterlei
dingen, en de verenigingen van 
gemeenten en van bijzondere perso
nen voor het tot stand brengen van 
hun watervoorzieningsdiensten of voor 
doeleinden van gemeentelijk belang, 
kunnen vrijgesteld worden van elke 
belasting ten behoeve van de Staat, 
zomede van elke provincie- of 
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gemeentebelasting wegens de voor het 
oprichten of exploiteren van water
voorzieningsdiensten bestemde immo
bilien, met toepassing van de bepalin
gen van de wet van 16 maart 1957, op 
voorwaarde dat die onroerende goede
ren noodzakelijk zijn voor de goede 
werking van de maatschappij of de 
vereniging, dat wil zeggen dat de 
maatschappij of vereniging, zorider die 
onroerende goederen, de haar opge-. 
dragen taak niet zou kunnen vervul
len. 

(BRUSSELSE JNTERCOMMUNALE WATERMAAT
SCHAPPIJ T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. 

FINANCIEN) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 16 augustus 1980 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 13 van de wet van 
18 augustus 1907 betreffende de vereni
gingen van gemeenten en van particulie
ren tot het inrichten van waterleidingen, 
gewijzigd bij artikel 1 van de wet van 
16 maart 1957 tot wijziging van sommige 
fiscale bepalingen betreffende de Natio
nale Maatschappij der Waterleidingen, 
alsmede de verenigingen van gemeenten 
en van bijzondere personen voor het tot 
stand brengen van watervoorzienings
diensten, of voor doeleinden van 
gemeentelijk belang, naar de vereisten 
van de wet van 18 augustus 1907 opge
richt, en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, na de vaststelling : 
dat eiseres een onder voormelde wet van 
18 augustus 1907 vallende intercommu
nale vereniging is; dat zij eigenares is 
van een woning te Wepion, Pre de la 
Fontaine, 2, die gebouwd is op een grond 
welke, zoals erkend is, ten algemenen 
nutte is aangekocht; dat dit huis door 
eiseres bestemd is voor de huisvesting 
om niet van een van haar personeelsle
den, dat toezicht moet houden op al haar 
installaties in de provincie Namen; dat 
dit personeelslid trouwens daarvoor over 
een auto beschikt, · beslist dat dit pand 
niet • bestemd is voor het oprichten of 
ex:ploiteren van watervoorzienings
diensten » in de zin van artikel 13 van 
de wet van 18 augustus 1907, gewijzigd 
bij artikel 1 van de wet van 
16 maart 1957, en dat verweerder der
halve terecht de onroerende voorheffing 

op het kadastraal inkomen van dat 
onroerend goed ten kohiere heeft 
gebracht, op grond dat de aanwezigheid 
van de personeelslid te Wepion, Pre de 
la Fontaine, 2, • niet onontbeerlijk is; 
dat het feit dat de litigieuze woning ter 
beschikking van dat personeelslid is 
gesteld voor hem een voordeel in natura 
is dat voortvloeit uit zijn arbeidsover
eenkomst voor bedienden », 

terwijl, eerste onderdeel, krachtens 
artikel 13 van de wet van 16 maart 1957, 
eiseres vrijgesteld is van elke belasting 
ten behoeve van de Staat, zomede van 
elke provincie- of gemeentebelasting, 
wegens de voor het oprichten van water
voorzieningsdiensten bestemde immobi
lien; een onroerend goed van eiseres 
reeds aan die voorwaarde voldoet wan
neer het gebruikt wordt om die diensten 
te ex:ploiteren, zodat, bijvoorbeeld, de 
overige gronden die niet worden 
gebruikt voor 4et oprichten van de 
watervoorzieningsdiensten en aan pach
ters worden verhuurd, uitgesloten zijn; 
het niet vereist is dat de bestemming 
van het onroerend goed « onontbeerlijk » 
is, als ze maar nuttig is; de omstandig
heid dat het gebruik van de woning 
bovendien een voordeel in natura ver
schaft aan een personeelslid van eiseres, 
de bij de wet vereiste bestemming niet 
uitsluit, waaruit volgt dat het arrest, 
door de vrijstelling waarvan sprake is in 
artikel 13 van de wet van 18 augustus 
1907, gewijzigd bij artikel 1 van de wet 
van 16 maart 1957, van andere dan de in 
die bepaling gestelde voorwaarden te 
doen afhangen, de ·in het middel ver
melde bepalingen schendt (met uitzon
dering van artikel 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, eiseres in haar 
conclusie aanvoerde • dat de aanwezig
heid van het personeelslid Smets (in het 
litigieuze pand) noodzakelijk is om de 
verplichtingen na te komen die krach
tens het koninklijk besluit van 
24 april 1965 betreffende voor de voeding 
bestemd water op de waterleidingsdien
sten; dat artikel 4, 1", bepaalt dat "de 
publiekrechtelijke persoon of de pri
vaatrechtelijke persoon die een waterlei
dingsnet ex:ploiteert, verplicht is de ver
bruikers onmiddellijk te waarschuwen 
en de Dienst der Waterleidingen bij het 
Ministerie van Volksgezondheid en van 
het Gezin, de Gezondheidinspectie van 
het gebied alsook de betrokken gemeen
teoverheden te verwittigen zodra het 
geleverde voor de voeding bestemde 
water niet meer drinkbaar is; dat het 
dus voor de hand ligt dat het toezicht op 
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de kwaliteitvan het water impliceert dat 
de. personeelsle9-en van (eiseres) voort
durend in de nabijheid ~ijn van haar 
installat1es; dat die aanwezigheid dus 
wei degelijk 'een ' wettelijke verplichting 
is; dat. de. ta11-k van die personeelsleden 
onder de toepassjng valt van de regle
menten . en instructies . voor de kantOn
niers en ovedge personeelsleden die 
verbonden zijn aan de exploitat!e van en 
het toezieht op de instellingen van de 
maatschappij;. dat de kantonniers ver
plicht zijn om, buiten de normale dienst
uren en .volgens een wekelijks opge
ste\de lijst, thuis te blijven ten einde zo 
nodig,. zowel overdag als 's nachts, te 
kunnen ingrijpen », waaruitvolgt dat het 
arrest; door .te .verklaren dat de aanwe
zigheid van een personeeislid van eise
res te .WepiOJ1 « niet onontbeerlijk is.», 
zonder te antwoorden op het uitvoerige 
middel van eiseres, niet regeh,natig met 
redenen is omkleed . (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat, krachtens 

artikel 1 van . de wet van 
16 maart 1957 tot wijziging van 
sommige fiscale bepalingen betref
fende de Nationale Maatschappij 
der Waterleidingen, alsmede de 
verenigingen van gem,eenten en van 
bij zondere personen voor het tot 
stand brengen van watervoorzie
ningsdiensten, of voor doeleinden 
van gemeentelijk belang, naar de 
vereisten van de wet van 18 augusts 
1907 opgericht, de maatschappijen, 
zoals eiseres, « vrijgesteld zijn van 
elke belasting. ten behoeve van de 
Staat, zomede van elke provincie- of 
gemeentebelasting wegens de voor 
het · oprichten of · e:xploiteren 
van wate,rvoorzieningsdiensten be
stemde · immobilien, voorwerpen en 
personeel »; 

Overwegende dat uit deze ·wets be
paling, bezien samep met artikel 8 
van het Wetboek van de Inkomsten
belastingeri, waarin het woord 
« besteed ». wordt gebruikt, niet .kan 
worden . afgeleid dat · elk goed, 
ongeacht · hetwelk,vrijstelling van de 
onroerende voorheffing kan genie
ten; dat die vrijstelling k.an worden 
verkregen op voorwaarde dat die 
onroerende ' goederen noodzakelijk 

zijn voor de ·goede werking van de 
maatschappij, dit wil zeggen dat de 
maatschappij, zonder die onroe
rende goederen, de haar opgedragen 
taak riiet zou kunnen vervullen; 

.. Ove'rwegeride dat het arrest zegt 
dat (( zonder dat iets aan de tekst 
vail de wet van 16 maart 1957 wordt 
toegevoegd,· moet worden beslist dat 
"bestemming" voor de e:xploitatie 
vereist dat het bedoeld onroerend 
goed noodzakelijk is voor die 
exploitatie of althans dat het ter 
beschikking wordt gesteld van een 
personeelslid wiens voortdurende 
aanwezigheid ter plaatse onontbeer
lijk is voor de goede werking van de 
dienst »; 

Dat het arrest vervolgens vaststelt 
« dat het ten .deze vaststaat dat het 
huis wordt bewoond door een perso
neelslid dat belast is met het toe
zicht op aile installaties (van eise
res) over heel het grondgebied van 
de provincie Namen; dat dit perso
neelslid trouwens over een auto 
beschikt; dat hieruit volgt dat zijn 
aanwezigheid te Wepion niet onont
beerlijk is »; 

Dat het arrest beslist dat « het 
feit dat de woning ter beschikking 
van dat personeelslid is gesteld, 
voor hem een voordeel in natura is 
dat voortvloeit uit zijn arbeidsover
eenkomst voor bedienden, doch dat 
(eiseres) het pand daarom niet voor 
de e:xploitatie van haar diensten 
he eft " bestemd " >>; 

Dat het arrest aldus zijn beslis
sing naar recht verantwoordt; 

Dat dit onderdeel van het middel 
faalt naar recht; 

Wat het tweede onderdeel be
treft: 

Overwegende dat het arrest, door 
va:;;t te stellen dat het personeelslid, 
dat voorheel de provincie Namen is 
aangesteld, over een auto beschikt 
en dat zijn aanwezigheid te w epion 
niet onontbeerlijk is, de in het 
middel bedoelde conclusie van eise
res beantwoordt; 

Dat dit onderdeel van het middel 
fe.itelijke · grond~lag mist; . 
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Om die redenen, verwerpt de 3° BEVOEGDHEID EN AANLEG -
voorziening; veroordeelt eiseres in BURGERLJJKE ZAKEN - VRJJWILLIGE VER
de kosten. SCHIJNING VAN PARTJJEN VOOR DE VREDE-

26 maart 1981 1• kamer 
Voorzitter : ridder de Schaetzen, afde
lingsvoorzitter - Verslaggever : de h. 
Closon - Gebjkluidende conclusie van 
de h. Krings, advocaat-generaal - Advo
caten : mrs. Kirkpatrick en De Bruyn. 

Nr. 432 

1 • KAMER- 26 maart 1981 

BEWIJS - BEWIJS DOOR GESCHRIFI' 
BURGERLJJKE ZAKEN- MISKENNING VAN DE 
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN- BEGRIP. 

De bewijskracht van een deskundigen
verslag wordt niet miskend door de 
beslissing die niets toevoegt aan die 
akte en die het bestaan van de even
tueel daarin vervatte vermeldingen 
niet betwist, maar enkel de beWijs
waarde van de in dat stuk vervatte 
vaststellingen van de deskundige 
beoordeelt. · 

(JEANCE, LAMBERT T. QUAIN, DUBOIS) 

26 maart 1981 - 1" kamer - Voorzit
ter : ridder de Schaetzen, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Closon -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Krings, advocaat-generaal Advo
caten : mrs. De Baeck en Kirkpatrick. 

Nr. 433 

1" KAMER - 27 maart 1981 

1° VORDERING IN RECHTE- BURGER-. 

LJJKE ZAKEN - HOOFDVORDERING REGEL
MATIG INGESTELD DOOR VRJJWILLIGE VER
SCHJJNING VOOR DE VREDERECHTER -
TEGENVORDERING - GELDIGHEID. 

2° VORDERING IN RECHTE - BURGER-

RECjiTER - BEVQEGDHEID VAN DE VREDE
RECHTER VOOR DE HOOFDVORDERING -
TEGENVORDERING GEaROND OP HETZELFDE 
-FElT~- BEVOEGDHEID VAN DE VREDERECH
TER, ONGEACHT HET BEDRAG.VAN DE TEGEN
VORDERING. 

4° BEVOEGDHEID EN AANLEG -
BURGERLJJKE ZAKEN - VORDERING REGEL
MATlG BJJ DE VREDERECHTER AANHANGIG 
GEMAAKT - VERWIJZING NAAR DE ARRON
DIS$MENTSRECHTBANK - VERWIJZING VAN 
DE , ZAAK DOOR DE ARRONDISSEMENTS
RECliTBANK NAAR DE RECHTBANK VAN EER
STE· AANLEG - CASSATIEBEROEP VAN DE 
PRQcUREUR-GENERAAL BJJ HET . HOF VAN 
BEROEP- VASTSTELLING VAN HET HOF VAN 
CA5SATIE DAT DE VORDERING- TOT DE 
BEVOEGDHEID VAN DE VREDERECHTER 
BEHOORT -·VERWIJZING. 

5° BEVOEGDHEID EN AANLEG -
BURGERLJJKE ZAKEN.- GERECHTELJJK WET
BOEK, ART. 660, EERSTE LID - BEPALING 
VAN TOEPASSING OP HET HOF VAN CAS
SATIE WANNEER HET EEN VONNIS VAN DE 
ARRONDISSEMENTSRECHTBANK VERNIETIGT 
WEGENS MISKENNING VAN EEN REGEL 
INzAKE BEVOEGDHEID. 

1° Een tegenvordering, die ontvankelijl( 
is wanneer de hoofdvordering bij dag
vaarding werd ingesteld, is eveneens 
ontvankelijk wanneer de hoofdvorde
ring regelmatig is ingesteld door vrij
willige verschijning der partijen voor 
de' vrederechter {1). 

2° V:ri}willige verschijning als bedoeld in 
art. 706 Ger. W. heeft als enig doel de 
partijen de mogelijkheid te geven hun 
geschillen voor de rechter : te betwis
ten, zonder enige -dagvaarding, welke 
fo'rmaliteit wordt vervangen door een 
proces-verbaal van vrijwi]Jige verschij
nihg(2). 

3° Art 563, tweede lid, Ger. W. bepaalt 
dat de erin vermelde . rechtscolleges, 
met inbegrip van de vrederechter, 
kennis nemen van de tegenvorderin
gen die, -ongeacht hun bedrag, ont
staan uit het feit dat ten grondslag ligt 
aan de oorspronkelijke vordering,· die 

(1) Cass., 21 nov. 1969 (A.C., 1970, 288). 

LJJKE ZAKEN - INLEIDING VAN DE VORDE- (2) Zie Verslag vall de Koninklijke Commis
RING - VORM - VRJJWILLIGE VERSCHIJNING saris voor de Gerechtelijke Hervorming, 
- GERECHTELIJK WETBOEK, ART. 706- DOEL .. biz. 300 en 301. 
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bepaling maakt·geen onderscheid val
gens de wijze waarop de hoofdvorde
ring is ingeleid en is dus oak van 
toepassing wanneer zij is ingesteld 
door vrijwillige verschijning van de 
partijen voor de vrederechter. 

4" Wanneer de vrederechter een regel
matig bij hem aanhangig gemaakte 
zaak naar de arrondissementsrecht
bank heeft verwezen, die rechtbank de 
zaak naar de rechtbank van eerste 
aanleg heeft verwezen en de procu
reur-generaal bij het hof van beroep 
tegen de beslissing van de arrondis
sementsrechtbank, overeenkomstig 
art. 642 Ger. W., cassatieberoep heeft 
ingesteld, vernietigt het Hot van Cas
satie, wanneer het vaststelt dat de 
vordering tot de bevoegdheid van de 
vredei:echter behoort, de bestreden 
beslissing en verwijst de zaak naar de 
bevoegde vrederechter (3). 

5" Art. 660, eerste lid, Ger. W. is toepasse
Jijk op het Hof van Cassatie wanneer 
het een vonnis van de arrondisse
mentsrechtbank vernietigt wegens 
miskenning van een regel inzake 
bevoegdheid (4). 

de arrondissernentsrechtbank, die uitspraak 
doet ... •· 

In die bepalingen wordt vastgelegd wat de 
Koninklijke Comrnissaris voor de Gerechte
lijke Hervorming de • betrekkelijke volheid 
van rechtsmacht • van de rechtbank van 
eerste aanleg heeft genoemd (verslag biz. 223). 
Betrekkelijke volheid omdat, ongeacht de vor
deringen die rechtstreeks voor het hof van 
beroep en het Hof van Cassatie komen en die, 
hoe dan ook, buiten de bevoegdheid van de 
rechtbank van eerste aanleg vallen, er een 
belangrijk voorbehoud moet worden gemaakt. 
Dat voorbehoud wordt door de Koninklijke 
Cornrnissaris in de volgende bewoordingen 
duidelijk omschreven : « ••• dat de verweerder, 
al kan de eiser zijn vordering geldig voor de 
rechtbank van eerste aanleg brengen, wat ook 
de aard en het bedrag van ziJn vordering --------------------! weze, voor alle exceptie of verweer de verzen-

(3) Bij vergelijking van het geannoteerde 
arrest met 's Hofs arrest van 13 okt. 1978 (A.C., 
1978-79, 180) in een gelijkaardige zaak kunnen 
beide beslissingen op het eerste gezicht tegen
strijdig lijken. Irnrners, in zijn arrest van 
13 okt. 1978 verwerpt het Hof het cassatiebe
roep van de procureur-generaal bij het hof 
van beroep. In het onderhavige arrest echter 
wordt het cassatieberoep van de procureur
generaal aangenornen en wordt de bestreden 
beslissing vernietigd, terwijl de eiser in beide 
cassatieberoepen aan de arrondissernents
rechtbank de verwijzing naar de rechtbank 
van eerste aanleg verweet van een zaak die tot 
de bevoegdheid van de vrederechter behoorde. 

Dat is evenwel de enige gelijkenis tussen 
beide zaken. Elke zaak heeft iets bijzonders, 
dat van wezenlijk belang is en waarin de 
verklaring is te vinden voor de tegengestelde 
beslissingen van het Hof. 

In het eerste geval hadden de partijen de 
bevoegdheid van de rechtbank van eerste 
aanleg aanvaard en zelfs gekozen; in het 
tweede, dat waarover het geannoteerde arrest 
uitspraak doet, is die bevoegdheid hun door de 
arrondissementsrechtbank opgedrongen. 

. Het lijkt mij aangewezen, alvorens die 
ornstandigheden na!ler te onderzoeken, te 
wijzen op de regels die, binnen de perken van 
dit vraagstuk, de bevoegdheid van de recht
bank van eerste aanleg nader bepalen. 

Art. 561, eerste en tweede lid, Ger.W. bepaalt 
dat : « De rechtbank van eerste aanleg kennis 
neemt van aile vorderingen, behalve die welke. 
rechtstreeks voor het hof van beroep en het 
Hof van Cassatie komen. 

Indien de verweerder de bevoegdheid van 
de rechtbank van eerste aanleg betwist, kan 
de eiser, voor de sluiting van de debatten, de 
verwijzing vorderen van de zaak naar 

(Zie vervolg nota 3 op volgende kolom.) 

ding kan vragen van de zaak naar een andere 
bevoegde afdeling of, naar het geval, voor de 
vrederechter. Aldus worden in ieder geval de 
rechten van de verweerder gevrijwaard ... • 
(verslag, blz. 224). 

Uit voomoemd artikel 568 en uit de toelich
ting in het verslag van de Koninklljke Com
rnissaris volgt dat de eiser, wanneer de 
verweerder de bevoegdheid van de rechtbank 
van eerste aanleg betwist, ofwel zich daarbij 
neerlegt, ofwel gebruikt maakt van de moge
Iijkheid van art. 568, tweede lid, en v66r het 
sluiten van de debatten de verzending van de 
zaak naar de arrondissernentsrechtbank 
vraagt. 

In het eerste geval verwijst de rechtbank 
van eerste aanleg, indien zij oordeelt dat de 
door de verweerder opgeworpen betwisting 
inzake bevoegdheid gegrond is, de zaak naar 
de bevoegde rechter die zij aanwijst, overeen
komstig art. 660, eerste lid, Ger.W.; in het 
tweede geval kan zij enkel de verwijzing naar 
de arrondissementsrechtbank bevelen, die op 
haar beurt, indien de exceptie van onbevoegd
heid gegrond is, de zaak enkel kan verwijzen 
naar de rechter, die krachtens de wet de 
bijzondere bevoegdheid heeft om daarvan 
kennis te nemen. 

Daaruit blijkt dat de rechtbank van eerste 
aanleg, t.a.v. aile vorderingen die niet tot haar 
exclusieve volstrekte bevoegdheid behoren, 
haar volheid van rechtsmacht enkel dan 
uitoefent als de partijen haar bevoegdheid 
erkennen. 

Werd die erkenning verder uitgebreid dan 
de wet toestaat, dan zou de regel dat de 
volstrekte bevoegdheid de openbare orde 
raakt, worden miskend; evenwel volgt, voor de 
toepassing van art. 568 Ger.W., en hoewel 

(Zie vervolg nota 3 op volgende blz.} 

(4) (Zie de tekst van nota 4 op blz. 845.} . 
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(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN terwijl de Vrederechter te Oudenaarde 
BEROEP TE GENT INZAKE VAN OMMESLAEGHE, bevoegd was om er kennis van. te 

DE WAEGENAERE) nemep. : '· '-, 

ARREST 

HET HOF; -- Gelet op het be
streden vonnis, op 30 april 1980 
door de Arrondissementsrechtbank · 
te Oudenaarde gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van artikel 563, tweede lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis de zaak 
Van Ommeslaeghe tegen De Waegenaere 
naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Oudenaarde verwijst, 
------------------------------1 
zulks in geen enkele tekst staat, de instem
ming van partijen uit de wettelijke regeling 
zelf. 

De eiser die een rechtspleging op gang 
brengt en een vordering, die tot de bijzondere 
bevoegdheid van een ander rechtscollege 
behoort, bij de rechtbank van eerste aanleg 
aanhangig maakt, geeft aldus te kennen dat 
hij aanneemt en zelfs verkiest dat de recht
bank van eerste aanleg over de zaak oordeelt. 

Wanneer de verweerder die bevoegdheid 
niet betwist, hoewel hij daartoe krachtens het 
Gerechtelijk Wetboek het recht had, aanvaardf 
hij ook stilzwijgend die bevoegdheid. 

Dat was precies bet geval waarover het Hof 
op 13 okt. 1978 uitspraak heeft gedaan. Het 
Hof wijst erop dat de oorspronkelijke eiser de, 
verweerder had gedagvaard voor de rechtbank 
van eerste aanleg en dat die verweerder die 
bevoegdheid niet had betwist. 

De rechtbank van eerste aanleg heeft 
ambtshalve de verwijzing van de zaak naar de 
arrondissementsrechtbank bevolen. Deze heeft 
op haar beurt de zaak verwezen naar de 
genoemde rechtbank van eerste aanleg om de 
reden die wordt bekritiseerd in het cassatiebe
roep van de procureur-generaal, die in zijn 
middelen tot staving van zijn cassatieberoep 
aanvoerde dat de vordering tot de bijzondere 
bevoegdheid van de vrederechter behoorde. 

Het Hof heeft dat middel niet onderzocht, 
maar heeft zelf een rechtsgrond opgeworpen 
ter verantwoording van het beschikkende 
gedeelte van de bestreden beslissing, omdat 
bet van oordeel was dat de verweerder, 
aangezien hij conclusie had genomen, de 
bevoegdheid van de rechtbank van eerste 
aanleg niet heeft betwist, zodat die rechtbank 
bevoegd was en bevoegd bleef om kenhis te 
nemen van de vordering. 

De omstandigheden van de zaak waarover 
het besproken arrest uitspraak doet, zijh 
totaal anders; de essentiele bestanddelen zijn 
omgekeerd. 

Uit het arrest blijkt dat de zaak tot de 
bijzondere bevoegdheid van de vrederechter 

(Zie vervolg nota 3 op volgende kolom.) 

OVerwegende dat uit de vaststel
ling~n van het bestreden vonnis 
blijkt : bij proces-verbaa.l van vrij
willige verschijnirig van'. 3 .maart 
1980_ legden, Oscar , .Van Omme
slaeghe, als eerste vrijwillig' ver
schij~ende partij, en Freddy De 
Waegenaere, als tweede v:rijwillig 
verschijnende partij, aan het oor
deel van de Vredetechter van het 
kanton Oudenaarde hun beiwisting 
voor, betreffende de aansptakelijk
heid en de vorderirig tot schadever-

behoort en dat de partijen de zaak· aanha~gig . 
hadden gemaakt bij die rechter, die bijzonder 
bevoegd was. De omstandigheid dat zij vrijwil
Iig vcior de rechter zijn verschenen, overeen
komstig art. 706 Ger.W., heeft geen invloed op 
's Hofs beslissing. 

' De vrederechter heeft zich ambtshalve 
onbevoegd verklaard en de verwijzing van .. de 
zaak naar de arrondissementsrechtbank bevo
len, die de zaak naar de rechtbank van eerste 
aanleg heeft verwezen op grond van een in bet 
cassatieberoep aangevallen reden. 

In ' dit geval diende bet Hof de door de 
procureur-generaal tot staving van zijn cassa

, tieberoep aangevoerde reden .te onderzoeken 
en kon bet niet dezelfde rechtsgrona in cie 
plaats stellen als in 1978. Het Hof kon niet 
zeggen - dat zou onjuist geweest zijn. - dat 
de rechtbank van eerste aanleg,. waarbij de 
eiser de zaak aanhangig had gemaakt, zonder 
dat haar bevoegdheid door de verweerder 
werd betwist, bevoegd was en bevoegd bleef. 

Aileen art. 568 Ger.W., welke bepaling ten 
deze niet is toegepast, kon de bevoegdheid 
verantwoorden van een rechtbank van eerste 
aanleg om kennis te nemen van een rechtsvor
dering, die tot de bijzondere bevoegdheid 
behoort van een ander rechtscollege, inzonder
heid de vrederechter. 

In de bestreden beslissing hee;ft de arro'ndis
sementsrechtbari.k, zonder enige veraritwoor
ding in rechte, de bevoegdheid van de recht
bank van eerste aanleg ·opgelega ·aan een 
eiser, die de zaak niet bij dat rechtscollege 
aanhangig had gemaakt, en aan een verweer
der, die riiet meer de mogelijkheid lieeft' haar 
bevoegdheid te betwisten, aangezien de beslis
sing van de arrondissementsrechtbank verbin
dend is voor de rechter waarnaar de zaak is 
verwezen. 

Het Hof van Cassatie diende dus i.e., .nu.het 
overweegt dat de vordering, zoals de .. proc:u
reur-generaal 'in zijn cassatieberoep betoogde, 
tot de bijzondere bevoegdheid behoorde van 
de vrederechter, te beslissen dat bet · rniddel 

{Zie vervolg nota 3 op volgende biz:} 
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goeding, ingesteld ten gevolge . van 
een verkeersongeval waarin ener
zijds de echtgenote Van Omme
slaeghe en anderzijds een aange
stelde van De Waegenaere betrok
ken waren op 15 juni 1979 te 
Oudenaarde; de eerste. vrijwillig 
verschijnende partij vorderde bij 
hoofdeis voor de door haar geleden 
schade een bedrag van 31.069 frank, 
terwijl de tweede vrijwillig verschij
nende partij, bij tegeneis, betaling 
vroeg van 26.834 frank voor de . door 
haar opgelopen schade; 

Overwegende dat bij vonnis van 
17 maart 1980 de vredrechter zich 
ra'tione summae. onbevoegd ver
klaarde om kennis. te nemen van de 
aldus ingeleide eis, om de reden dat 

· « artikel 558 van het Gerechtelijk 
Wetboek bepaalt dat wanneer een 
vordering verschillende punten 
bevat, deze tot bepaling van de 
bevoegdheid worden samengevoegd 
», en de zaak naar de Arrondisse
mentsrechtbank te Oudenaarde ver
wees ten einde uitspraak te doen 
over het middel van onbevoegdheid; 

Overwegende dat het bestreden 
\Toimis de zaak naar de Rechtbank 
van .·. Eerste Aanleg te Oudenaarde 

gegrond ·is, het vonnis van de arrondisse
mentsrechtbartk te vernietigen en de zaak 
naar de bevoegde vrederechter te verwijzen. 

In die context is het ook aangewezen 's Hofs 
arrest van 14 maart 1980 (A.C., 1979-80, nr. 447) 
te raadplegen, hoewel daarin in de eerste 
plaats beslist wordt over de toepassing in de 
tijd van een wet, die de bevoegdheid van de 
rechtscolleges wijzigt. 

Toch moet worden gezegd dat de partijen in 
die zaak, zoals in het onderhavige geval, de 
zaak .bij de vrederechter aanhangig hadden 
gemaakt, dat die vrederechter zich ambtshalve 
onbevoegd had verklaard en verwijzing naar 
de arrondissementsrechtbank had bevolen, die 
op haar beurt de zaak naar de rechtbank van 
eerste aanleg had verwezen. 

Het Hof heeft, zoals in i.e., geoordeeld dat 
het middel gegrond was, het vonnis van de 
arrondissementsrechtbank vernietigd en de 
zaak n!lar de bevoegde vrederechter verwezen. 
Om. analoge redenen kan het Hof, ook in dit 
geval, niet de volheid van rechtsmacht van de 
rechtbank van eerste aanleg als rechtsgrond in 
de plaats stellen. · · 

E.L. 

(4) Cass., 14 maart 1980 (A.C., 1979-80, 
nr. 447). 

verwijst op de volgende gronden : 
hoewel De Waegenaere zijn vorde
ring formuleert als tegeneis, kan 
deze nochtans niet als dusdanig 
beschouwd worden; bij de vrijwil
lige verschijning leggen partijen 
tegelijkertijd hun geschil in zijn 
geheel voor aan de rechter, hetgeen 
zij trouwens ten deze hebben 
gedaan, derwijze dat de vordering 
van beide partijen als hoofdvorde
ring moet worden beschouwd; de. 
gevorderde bedragen dienen der
halve te worden samengevoegd, het
zij 31.069 frank + 26.834 frank = 
57.903 frank; gezien de al
dus samengevoegde bedragen de 
50.000 frank overtreffen, is de vre
derechter ratione summae niet 
bevoegd (artikel 590 van het 
Gerechtelijk Wetboek); rekening 
houdend~ met de hoedanigheid van 
partijen, die heiden in het arrondis
sement Oudenaarde wonen, evenals 
met het feit dat het verkeersongeval 
in dit zelfde arrondissement plaats
had, behoort onderhavige zaak tot 
de bevoegdheid van de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Oudenaarde; 

Overwegende dat geen enkele 
wettekst eist, en een goede rechts
bedeling noch het recht van verde
diging vragen dat een tegenvorde
ring, die ontvankelijk is tegen een 
bij dagvaarding ingestelde hoofdvor
dering, dit niet zou zijn wanneer 
deze.hoofdvordering regelmatig voor 
de vrederechter is aanhangig 
gemaakt wegens vrijwillige verschij
ning van de partijen met toepassing 
van artikel 706 van het Gerechtelijk 
Wetboek; dat de in dit wetboek 
voorziene vrijwillige verschijning 
als enig doel heeft de partijen de 
mogelijkheid te geven hun geschil
len voor de rechter te betwisten 
zonder tot de formaliteit van de 
dagvaarding te moeten overgaan, en 
deze dan wordt vervangen door een 
proces-verbaal van vrijwillige ver
schijning; 

Overwegende dat ten deze de eis 
van Van Ommeslaeghe tegen De 
.Waegenaere regelmatig bij de vre
derechter werd aanhangig gemaakt 
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overeenkomstig de regels inzake 
vrijwillige verschijning; dat De 
Waegenaere, verweerder, een tus
senvordering instelde om tegen de 
eiser een veroordeling te doen uit
spreken, zodat die tussenvordering, 
conform artikel 14 van het Gerech
telijk Wetboek, een tegenvordering 
is; dat zij bovendien, nu het geschil 
gaat over de regeling van de schade 
veroorzaakt aan twee bij een ver
keersaanrijding betrokken wagens, 
ontstaan is uit het feit dat ten 
grondslag ligt aan de oorspronke
lijke vordering; 

Overwegende dat derhalve de vre
derechter, met toepassing van 
artikel 563, tweede lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek, bevoegd is 
om kennis te nemen van de tegen
vordering, ongeacht haar bedrag, en 
de arrondissementsrechtbank de 
zaak naar die rechter had moeten 
verwijzen; 

Dat het middel gegrond is; 
Overwegende dat de zaak, met 

toepassing van artikel 660 van het 
Gerechtelijk Wetboek, naar het 
bevoegde gerecht moet worden ver
wezen; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden vonnis; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de vernie
tigde beslissing; laat de kosten ten 
laste van de Staat; verwijst de zaak 
naar de Vrederechter van het kan
ton Oudenaarde. 

27 maart 1981- 1• kamer- Voorzit
ter en verslaggever : de h. Wauters, 
eerste voorzitter - Gelijkluidende con
clusie van mevr. Liekendael, advocaat
generaal. 

Nr. 434 

1 • KAMER- 27 maart 1981 

1° AFSTAND- AFSTAND VAN EEN RECHT 
- STRJKTE UITLEGGING - AFSTAND KAN 

ENKEL WORDEN AFGELEID UlT FEITEN DIE· 
VOOR GEEN ANDERE UITLEGGING VATBAAR 
ZIJN (1). 

2° CASSATIE- BEVOEGDHEID- BURGER
LUKE ZAKEN- AFSTAND VAN EEN RECHT
VASTSTELLING EN GEVOLGTREKKINGEN VAN 
DE FEITENRECHTER - TOEZICHT VAN HET 
HOF. 

3° AFSTAND- AFSTAND VAN EEN RECHT· 
- VASTSTELLINGEN EN GEVOLGTREKKINGEN 
VAN DE FEITENRECHTER - TOEZICHT VAN 
HETHOF. 

4° HUUR VAN GOEDEREN - HUUR
OVEREENKOMST IN HET ALGEMEEN -
GEDEELTELIJKE VERNIETIGING VAN HET 
GEHUURDE GOED DOOR BRAND - AFSTi\ND 
VAN DE HUURDER VAN ZIJN RECHT DE ONT
BINDING VAN DE HUUROVEREENKOMST TE 
VORDEREN- AFSTAND- BEGRIP. 

5° AFSTAND - HUUR VAN GOEDEREN -
HUUROVEREENKOMST IN HET ALGEMEEN -
GEDEELTELIJKE VERNIETIGING VAN HET 
GEHUURDE GOED DOOR BRAND - AFSTAND 
VAN HUURDER VAN ZIJN RECHT DE ONTBIN
DING VAN DE HUUROVEREENKOMST TE VOR
DEREN- AFSTAND- BEGRIP. 

6° HUUR VAN GOEDEREN - HUUR
OVEREENKOMST IN HET ALGEMEEN -
GEDEELTELIJKE VERNIETIGING VAN HET 
GEHUURDE GOED DOOR BRAND - BRAND 
VEROORZAAKT DOOR DE SLECHTE STAAT VAN 
DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE _:_RECHT VAN 
DE HUURDER OP SCHADELOOSSTELLING 
DOOR DE VERHUURDER. 

7° HUUR VAN GOEDEREN - HUUR
OVEREENKOMST IN HET ALGEMEEN -
GEDEELTELIJKE VERNIETIGING VAN HET 
GEHUURDE GOED DOOR BRAND - BRAND 
VEROORZAAKT DOOR DE SLECHTE STAAT VAN 
DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE - AFSTAND 
VAN HUURDER VAN ZIJN RECHT OP SCHADE-
LOOSSTELLING DOOR VERHUURDER 
AFSTAND KAN NIET WORDEN AFGELEID UIT 
DE AFSTAND VAN DE HUURDER VAN ZIJN 
RECHT DE ONTBINDING VAN DE HUUROVER
EENKOMST TE VORDEREN. 

8° AFSTAND - HUUR VAN GOEDEREN -. 
HUUROVEREENKOMST IN HET ALGEMEEN -
GEDEELTELIJKE VERNIETIGING VAN HET 
GEHUURDE GOED DOOR BRAND - BRAND 
VEROORZAAKT VAN DE SLECHTE STAAT VAN 
DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE - AFSTAND 
VAN HUURDER VAN HET RECHT OP VEROOE-

(1) Cass., 26 april 1979 (A.C., 1978-79, 1019). 
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DING DOOR. VERHUURDER -· AFSTANp KAN 

. NIET WORDEN AFGELEID UIT DE AF,STAND 
VAN DE HUURDER VAN ZIJN RECHT DE ONT
BINDING VAN DE HUUROVEREENKOMST TE 
VORDEREN. 

2" en 3." Hoewel het aan de rechter.'staat 
de feiten waarop hij zijn besJJ:Ssing 
grondt op onaantastbare wijze vast te 
stellen, moet het Hoi van Cassatie 
evenwel nagaan of de rechter uit die 
vaststelling wettig een a/stand van een 
recht heeft kunnen afleiden (2). 
(Impliciet.) 

4" en 5" Wanneer de rechter vaststelt dat 
de huurder nog verder huurgelden had 
betaald na de gedeeltelijke vernieti
ging .van het gehuurde goed door 
brand .en dat hij, verschillende maan
dt;m na aie brand, gepoogd ha(j de 
handelszaak over te Jaten, die hij in 
het gebouw exploiteerde, en brieven 
heeft geschreven waaruit blijkt dat hij 
de huurovereenkomst niet als anthon
den beschouwde, kan hij uit die feite
Jijke omstandigheden wettig afleiden 
dat de hu11rder a/stand heeft gedaan 
van elke vordering tot ontbin.ding, 
zowel op grand van art. 1722 B. W. als 
van de artt. 1184 en 1721 van dat 
Wetboek. · 

6" De rechter, die vaststelt dat het 
gehuurde goed .gedeeltelijk is vernie
tigd door een brand te wijten aan de 
slechte staat van de elektrische. instal
latie, kan niet wettig beslissen dat de 
huurder geen recht heeft op schade
Joosstelling door de verhuurder voor 
de schade ten gevolge van die brand, 
voor de periode van onbruikbaarheid 
vail het goed. (Art. 1721 B.W.) 

(POELMAN T. STELLAMANS, HERREMANS) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 25 januari 1980 in 
hoger beroep gewezen door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
B~gg~; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1184, 1721, 1722, 
173.2, 173.3., 1741 van bet Burgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat het aangevochten vonnis 
eisers tegenvordering ongegrond ver- · 
klaart, onder meer op grond van de 
overwegingen dat eiser zelf de gevolgen 
moet dragen van de stappen die hij 
heeft aangewend en die aanleiding 
gaven tot een weigering van stroomleve
ring op grond van gebreken die reeds 
bestonden bij bet aangaan van de huur
overeenkomst en waa'r:mee hij genoegen 
had genomen, dat eiser derhalve de 
verweerders niet kan verwijten dat zij 
hem foutief het noodzakelijk rustig 
genot niet zouden hebben verschaft, dat 
aldus eiser niet gerechtigd was de beta
ling van de huurg~lden stop te zetten, 
waarvan de ware reden trouwens duide
lijk blijkt uit bet eigen schrijven van 
eiser, waarbij hij laat gelden dat ziekte 
aan de basis van zijn beslissing lag, 
evenals uit de publikatie van een aan
kondiging voor de overname in bet 
weekblad « Tips •, dat de eerste rechter 
derhalve terecht de huur ontbonden 
heeft ten laste van eiser en hem heeft 
veroordeeld tot betaling van de achter
stallige huurgelden en een bezettings
vergoeding, Em dat uiteindelijk eiser ten 
onrechte stelt dat de eerste rechter de 
huurovereenkomst had dienen te ontbin-

7,. en s• De rechter kan, uit de omstan- den bij toepassing van artikel 1722 van 
digheid dat de huurder van een goed, het Burgerlijk Wetboek, aangezien vol
dat gedeeltelijk is vernietigd door een doende vaststaat dat eiser deze ontbin
brand te wijten. aan de slechte staat ding van de overeenkomst op bet ogen~ 
van de elektrische installatie, ervan blik van de brand heeft verzaakt, dat hij 
a/stand . heeft geaaan de ontbinding vooreerst nog verder huurgelden heeft 
van de huurovereenkomst te vorderen, betaald na het uitbreken van de brand, 
niet wettig afleiden dat die huurder terwijl ook blijkt uit. de publikatie van 
ook afstand · h,eeft gedaan van het het aanbod tot overname in bet week
recht op schadeloosstelling door de blad « Tips », evenals uit de brieven van 
verhuurder voor de schade ten gevolge eiser ·van .18 en 24 november 1977 dat hij 
van die brand tijdens de periode van de huurovereenkomst niet als ontbonden 
onbruikbaarheid van het goed. (Art. beschouwde; . 
1721 B.W.) · terwijl, eerste onderdeel, eiser. in zijn 

~-:-----------------! akte van. boger beroep, zoals bet aange
vochten vonnis zulks vaststelt, bij toe-

· (2) Cass., 4. nov. 1977 (A.C., '1978, 284) 
8 jan. 1981 (ibid, 1980-81, nr. 266). 

en passing van artikel 1721 van het Burger~ 
lijk Wetboek - aangezien de brand die 
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het gehuurde pand had vernield, veroor
zaakt werd door de slechte staat van de 
verhuurde elektrische installatie - pro
visionele vergoedingen vorderde van 
100.000 frank wegens door hem geleden 
exploitatieverlies, en van 1 fral).~ yoor 
aile vanaf 19 juni 19.77 betaalde huurgel
den; het aangevochten vonnis, noch door 
voormelde overwegingen nt-ch door 
enige andere overweging, met inbegrip 
van de overwegingen . van de eerste 
rechter, hierop enig antwoord verstrekt 
en, derhalve, niet regelmatig is gemoti
veerd (schending van artikel 97 van de 
Grondwet); 

tweede onderdeel, overeenkomstig 
artikel 1721 van het Btirgerlijk Wetboek, 
de verhuurder vrijwaring is verschuldigd 
aan de huurder voor alle gebreken van 
het verhuurde goed, die bet gebruik 
daarvan verhinderen, ook al mocht hij 
ze bij het aangaan van de huur niet 
hebben gekend, en verplicht is, indien 
door die gebreken enig verlies voor de 
huurder ontstaat, hem daarvoor schade~ 
laos te stellen; terwijl bet aangevochten 
vonnis, zonder vast te stellen dat de 
brand, ontstaan in het verhuurde goed, 
niet zou zijn veroorzaakt door een 
gebrek in de bouw van dit goed, maar 
bijvoorbeeld te wijten zou zijn geweest 
aan toeval, in welk geval de verhuurder 
krachtens artikel 1722 van bet Burgerlijk 
Wetboek niet tot schadeloosstelling zou 
zijn gehouden, of aan de schuld van 
eiser zelf, en zonder vast te steilen dat 
bet gebrek dat de brand heeft veroor
zaakt, zichtbaar was bij het tot stand 
komen van de huurovereenkomst en 
eiser zich daarvan rekenschap had kim
nen en moeten geven, derhalve niet 
wettelijk eisers tegenvorde:ring tot ver
goeding van bet door hem geleden 
exploitatieverlies en teveel betaalde 
huurgelden ongegrond verklaart '(schen
ding van de artikele:ri 1721, 1722, 1732 en 
1733 van het Burgerlijk Wetboek; 

derde onderdeel, de afstand van een 
recht strikt moet worden uitgelegd en 
slechts kan worden afgeleid uit feiten 
welke voor geen andere uitlegging vat
baar zijn, zodat de overwegingen -'-- n:aar 
luid waarvan, onaangezien de vraag of 
de vool"Waarden voor de tciepassing vah 
artikel 1722 wei vetvuld waren, vol
doende vaststaat dat eiser deze ontbin
ding van de overeenkomst op bet ogen
blik van de brand heeft verzaakt, aange
zien, vooreerst, hij nog verder huurgel
den heeft betaald na bet uitbreken -van 
de brand, maar ook uit de publikatie van 

bet aanbod tot overname in het week
bhtd « Tips »; evenals ·Uit de brieven van 
eiser van 18 · en 24 november 1977 blijkt 
dat hij de huurovereenkomst niet·. als 
ontbonden beschouwde - geenszins 
kunnen inhouden dat eiser ook afstand 
zou hebben gedaan van zijn recht om de 
ontbinding .van de huurovereenkomst te 
vorderen op · grond van artikel 1184 van 
het Burgerlijk Wetboek wegens niet
nakoming door de verweerder~ van hun 
vrijwaringsverplichting -. jegens . ·eiser, 
voorgeschreven door artikel 1721 van bet 
Burgerlijk Wetboek; . . 

terwijl, derhalve, het aangevochten 
vonnis niet aileen geen antwoord . ver
strekt op eisers conclusie in boger 
beroep waarin hij van dit recht gebruik 
had gemaakt (schending van arti'kel 
97 van de Groridwet), maar tevens niet 
wettelijk eisers tegenvotdering . onge
grond verklaart, meer bepaald in zov'erre 
hij voormelde ontbinding vorderde, zon
der vast te steilen, hetzij dat de ve:rWeer
ders hun vrijwaringsverplichtirig jegens 
eiser waren nagekonien, hetzij dat de 
verweerders. niet tot eeri dergelijke, ver
plichting waren gehouden (schending 
van de artikelen 1184, 1721 en 1741 van 
het Burgerlijk Wetboek) : 

OVeiWegende dat uit de 'vaststel
lingen van het bestreden vonnis en 
uit die van de berqepen beslissing, 
welke het tot de zijne maakt, blijkt : 
dat, in het aan eiser door de ver
weerders in huur gegeven <eigen
dom, op 18 juni 1977 i brand uitbrak 
in de gang naast het restaurant, 
waarbij dit goed en de inboedel 
zwaar beschadigd · werden en CJ.lle 
e:Xploitatie onmogelijk · werd~ dat de 
brand door de algemeen verouderde 
toestand van de elektrische leiding 
werd. veroorzaakt; dat de veiWeer
ders her~tellingen deden uitvoeren 
en dat het herstelde deel van het 
elektriciteitsnet op 21 november 
1977 door een daartoe geniachtigde 
inrichting werd goedgekeurd; dat, 
op 17 november 1977,· echter, eiser 
een aankondiging in een weekblad 
half doen verschijilen met de bedoe
lin~ zijn bedrijf af te 'staan; dat 
hij bij brieven van 18 en 
24 november 1977 liet weten dat hij 
we~ens ziekte niet meer kon wer
ken en dat hij zijn zaak wenste over 
te dragen; dat· zulks· hem ·door de 



-849-

de vexweerders van het geleden 
exploitatieverlies en betaling van 
een provisionele vergoeding van 
100.000 frank, aanstelling van een 
deskundige om bedoelde schade te 
ramen en terugbetaling van de na 
de brand gestorte huurgelden, pro
visioneel begroot op een frank, vor
derde; dat hU, anderzijds, op grond 
dat de veiweerders in gebreke 
waren gebleven het onroerend goed 
met elektrische stroom te voorzien, 
de ontbinding van de huur vanaf 
19 juni 1977 en de schadevergoeding 
aanvroeg met toepassing van de 
artikelen 1184 en 1719 tot 1721 van 
het Burgerlijk Wetboek en tevens 
erop wees dat, indien het goed 
gedurende de huurtijd geheel is 
teniet gegaan, de huur van rechts
wege is ontbonden ingevolge 
artikel 1722 van hetzelfde wetboek, 
en voorhield dat het totaal verlies 
van genot dat hij ten deze had 
geleden, met de in dit artikel 
beoogde toestand diende te worden 
gelijkgesteld; 

Ovexwegende dat het vonnis de 
vordering van de vexweerders inwil
ligt en de tegenvordering van eiser 
vexwerpt; dat het op de in het 
middel samengevatte redenen 
steunt; 

vexweerders werd ontzegd bij 
schrijven ·van · 25 november 1977 
waarbij . zij ·· eiser aanmaanden de 
exploitatie van het restaurant 
te hernemen; dat eiser op 
30 november 1977 antwoordde dat 
de' elekt~:ische inrichting nog niet 
voldeed en de betaling van de 
huurgelden staakte; dat de in kort 
gedi11g aangestelde deskundige 
besloot dat het goed opnieuw 
exploiteerb~ar was vanaf 26 . no
vember 1977; .. dat de vexweer
ders . d;;m · de ontbinding van de 
P,uurove.reenkomst met uitdrijving 
~.11. schadevergoeding vorderden . op 
.grond v;m ~is~r.s weigering de huur 
verder . te betalen; dat eiser een 
nieuwe . keuring van' de volledige 
eli:~ktriciteitsinstallatie aanvroeg, 
met het .gevolg dat enkele gebreken 
in de leidingen werden ontdekt; dat, 
op grond van deze gebreken en de 
afwezigh,eid . van stroom, eiser de 
ontbinding van de overeenkomst ten 
laste van de vexweerders vorderde 
en de·· aanstelling van een deskun
dige verzocht; dat de deskundige tot 
de ' bevinding kwam dat de vastge
stelde 'gebreken reeds bij het aan
gaan van de huurovereenkomst 
bestonden, dat zij de handelsuitba
ting niet onmogelijk maakten noch 
bemoei}ijkten, dat er geen gevaar 
was voor de veiligheid en dat geen 
aanpassing vereist was; dat eiser 
bet keuringsverslag dat die gebre- Ovexwegende dat uit het geheel 
ken v()rmelde, overmaakte aan de van het vonnis blijkt dat, naar het 
Dienst Brandweer van de stad oordeel van de rechtbank, eiser na 
Oostende en aan de naamloze ven- de brand van 18 juni 1977 van enige 
nootschap Imewo, Intercommunale vordering tot ontbinding van de 
Maatschappij · voor Energievoorzie- huurovereenkomst, hetzij op grond 
ning in· West en Oost-Vlaanderen, van artikel 1722 van het Burgerlijk 
en dat uit hun antwoorden bleek Wetboek, hetzij op grond van de 
dat de stroom eerst opnieuw zou artikelen 1184 en 1721 van dit wet
worden ingeschakeld' nadat de boek, had afgezien; dat, in strijd 
gebreken waren verholpen; met wat in het derde onderdeel 

wordt aangevoerd, het vonnis zulks 
Overwegende dat eiser in zijn wettig heeft kunnen afleiden uit de 

akte van boger beroep en in zijn omstandigheden die het aanhaalt, te 
conclusie, enerzijds, stelde dat, nu weten, dat eiser nog verder huurgel
de brand van 18 juni 1977 « niet den had betaald na het uitbreken 
aileen door toeval maar door de van de brand, dat hij in 
slecbte staat van de elektrische november 1977 gepoogd had de han
installatie werd veroorzaakt », hij delszaak over te doen en dat uit zijn 
recht had op .·de herstelling door brieven aan de vexweerders van 
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18 en 24 november 1977 bleek dat 
bij d~ buurovereenkomst niet als 
ontbonden aanzag; 

Overwegende · dat bet vonnis 
beslist dat, na de berstelling van de 
door de hrand veroorzaakte scbade, 
bet goed . opnieuw exploiteerbaar 
werd en de overblijvende gebreken 
in de elektriciteitsleiding niet van 
die aard waren dat zij een normale 
exploitatie konden. binderen, terwijl 
de· wei gering van berneming van de 
stroomleveringen aan de gedragin
gen van eiser zelf te wijten was; dat 
bet derbalve de ontbinding van 
de buurovereenkomst uitspreekt 
wegens eisers onverantwoorde sta
king van de betaling van de huur
gelden vanaf november 1977; 

Overwegende dat de rechtbank 
ecbter ook vaststelt dat de brand 
door · de algemeen verouderde . toe
stand van · de elektriciteitsleiding 
werd veroorzaakt en elke. exploitatie 
van bet goed onmogelijk · maakte 
totdat dlt goed opnieuw: exploiteer
baar werd, op 26 november 1977, als 
gevolg van de door de verweerders 
verricbte berstellingen; . 

Overwegende dat, nocb uit eisers 
afstand van de ontbinding van de 
huurovereenkomst op grond van de 
brand, nocb uit enige andere vast
stelling van bet vonnis volgt dat 
eise.r geen recbt zou . bebben om 
door de verweerders te worden ver-:
goed voor de. scbade die uit die 
brand is voorgekomen en die tijdens 
de periode van onbruikbaarheid van 
het g0ed werd geleden, nocb dat bij 
van een dergelijk recbt zou hebben 
afgezien; ·. 

Overwegende dat bet vonnis 
nalaat de ~kte van boger beroep van 
eiser . te · beantwoorden . in zoverre 
deze akte strekte tot betaling van 
een provisionele vergoeding voor 
h:et tussen 19 juni en 26 no
vember 1977 geleden exploitatiever
lies, tot de aanstelling van een 
deskundige ten einde bedoelde 
scbade te ramen en tot terugbeta
ling van de tijdens die petiode 
.betaalde huurgelden; 

Dat bet middel in zoverre 
gegrond is; dat bet voor het overige 
niet kan worden aangenomen; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden vonnis, enkel in zoverre, 
door het boger beroep van eiser 
ongegrond te verklaren, bet diens 
vordering J;Qt vergoeding van bet 
tussen 19 juni en 26 november 1977 
geleden exploitatieverlies en tot 
terugbetaling van de tijdens die 
periode gestorte buurgelden afwijst; 
verwerpt de voorziening voor bet 
overige; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; boudt de kosten. aan en 
zegt dat de feitenrecbter erover zal 
beslissen; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de· Recbtbank 
van Eerste Aanleg te Veurne, zitting 
boudende in boger beroep. 

27 maart 1981 - 1" kamer -
Voorzitter : de h. Wauters, eerste voor
zitter - Verslaggever : baron Vin~otte 
- Gelij/Ll!fidende conclusie van m~vr. 
Liekendael, advocaat-ge:rieraar - · Advo:.. 
eaten : mrs. Biitzler en van Heeke. · 

Nr. 435 

1 • KAMER - 27 maart 1981 

1° ECHTSCHEIDING, SCHEIDING VAN 
TAFEL EN BED- ECHTsCHEIDING OP 
GROND VAN BEPAALDE. FElTEN - GROvE 
BELEDIGINGEN - BEWIJS - VERMOEDENS -
FEITELLJKE BEOORDELING DOOR DE RECH
TER ..:_ ONAANTASTBARE BEOORDELING. 

2°. BEWIJS - ECHTSCHEIDING, SCHEIDING 
VAN TAFEL EN BED - ECHTSCHEIDING OP 
GROND VAN BEPAALDE FElTEN - GROVE 
BELEDIGINGEN ~ VERMOEDENS - FEITE
LLJKE BEOORDELING DooR DE RECHTER -
ONAANTASTBARE BEOORDELING. 

1 o en 2° ·De rechter beoordeelt op onaan'
. tastbare wijze in Ieite of de hem 

voorgelegde gegevens gewichtigt:, 
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bepaalde en met elkaar overeenstem
mende vermoedens vormen (1) tot 
bewijs van de feiten waarop hij steunt 
om de echtscheiding toe te staan (2), 
indien die feiten overeenstemmen met 
die welke in het verzoekschrift zijn 
omschreven en er tussen de feiten van 
het verzoekschrift en een later feit een 
verband bestaat (3). 

(B ... T.M ... ) 

27 maart 1981 1• kamer 
Voorzitter : de h. Wauters, eerste voor
zitter - Verslaggever : de h. Lebbe -
Gelijkluidende conclusie van mevr. Lie
kendael, advocaat-generaal - Advocaat : 
mr. Houtekier. 

Nr. 436 

1• KAMER- 27 maart 1981 

GEMEENTEVERORDENING 
KENDMAKING- BEWJJS. 

BE-

Bij gebrek aan koniilklijk ·besluit waar
bij de fVijze wordt bepaald waarop het 
feit en de datum van de bekendma
king van de gemeentereglementen 
moeten worden vastgesteld, mag het 
bewijs van deze bekendmaking door 
alle wettelijke bewijsmiddelen worden 
geleverd; de bestendige deputatie mag 
het getuigschrift van bekendmaking 
en het register van de bekendmakin
gen als zulk een bewijs beschouwen 
{1). 

(• GALERIJEN DER VLAANDEREN • P.V.B.A. 
T. STAD KORTRIJK) 

27 maart 1981- 1• kamer- Voorzit
ter : de h. Wauters, eerste voorzitter -
Verslaggever : baron Vin!;otte - Ge-

Nota's arrest nr. 435 : 

(1) Zie Cass., 8 mei 1980, twee arresten 
(A.C., 1979-80, nrs. 572 en 574). Het Hof is 
evenwel bevoegd om na te gaan of de rechter, 
bij het afleiden van rechtsgevolgen uit zijn 
feitelijke vaststellingen, het wettig begrip ver
moeden niet heeft miskend. 

(2) Zie Cass., 17 maart 1977 (A.C., 1977, 776). 

(3) Zie Cass., 6 feb. en 12 maart 1976 (A.C., 
1976, 669 en 805). 

Nota arrest nr. 436 : 

(1) Cass., 11 juni 1979 (A.C., 1978-79, 1187); 
zie Cass., 16 jan. 1981 (ibid., 1980-81, nr. 282). 

lijkluidende conclusie van mevr. Lieken
dael, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Delafontaine; Van Dorpe, Kortrijk. 

Nr. 437 

3• KAMER- 30 maart 1981 

1° TAALGEBRUIK - BEDRIJFSLEVEN 
DECREET VAN DE CULTUURRAAD VOOR DE 
NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP VAN 
19 JULI 1973- TOEPASSINGSGEBIED- PERSO
NEEL DAT IN HET NEDERLANDSE TAALGE
BIED TEWERKGESTELD IS - DRAAGWIJDTE -
GEVOLG. 

2° CASSATIE- BEVOEGDHEID- STRIJDIG
HEID TUSSEN EEN WET EN EEN DECREET -
STRIJDIGHEID VASTGES'fELD DOOR HET HOF. 

3° WETTEN, DECRETEN, BESLUITEN 
- STRIJDIGHEID TUSSEN EEN WET EN EEN 
DECREET - STRIJDIGHEID VASTGESTELD 
DOOR HET HOF- GEVOLG. 

4° WETTEN, DECRETEN, BESLUITEN 
- STRIJDIGHEID TUSSEN EEN WET EN EEN 
DECREET - BEPALING VAN HET TAALGE
BRUIK IN HET BEDRIJFSLEVEN - WET UITGE
VAARDIGD VOOR BRUSSEL-HOOFDSTAD -
DECREET UITGEVAARDIGD VOOR EEN EENTA
LIG NEDERLANDS OF FRANS TAALGEBIED -
VOORRANG VAN HET DECREET. 

5° TAALGEBRUIK - BEDRIJFSLEVEN 
WET UITGEVAARDIGD VOOR BRUSSEL
HOOFDSTAD - DECREET UITGEVAARDIGD 
VOOR EEN EENTALIG NEDERLANDS OF. FRANS 
TAALGEBIED - STRIJDIGHEID TUSSEI\I DE 
WET EN HET DECREET- VOORRANG VAN HET 
DECREET. 

1" Het decreet van de Cultuurraad voor 
de Nederlandse Cultuurgemeenschap 
van 19 juli 1973 tot regeling van het 
gebruik van de talen voor de sociale 
betrekkingen tussen de werkgevers en 
de werknemers, alsmede van ~de door 
de wet en de verordeningen voorge~ 
schreven akten en bescheiden van 
ondernemingen, ·is toepasselijk op een 
ontslagbrief die een natuurlijke per
soon of rechtspersoon, wiens exploita.,. 
tiezetel in Brussel-Hoofdstad geves._tigq 
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is, richt aan een personeelslid dat in besluit van 18 juli 1966 gecoordineerde 
het Nederlandse taalgebied is tewerk- wetten op het gebruik van de talen , in 
gesteld {1) {2). bestuurszaken, 1, 5 van de bij koninklijk 

besluit van 20 juli 1955 gecoordineerde 
2" en 3" Wanneer het Hot vaststelt dat wetten betreffende het bediendencon

een wet strijdig is met een decreet tract, gewijzigd door de wetten van 
beslist het over het uit die strijdigheid 5 december 1968 en 21 november 1969, 1, 
ontstane prejudicieel geschil alvorens 2, van de .wet van 30 .juli 1963 tot 
verder over de voorziening uitspraak instelling van het statuut der handels
te doen {1) {2). (Wet 9 aug. 1980, vertegenwoordigers en 51 van de wet 
art. 28, dat art. 45 van de wetten op de van 5 december 1968 betreffende de 
Raad van State, gecoordineerd op collectieve arbeidsovereenkomsten en de 
12 jan. 1973, wijzigt.) , paritaite comites en van I;tet algem~en 

4" en 5" Wanneer, ten aanzien van het 
taalgebruik in bedrijven, de regelen 

rechtsbeginsel << accessonum seqwtur 
principale », 

uitgevaardigd door een wet voor Brus- doordat het arrest van 13 maart 1978 
sel-Hoofdstad en die uitgevaardig_d ten aanzien van de toepasseiijke taa1-
door een decreet voor een. eentailg ,wetgeving beslist : dat « de artikelen 1, 
Nederlands of Frans taalgeb1ed tege- 2 en 5 van bet decreet van de Neder
lijk toepasselijk zijn .f!n. tus~en de wet landse Cultuurraad van 19 juli 1973 de 
en het decreet stn)d1ghe1d besta~t, werkgever ertoe verplichten de wettelijk 
heb~?en de regelen Vl!W het eentaligfJ> voorgeschreven akten en bescheiden, 
geb1ed voorrang op d1e voor het twee- alsmede de documenten bestemd voor 
talige gebied' Brusse!-Hoofdstad {2). zijn personeel, in het Nederlands te 
(Wetten op het gebru1k .:Va~ de talen stellen wanneer hij een exploitatiezetel 
in bestuurszaken, gecoordmeerd op in het Nederlandse taalgebied heeft of er 
18 juli 1966, artt. 52 en 59; decreet van personeel tewerkstelt »; dat de Cultuur
de, Cultuurraad voor de Ne~er~andse raad de: bevoegdheid om 11an werkgevers 
Cultuurgemeenschap van 19 JUh 1973, , het gebruik van het Nederlands op te 
art. 10.) Ieggen uit artikel 59bis, ,§ 3, 3", van de 

(VAN HOET T. AIMO N.V.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 13 maart 1978 en 
23 oktober 1978 door het Arbeidshof 
te Antwerpen gewezen; 

Over het eerste en het tweede middel 
samen, afgeleid, het eerste, uit de _schen
ding van de, artikelen 3ter, 23, 59bJs, §§ 3, 
3", 4 en 8, van de Grondwet; 1, 2, 3, 4, 5, 
10 van het decreet van de Cultuurraad 
voor de Nederlandse Cultuurgemeen
schap van 19 juli 1973 tot regeling van 
het gebruik van de talen voor de sociale 
betrekkingen tussen de werkgevers en 
de werknemers, alsmede van de door de 
wet en de verordeningen voorgeschreven 
akten en bescheiden van de onderne
mingen, 52, § 1, 59 van de bij koninklijk 

Grondwet put; dat deze bevoeg9,heid 
evenwel een toegewezen bevoegdheid is 
waarvan de reikwijdte beperkt is tot het 
Nederlandse taalgebied (artikelen 3ter 
en 59bis, § 4); dat « wegens het grondbe
ginsel neergelegd in artikel 23 van de 
Grondwet, dat bij de grondwetsherzie
ning van 1970 ongewi]zigd bleef, de 
coercitieve bepalingen van taalwetten 
strikt dienen gei:nterpreteerd te 
worden »; dat daaruit, alsmede uit 
artikel 59bis, § 4, voortvloeit dat, in 
zoverre enkel de plaats van tewerkstel
ling als toepassingscriterium kan inge:
roepen , worden, de door het decreet 

, opgelegde verplichtingen slechts we~s
krachtig zijn ten aanzien van handelm
gen die in het Nederlandse taalgebied 
moeten gesteld worden of die alleszins 
onafscheidbaar aan de plaats van 
tewetkstelling gebonden zijn »; dat 
« deze territoriale vereisten niet vervuJd 
zijn wanneer het gaat om de redactie 
van een document dat de eenzijdige 

(1) Zie Cass., 11 juni 1979 (A.C., 1978-79, beeindiging van de arbeidsovereenkomst 
1207) met cone!. van het O.M. in Tijdschrift inhoudt en dat opgesteld wordt door een 
voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht, werkgever wiens bedrijfszetel buiten het 
l97,9, biz. 500, alsmede in Senaat, 1980-81, Nederlandse taalgebied gelegen is, ter
Gedr. St., nr. 631/1, biz. 43. wijl de werknemer, waarvan de activiteit 

(2) Zie de cone!. van het O.M. in Tijdschrift weliswaar voor het grootste deel in 
voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht, , Vlaanderen ligt, zelf ook tot bepaalde 
1981, biz. 594. , prestaties op , de , exploitatiezetel van de 
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ortderneming gehouden is »; dat ten deze 
de·. exploitatiezetel van verweerster .zich 
in- Brussel-HoOfdstad bevindt en eiser 
als handelsvertegenwoordige:.; contrac
tueel verplicht was dagelijks aldaar 
schriftelijk te tapporteren, maar dat de 
sectciren die hij bereisde, zich wei in 
Vlaanderen bevonden; dat « uit deze 
feitelijke vaststellingen en het hierboven 
overw:ogene VQlgt dat (verweerster) bij 
het opstellen van haar ontslagbrief van 
11 februari 1975 niet de regels van het 
taaldecreet, maar die van artikel 52, § 1, 
tweede lid, van de gecoordineerde wet
·ten op het gebruik der talen in bestuurs
zaken diende nate Ieven »; dat in strijd 
met wat eiser stelt, (( het taaldecn)et 
geen aanvulling of interpretatie van de 
gecoordineerde taalwetten in bestuursza
ken. met betrekking tot het taalregime 
van de in Brussel-Hoofdstad gevestigde 
bedrijven vor:m't »; dat « wat de taalrege
ling in het tweetalig gebied van Brus
sel-Hoofdstad ' betreft, de legislatieve 
bevoegdheid immers uitsluitend bij de 
wetgever berust »; dat, krachtens het 
bepaalde in artikel 52, § 1, tweede lid, 
van de gecoordineerde taalwetten in 
bestuurszaken, verweerster derhalve de 
ten deze ingeroepen . arbeidsovereen- .. 
komst van 1 september 1966, met bijla
gen en addenda, haar dienstnota's en 
haar aangetekende brieven van 
3 februari 1975 en 11 februari 1975 in het 
Nederlands diende te stellen; en dat 
« vermits zij dit naliet, zij overeenkom
stig artikel 59 van de voormelde wetten 
riwet worden aangemaand de kwestieuze 
bescheiden te vervangen door naar de 
vorm regelmatige stukken »; 

terwijl, eerste onderdeel, het decreet 
van 19 juli 1973 van openbare orde is en 
de bepalingen ervan onverkort moeten 

·worden. toegepast; de omstandigheid dat 
de bevoegdheid om aan werkgevers het 
gebruik van het Nede;rlands op te leggen, 
die de Cultuurraad voor de Nederlandse 
Cultuurgemeenschap uit artikel 59 bis, 
§ 3, 3", van de Grondwet put, een 
toegewezen bevoegdheid is waarvan de, 
reikwijdte. beperkt is tot het Neder
lands,e taalgebied, noch de omstandig
heid dat . het in artikel . 23 van de 
Grondwet · neergelegde grondbeginsel 

. van_ het vrije. gebruik van de in Belgie 
gesproken talen, bij de grondwetsherzie
ning van 1970 ongewijzigc! bleef, noch de 
.bepalingen van artikel 59bis, § 4, van ,de 
Grondwet · het mogelijk maken de bepa
lingen van voormeld decreet strikt te 
interpreteren in de zin .dat, in zoverre 
enkel de plaats van tewerkstelling .als 

toepassingscriterium kan worden inge
roepen, d~ door het decreet opgelegde 
verplichtingen slechts wetskrachtig zou
den zijn ten aanzien van handelingen 
die in het Nederlandse taalgebied moe
ten gesteld worden of die alleszins 
onafscheidbaar aan de plaats van 
tewerkstelling gebonden zijn; het 
decreet van 19 juli 1973 niet aileen van 
toepassing is op de natuurlijke personen 
en rechtspersonen die een exploitatieze
tel in het Nederlandse taalgebied heb
ben, maar ook op de natuurlijke en 
rechtspersonen die personeel in het 
Nederlandse taalgebied tewerkstellen, 
waar ook hun exploitatiezetel gevestigd 
is (schending vim de artikelen 3ter, 23, 
59bis, §§ 3, 3", 4 en 8, van de Grondwet 
en 1 van het decreet van 19 juli 1973); 

tweede onderdeel, luidens de overwe
gingen' zelf van het arrest van 
13 maart 1978, de activite~t · van eiser 
voor het grootste dee! in Vlaanderen lag 
- « de sectoren die hij bereisde bevon
den zich . in Vlaanderen » - zodat 
laatstgenoemde wei.. degelijk in het 
Nederlandse taalgebied tewerkgesteld 
was en het decreet van 19 juli 1973 
derhalve toepasselijk was; de omstandig
heid dat eiser gehouden was tot 
bepaalde prestaties in de exploitatiezetel 
van de onderneming, gelegen te Brus
sel-Hoofdstad, ert hij ten deze als 
handelsvertegenwoordiger contractueel 
verplicht was dagelijks aldaar schrifte
lijk te rapporteren, de toepassing van 
het decreet van 19 juli 1973 niet kan 
verhinderen (schending van de arti
kelen 59bis, §§ 3, 3", en 4, van de 
Grondwet, 1 van het decreet van 
19 juli 1973, 52, § 1, van het koninklijk 
besluit van 18 juli 1966, 1, 5 van het 
koninklijk besluit van 20 juli 1955, 1, 
2 van de wet van 30 juli 1963 en 51 van 
de wet van 5 december 1968 en van het 
algemeen rechtsbeginsel « accessorium 
sequitur principale »); 

derde onderdeel, het arrest van 
13 maart 1978 ten onrechte voorhoudt 
dat het taaldecreet geen aanvulling 
vorint van de gecoordineerde taalwetten 
in bestuurszaken met betrekking tot het 
taalregjme van de in Brussel-Hoofdstad 
gevestigde bedrijven en dat de wetge
vende bevoegdheid, wat de taalregeling 
in het tweetalig gebied van Brussel
Hoofdstad betreft, uitsluitend bij de 
wetgever berust; in de huidige stand van 
de wetgeving immers vaststaat dat ook 
werkgevers van wie de exploitatiezetel 
in Brussel-Hoofdstad gevestigd is, maar 
die personeel in het. Nederlandse taalge-
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bied tewerkstellen, onder bet toepas
sirigsgebied van het decreet van 
19. juli 1973 vallen (schending van de 
artikelen 59bis, §§ 3, 3", en 4, van de 
Grondwet, 1, 10 van het decreet van 
19 juli 1973 en 52, § 1, van het koninklijk 
besluit van 18 juli 1966); 

vierde onderdeel, bet arrest van 
13 maart 1978 niet wettelijk kan beslis
sen dat verweerster, die eiser in het 
Nederlandse taalgebied tewerkstelde, er 
enkel toe gehouden was de krachtens 
het decreet van 19 juli 1973 onregelmatig 
in het Frans opgestelde a:r;beidsovereen
komst van 1 september 1966, met bijlage 
en addenda, haar dienstnota's, haar aan
getekende brief van 3 fel;Jruari 1975 en 
inzonderheid de aangetekende opzeg
gingsbrief van 11 februari 1975 te ver
vangen door in het Nederlands gestelde 
stukken, maar ook ambtshfllve de nietig
heid « ex tunc • van deze stukken had 
moeten vaststellen (schending van de 
artikelen 59bis, §§ 3, 3", en 4, van de 
Grondwet, 1, 2, 3, 4, 5, 10 van bet decreet 
van 19 juli 1973, 52, § 1, en 59 van het 
koninklijk besluit van 18 juli 1966) : 

het tweede, uit de schending van . de 
artikelen 14, 15, 18, 20, 24 van de wet
ten betreffende het bediendencontract, 
gecoordineerd bij koninklijk besluit van 
20 juli 1955, gewijzigd door de wet van 
21 november 1969, 1, 15, 16 van de wet 
van 30 juli 1963 tot instelling van bet 
statuut der handelsvertegenwoordigers, 
1, 2, 3, 4, 5, 10 van het decreet van de 
Cultuurraad voor de Nederlandse Cul
tuurgemeenschap van 19 juli 1973 tot 
regeling van het gebruik van de talen 
voor de sociale betrekkingen tussen de 
werkgevers en de werknemers, alsmede 
van de door de wet en de verordeningen 
voorgeschreven akten en j:>escheiden van 
de ondernemingen, 15 van het koninklijk 
besluit van 12 november 1952 betref
fende de vereenvoudiging' der documen
ten waarvan het bijhouden door de 
sociale wetgeving is opgelegd, 46 ·van het 
koriinklijk besluit van 30 maart 1967 tot 
bepaling van de algemene uitvoerings
modaliteiten van de wetten betreffende 
de jaarlijkse vakantie der loonarbeiders, 
188 van het koninklijk besluit van 
20 december 1963 betreffende arbeids
voorziening en werkloosheid, gewijzigd 
bij koninklijk besluit van 24 juni 1971, 
195 van het koninklijk besluit van 
4 november 1963 tot uitvoering van de 
wet van 9 augustus 1963 tot instelling en 
organisatie van een regeling voor ver
plichte ziekte- en invaliditeitsverzeke
ring en 119 van het koninklijk besluit 

van 4 maart 1965 tot uitvoering van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen, 
gewijzigd bij koninklijk besluit van 
26 januari 1977; 

doordat, na onaantastbaar in feite te 
hebben vastgesteld in het eerste arrest 
dat eiser bij verweerster was tewerkge
steld als handelsvertegenwoordiger in 
het Nederlandse taalgebied, en in het 
tweede arrest dat eiser op 11 · fe
bruari 1975 op staande voet werd ontsla
gen « omdat hij, ondanks de aangete
kende aanmaning vim 3 februari, nage
laten had zijn dagrapporten, verslagen 
en weekplanning toe te zenden en omdat 
hij het grootste deel van zijn tijd aan de 
firma Flock-Indus te Edegem wijdde •, 
hiermee onbetwistbaar de wil van ver
weerster vaststellend, zoals die onder 
meer blijkt uit haar conclusies in eerste 
aanleg en in hoger beroep evenals uit 
haar verzoekschrift tot hoger beroep, om 
aan de arbeidsovereenkomst een einde 
te maken, het arbeidshof in het arrest 
van 23 oktober 1978 oordeelt dat de door 
verweerster verzonden ontslagb:r;ief van 
11 februari 1975 aan de door de wet 
vereiste vormen voldoet, inzonderheid 
dat hij met kennisgeving van 9e drin
gende redenen binnen drie dagen na het 
ontslag werd verzonden, en dat eiser 
terecht door verweerster op staande voet 
wegens dringende redenen ·was ontsla
gen, zodat eisers vordering tot bet11ling 
van een opzeggingsvergoeding, een uit
winningsvergoeding en de interesten, en 
tot aflevering van de sociale en fiscale 
bescheiden met betrekking tot deze ver
goedingen ongegrond zijn, 

terwijl de te gebruiken taal het Neder
lands is voor de wettelijk voorgeschre
ven akten ·en bescheiden van de ondet
nemingen bestemd voor hun personeel, 
inzonderheid · voor het aangetekend 
schrijven waarmee de beiHndiging van 
de arbeidsovereenkomst wegens drin
gende redenen wordt betekend, wanneer 
het pe:r;soneelslid door de werkgever 
in het Nederlandse taalgebied wordt 
tewerkgesteld; de aangetekende brief, 
opgesteld in strijd met deze ve:r;plichting, 
absoluut nietig is « ex tunc • el) geacht 
wordt niet te hebben bestaan, ·zodat de 
rechter niet. vermag er acht op te slaan 
en geen rekening mag houden met de 
inhoud ervan; de opheffing van de 
nietigheid slechts uitwerking heeft vanaf 
de dag van de vervanging door het 
regelmatig opgesteld stuk, zodat ten deze 
de aangetekende brief, met kennisgeving 
van de enige redenen die kunnen wor
den aangewend tot rechtvaardiging van 
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het ont$lag zohder opzegging, niet bin
nen drie dagen na het ontslag is verzon
den en het ontslag wegens dringende 
reden derhalve. niet meer zonder opzeg
ging kan word~n gegeven; de werkgever 
die de arbeid.sovereenkomst beeindigt 
zonder opzegging en zonder dringende 
reden, gehouden is tot betaling aan de 
werknemer van een vergoeding gelijk 
aan de lopende wedde overeenstem
mende met de duur van de opzeggings
termijn, die moet worden bepaald met 
inachtneming van de op het· tijdstip van 
het ontslag zonder opzegging en zonder 
dringende reden voor de werknemer 
bestaande kans om spoedig een gelijk
waardige en · passende betrekking te 
vinden, rekening houdend met de 
ancienniteit van de betrokkene, zijn 
leeftijd en de belangrijkheid van zijn 
functies; het arbeidshof daarenboven 
had moeten nagaan of eiser een clienteel 
aangebracht h~d en in dat geval de door 
eiser gevorderde uitwinningsvergoeding 
had moeten toekennen, tenzij verweer
ster zou hebl;len bewezen dat uit de 
beeindiging van de overeenkomst geen 
enkel nadeel voortspruit voor eiser; ten 
slotte al deze vergoedingen nochtans 
interest opbrengen vanaf de datum van 
het einde der overeenkomst en eiser ook 
daarop aanspraak mocht maken en ver
weerster krachtens de in het middel 
vermelde wetsl;lepalingen ertoe gehou
den is aan eiser voor de gevorderde 
bedragen een afschrift van zijn indivi
duele rekening, de aanvullende bijdrage
bons voor ziekte- en invaliditeitsverze
kering, een vakantie-attest, een bewijs 
van arbeid, een getuigschrift bij het 
einde van de overeenkomst en afschrif
ten van de fiscale fiches te 
overhlmdigen : 

Overwegende dat het decreet van 
de Cultuurraad voor de Nederlandse 
Cultuurgemeenschap van 19 juli 
1973 tot regeling van het gebruik 
van de talen voor de sociale betrek
kingen tussen de wetkgevers en de 
werknemers, alsmede van de door 
de wet en de verordeningen voorge
schreven akten en bescheiden van 
de ondernemingen, luidens artikel 1, 
van toepassing is op de natuurlijke 
personen en de rechtspersonen die 
een exploitatiezetel in het Neder
landse taalgebied hebben of die 
personeel in het Nederlandse taal
gebied .tewerkstellen; 

Overwegende' dat, ingevolge de 
wijziging op 17 juli 1980 m 
artikel 59bis van de Grondwet aan:.. 
gebracht, de Raad van de Vlaamse 
Gemeenschap in de plaats is geko
men van de Cultuurraad voor de 
Nederlandse Cultuurgemeenschap; 

Overwegende dat, krachtens arti"
kel 59 bis, § 4, tweede lid, van de 
Grondwet, de decreten van de Raad 
van de Vlaamse Gemeenschap, die 
het gebruik van de talen regelen, 
weliswaar aileen kracht van wet in 
het Nederlandse taalgebied hebben; 

Dat aan dit vereiste van territo
riale gelding nochtans is voldaan 
wanneer de toepassing van de taal
regeling betrefft'mde de sociale 
betrekkingen tussen de werkgevers 
en hun personeel bepaald wordt 
door de tewerkstelling van dit per
soneel in het Nederlandse taalge
bied; 

Dat het arrest van 13 maart 1978, 
in strijd met wat voorafgaat, over
weegt dat, « in zoverre enkel de 
plaats van tewerkstelling als toepas
singscriterium kan ingeroepen wor
den, de door het decreet opgelegde 
verplichtingen slechts wetskrachtig 
zijn ten aanzien van handelingen 
die in het Nederlandse taalgebied 
moeten gesteld worden of die alles
zins onafscheidbaar aan de plaats 
van tewerkstelling gebonden zijn »; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de exploitatiezetel van 
verweerster in· Brussel-Hoofdstad 
gelegen is · en dat eiser voor het 
grootste deel in het Nederlandse 
taalgebied tewerkgesteld was; 

Dat uit deze laatste vaststelling 
volgt dat het arbeidshof onwettig 
beslist dat verweester «. bij het 
opstellen van haar ontslagbrief van 
11 februari 1975 niet de regels van 
het taaldecreeLdiende nate leven »; 

Over het prejudicieel geschil door 
verweerster opgeworpen en afgeleid 
uit de strijdigheid · tussen de 
artikelen 52 en 59 van de wetten op 
het gebruik van de talen. in 
bestuurszaken, gecoordineerd op 
18 juli 1966, en .het decreet van. de 
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Cultuurraad voor de Nederlandse 
Cultuurgemeenschap van 19 juli 
1973 tot regeling van het gebruik 
van de talen voor de sociale betrek
kingen tussen de werkgevers, als
mede van de door de wet en 
de verordeningen voorgeschreven 
akten en bescheiden van de onder
nemingen; 

Overwegende dat het arbeidshof 
oordeelt dat, nu de exploitatiezetel 
van verweerster m Brussel
Hoofdstad is gevestigd en eiser 
nederlandssprekend is,.· de ontslag
brief van 11 februari 1975, met 
toepassing van artikel 52, § 1, 
tweede lid, van de gecoordineerde 
wetten, in het Nederlands diende te 
worden gesteld; dat het' verweerster 
aanmaant om, overeenkomstig arti
kel 59 van dezelfde wetten, deze 
brief, evenals andere stukken, te 
vervangen door in het Nederlands 
gestelde stukken; dat, luidens het 
derde lid van dit artikel, de vervan
ging van deze bescheiden uitwer
king heeft op de datum van het te 
vervangen bescheid; 

Overwegende dat de voormelde 
ontslagbrief met toepassing van het 
taaldecreet van 19 juli 1973 even
eens in het Nederlands diende 
te worden gesteld; dat, luidens 
artikel 10 van het decrj:!et, de stuk
ken die in strijd zijn met de bepa
lingen van het decreet, nietig zijn 
en de nietigheid ambtshalve door de 
rechter wordt vastgesteld; dat de 
opheffing van de nietigheid van 
geschreven stukken slechts uitwer
king heeft vanaf de dag van de 
indiening van de vervangende stuk
ken bij de griffie van de arbeids
rechtbank; 

Overwegende dat het arbeidshof, 
bij het arrest van 23 oktober 1978, 
eisers vordering verwerpt op grond 
dat eiser terecht wegens dringende 
reden op staande voet werd ontsla
gen, nu het ontslag door de voor
noemde brief van 11 februari 1975 
werd gegeven binnen drie dagen 

nadat· de feiten die het · rechtvaardi..: 
gen, aan verweerster bekend waren 
en deze brief de ingeroepi:m rede..: 
nen nauwkeurig omschrijft; 

Overwegende dat het artleidshof 
zijn beslissing niet op de . ontslag~ 
brief kan doen steunen, wannee.r 
die met toepassing van het taalde
creet nietig is en de opheffing van 
de nietigheid eerst uitwerking kan 
hebben vanaf de dag van de indie
ning van het vervangende · stuk bij 
de griffie van de arbeidsrechtbank; .· 

Dat de brief daarentegen · wel in 
aanmerking kan worden genomen, 
wanneer de gecoordineerde wetten 
toepassing vinden, nu hij door een 
in het Nederlands gesteld stuk, is 
vervangen en . deze vervangihg uit
werking heeft op de datum van de 
brief; · 

Overwegende dat de voor;ti~ming 
derhalve doet .blijken van een ·con-, 
flict tussen artikel 10 van - het 
decreet en artikel 59 van de gecoor
dineerde wetten, ten aanzien van de 
gevolgen vari het gebruik van · een 
andere taal dan het . Nederlands 
door private nijverheids-, han-dels
of financiebediijven waarvan <l.e 
exploitatiezetel in Brussel~Hoofd
stad is gevestigd, voor de in 
artikel 52, § 1, eerste lid, van die 
wetten bedoelde bescheiden welke 
bestemd zijn voor het nederlands
sprekend personeel dat die bedriF 
ven in het Nederlandse taalgebied 
tewerkstellen; 

Dat over het daaruit ontsta11e 
prejudiciele geschil door het Hof 
wordt beslist, met toepassing van 
artikel 28 van de · gewone wet van 
9 augustus 1980 tot hervorming der 
instellingen, dat artikeL 45 van de 
wetten op de. Raad van State, 
gecoordineerd op 12: · januari 19!73, 
wijzigt; 

Overwegende dat, luidens arti-: 
kel 3bis van de Grondwet, Belgie 
vier taalgebieden omvat; dat. het 
Nederlandse, · het Franse · · en het 
Duitse taalgebied uiteraard. eentalig 
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zijn, terwijl Brussel-Hoofdstad, vol- Cultuurgemeenschap van 19 juli 
gens de bewoordingen van het 1973 tot regeling van het gebruik 
genoemde grondwetsartikel, een van de talen voor de sociale betrek
« tweetalig gebied »is; kingen tussen de werkgevers en de 

Dat in bestuurszaken deze twee- werknemers, alsmede van de door 
taligheid inhoudt dat de in Brussel- de wet en de verordeningen voorge
Hoofdstad gevestigde plaatselijke schreven akten en bescheiden van 
diensten in beginsel hun taalge- de ondernemingen, strijdig is met 
bruik afstemmen op. de streektaal, artikel 59 van de wetten. op het 
wanneer de zaak in het Neder- gebruik van de talen in bestuutsza
landse of het Franse taalgebied ken, gecoordineerd op 18 juli 1966, 
gelocaliseerd of localiseerbaar is of in zoverre sancties worden voorge
er haar oorsprong vindt; dat deze schreven wegens het gebruik van 
strekking van de bestuurlijke taal- een andere taal dan het Nederlands 
regeling onder meer tot uitdrukking door private nijverheids-, handels
komt in artikel 17 van de gecoordi- of financiebedrijven waarvan 
neerde wetten op het gebruik van de exploitatiezetel in Brussel
de talen in bestuurszaken; Hoofdstad is gevestigd, voor de in 

artikel 52, § 1, eerste lid, van die 
Dat dezelfde gedachtengang aan wetten bedoelde bescheiden welke 

de grondslag ligt van artikel 52 van bestemd zijn voor het nederlands
de genoemde wetten, dat het taalge- sprekend personeel dat die bedrij
bruik in het bedrijfsleven regelt; dat ven in het Nederlandse taalgebied 
luidens § 1, tweede lid, van dit tewerkstellen; alvorens verder uit
artikel, de private nijverheids-, han- spraak te doen over de voorziening, 
dels- of financiebedrijven in Brus- beslist met toepassing van 
sel-Hoofdstad de in het eerste lid artikel 45 van de bij koninklijk 
bedoelde bescheiden in het Neder- besluit van 12 januari 1973 gecoordi
lands stellen, wanneer zij bestemd neerde wetten op de Raad van 
zijn voor het nederlandssprekend State, gewijzigd bij artikel 28 van de 
personeel, en in het Frans, wanneer . gewone wet van 9 augustus 1980 _ 
zij bestemd zijn voor het fransspre- dat in onderhavige zaak toepassing 
kend personeel; dient te worden gemaakt van 

Overwegende dat het in de lijn artikel 10 van het decreet en niet 
ligt zowel van de grondwettelijke van artikel 59 van de gecoordi
omschrijving van de taalgebieden neerde wetten. 
als van de taalwetgeving in 
bestuurszaken en voor het bedrijfs
leven dat, wanneer een taalregeling 
voor Brussel-Hoofdstad en een voor 
een eentalig Nederlands of Frans 
taalgebied tegelijk toepasselijk zijn, 
de regeling voor het eentalige 
gebied de voorrang heeft op die 
voor het tweetalige gebied Brussel-
Hoofdstad; 

30 maart 1981- 3• kamer- Voorzit
ter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Mahillon --'
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Lenaerts, advocaat-generaal - Advoca
ten : mrs. Butzler en De Gryse. 

Dat in onderhavige zaak derhalve 
toepassing dient te worden gemaakt 
van artikel 10 van het decreet en Nr. 438 
niet van artikel 59 van de gecoordi-
neerde wetten; 3• KAMER- 30 maart 1981 

Om die redenen, stelt vast dat 
artikel 10 van het decreet van de 
Cultuurraad voor de Nederlandse 

1° INVALIDITEITSPENSIOEN VOOR 
MIJNWERKERS ARBEIDSONGE
SCHIKTHEID - BEVOEGDHEID VAN DE 
ARBEIDSGERECHTEN. 
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2° RECHTBANKEN BURGERLIJKE 
ZAKEN - VERBOD OVER NIET GEVORDERDE 
ZAKEN UITSPRAAK TE DOEN - BEGRIP 
ARBEIDSGERECHTEN - INVALIDITEITSPEN
SIOEN VOOR MIJNWERKERS - ARBEIDSONGE
SCHIKTHEID- BEGIN VAN DE ARBEIDSONGE
SCHIKTHEID - GEEN UITSPRAAK OVER NIET 
GEVORDERDE ZAKEN. 

1 • en 2" Wanneer een gerechtigde 
opkomt tegen de administratieve 
beslissing waarbij zijn aanvraag om 
invaliditeitspensioen voor mijnwerkers 
wordt afgewezen omdat hij de bij KB. 
van 19 november 1970 opgelegde 
voorwaarde van arbeidsongeschiktheid 
niet vervulde, mogen de arbeidsge
rechten, die oordelen dat hij aan die 
voorwaarde voldeed op de ingangsda
tum, tevens vaststellen dat de ar
beidsongeschiktheid op een Jatere 
datum opgehouden heeft te bestaan; 
zodoende beslissen zij niet over niet 
gevorderde zaken. (Artt. 807, 1138, 2", 
Ger.W. en 32 K.B. van 19 nov. 1970.) 

(VANDEBEEK T. NATIONAAL PENSIOENFONDS 
VOOR MIJNWERKERS) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 21 september 1978 
door het Arbeidshof te Antwerpen 
gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 580, 2", 702, 
807 en 1138, inzonderheid 2" en 3", van 
het Gerechtelijk Wetboek, van het alge
meen rechtsbeginsel dat verbiedt uit
spraak te doen over het niet gevorderde, 
en van artikel 32 van het koninklijk 
besluit van 19 november 1970 betref
fende het invaliditeitspensioenstelsel 
voor de mijnwerkers, gewijzigd door het 
koninklijk besluit van 11 augustus 1972, 

doordat de beslissing van de Voor
zorgskas waartegen ~iser beroep had 
ingesteld, zijn verzoek tot het bekomen 
van een invaliditeitspensioen als mijn
werker had verworpen op grond dat hij 
niet ongeschikt was te arbeiden op 
datum van 1 april 1973; eiser had 
aangevoerd dat de eerste rechter ultra 
petita had beslist door er zich niet toe te 
beperken zijn arbeidsongeschiktheid op 
deze datum vast te stellen, doch . daaren.., 
hoven te beslissen dat deze arbeidsonge
schiktheid een einde had genomen op 
17 juni 1973; het arrest de beroepen 
beslissing bevestigt op grond : dat de 

arbeidsrechtbank niet fungeert als een 
administratief rechtscollege, waarvan de 
bevoegdheid zich tot het nietig verklaren 
van bestuurbeslissingen zou beperken; 
dat zij integendeel de voile rechtsmacht 
bezit en bijgevolg als opdracht heeft 
over de betwiste rechten zelf uitspraak 
te doen; dat zulks blijkt uit de bepalin
gen van het Gerechtelijk Wetboek, 
inzonderheid artikel 580, 2", luidens het
welk de arbeidsrechtbank kennis neemt 
van de geschillen betreffende de rechten 
en verplichtingen van de werknemers en 
hun rechtverkrijgenden, die uit de wet
geving inzake sociale zekerheid · voort
vloeien; dat deze regel, wat onderhavig 
geding aangaat, uitdrukking vindt in het 
koninklijk besluit van 19 november 1970 
betreffende het invaliditeitspensioenstel
sel voor mijnwerkers, inzonderheid 
artikel 32, eerste lid, waarin bepaald 
wordt dat de arbeidsrechtbank uitspraak 
doet over de geschillen omtrent de 
rechten die uit dit besluit voortvloeien; 
dat de eerste rechter derhalve bevoegd 
was om, kennis nemend van de eis tot 
het bekomen van het invaliditeitspen
sioen in het stelsel van de mijnwerkers 
met ingang van 1 april 1973, te beslissen 
dat betrokkene de voorwaarden tot toe
kenning van dit recht over de tijdspanne 
van 1 april 1973 tot en met 17 juni 1973 
vervulde, 

terwijl de artikelen 580, 2", van het 
Gerechtelijk Wetboek en 32 van het 
koninklijk besluit van 19 november 1970 
aan de arbeidsrechtbank de bevoegdheid 
verlenen om van zekere betwistingen 
kennis te nemen, doch geenszins het 
principe wijzigen dat vervat is in de 
artikelen 702 en 807 van het Gerechtelijk 
Wetboek en volgens hetwelk in burger
lijke zaken de rechter het voorwerp van 
de vordering niet van ambtswege kan 
wijzigen; door zijn beroep tegen de 
administratieve beslissing, die steunde 
op het feit dat hij niet arbeidsongeschikt 
was op datum van 1 april 1973 om hem 
het recht op een invaliditeitspensioen te 
ontzeggen, eiser enkel aan de rechter 
had gevraagd de realiteit van zijn 
arbeidsongeschiktheid, op deze datum, te 
erkennen; door zich daarenboven uit te 
spreken over de duur van deze ar
beidsongeschiktheid, het arrest het voor
werp van de vordering van ambtswege 
uitbreidt en bijgevolg niet eerbiedigt 
(schending van de artikelen 702 en 
807 van het Gerechtelijk Wetboek) en 
beslist over het niet-gevorderde (schen
ding van het algemeen rechtsbeginsel, 
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vermeld in het middel, alsook van 
artikel 1138, 2" en 3", van het Gerechtelijk 
Wetboe): 

Overwegende dat het middel de 
beslissing aileen aanvecht in zo
verre zij de duur van de arbeids
ongeschiktheid van eiser vaststelt ; 

Overwegende dat artikel 32, eer
ste lid, van het koninklijk besluit 
van 19 november 1970 bepaalt dat 
de arbeidsrechtbank uitspraak doet 
over de geschillen omtrent de rech
ten die uit dit besluit voortvloeien; 
dat de arbeidsrechtbank, krachtens 
artikel 580, 2", van het Gerechtelijk 
Wetboek, kennis neemt van onder 
meer geschillen betreffende de 
rechten van de werknemers die 
voortvloeien uit de sociale zeker
heidswetgeving; 

Overwegende dat eiser bij de 
arbeidsrechtbank is opgekomen 
tegen de administratieve beslissing 
waarbij zijn aanvraag om invalidi
teitspensioen voor mijnwerkers 
werd afgewezen, omdat hij de 
voorwaarde van arbeidsongeschikt
heid, bepaald bij het koninklijk 
besluit van 19 november 1970, niet 
vervulde; 

Dat het aldus aan de rechtbank 
overgelegde geschil niet beperkt is 
tot de vraag of de voorwaarde 
vervuld is op een bepaalde datum, 
maar de vraag omvat of de aanvra
ger sinds die datum in een toestand 
verkeert waarbij de voorwaarde als 
vervuld moet worden beschouwd; 

Overwegende dat het arrest der
halve, door vast te stellen dat de 
voorwaarde, die op de ingangsda
tum vervuld was, op een latere 
datum opgehouden heeft te bestaan, 
geenszins het voorwerp van de vor
dering wijzigt of uitbreidt noch 
uitspraak doet over niet gevorderde 
zaken, en de in het middel vermelde 
wetsbepalingen niet schendt; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; gelet op artikel 1017, 
tweede lid, van het Gerechtelijk 

Wetboek, veroordeelt verweerder in 
de kosten. 

30 maart 1981 - 3• kamer - Voorzit
ter : de h. Janllsens, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Lebbe - Ge
lijkluidende conclusie van de h. 
Lenaerts, advocaat-generaal - Advoca
ten : mrs. Biitzler en De Gryse. 

Nr. 439 

3• KAMER- 30 maart 1981 

RUST- EN OVERLEVINGSPENSIOEN 
- WERKNEMERS - BESLISSING - HERZIE
NING - NIEUW FElT - BEGRIP. 

Wanneer de Rijksdienst voor Werkne
merspensioenen een rustpensioen 
heeft toegekend met inachtneming van 
een principieel akkoord van de 
bevoegde instelling tot overdracht van 
bijdragen met toepassing van de artt. 
4 en 8, wet van 5 aug. 1958, is de 
intrekking van dit akkoord een nieuw 
feit op grand waarvan de Rijksdienst 
zijn beslissing kan herzien. (Art. 21, 
§ 3, K.B. 21 dec. 1967.) 

(RIJKSDIENST VOOR WERKNEMERSPENSIOENEN 
T. VERHAEGHE) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 april 1979 door het 
Arbeidshof te Gent gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 40 van de wet van 
29 mei 1959 tot wijziging van sommige 
bepalingen van de onderwijswetgeving, 
4, 8 van de wet van 5 augustus 1968 tot 
vaststelling van een zeker verband tus
sen de pensioenstelsels van de openbare 
sector en die van de prive-sector, 21, §§ 1 
en 3, en 21bis, § 1, van het koninklijk 
besluit van 21 december 1967 tot vast
stelling van het alge:rp.een reglement 
betreffende het rust- en overlevingspen
sioen voor werknemers, gewijzigd bij 
koninklijk besluit van 3 februari 1976, 

doordat het arrest eerst constateert, 
althans niet betwist : dat verweerder van 
28 februari 1928 tot 30 augustus 1950, als 
lid van een kloostergemeenschap, leraar 
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was geweest in een aangenomeh school; 
dat hij in 1950 dit onderwijs verliet; dat 
hij op 3 juni 1971 een aanvraag indiende 
tot het bekomen van een rustpensioen; 
dat op 24 maart 1972 het Ministerie van 
Financien, Administratie der Pensioe
nen, met het oog op gezegde periode van 
leraarschap, zich principieel akkoord 
verklaarde om over te gaan tot de 
overdracht van de bijdragen bedoeld 
door de artikelen 4 en 8 van de wet 
van 5 augustus 1968; dat eiser op 
20 april 1972 aan verweerder een admi
nistratieve beslissing liet betekenen, 
welke de hoger bedoelde periode van 
leraarschap in aanmerking nam en der
halve het pensioen van verweerder bere
kende op een volledige beroepsloopbaan; 
dat op 19 februari 1976 het Ministerie 
van Financien, Administratie der Pen
sioenen, aan eiser een schrijven richtte, 
waarin het liet gelden dat de door de 
artikelen 4 en 8 van de wet van 5 augus
tus 1968 bedoelde overdracht van bijdra
gen niet kon geschieden, omdat verweer
der niet voldeed aan de voorwaarde 
gesteld door artikel 40 van de wet van 
29 mei 1959, aangezien hij op 
1 september 1958 of daarna niet in 
dienst was geweest van een gesubsi
dieerde onderwijsinrichting, en waarin 
gezegd ministerie verklaarde dat . het 
principieel akkoord van 24 maart 
1972 als niet bestaande moest 
beschouwd worden; dat op 26 mei 1976 
eiser een nieuwe beslissing aan verweer
der liet betekenen waarbij voormelde 
periode van leraarschap niet in aanmer
king werd genomen en verweerders 
rustpensioen berekend werd op een 
beroepsloopbaan van 22/45sten; het 
arrest verder oordeelt dat verweerder 
het bewijs niet leverde dat hij gedurende 
de betwiste · periode van 1928 tot 
1950 tewerkgesteld was geweest ter uit
voering van een arbeidsovereenkomst; 
het arrest niettemin de vordering van 
verweerder, strekkende tot hervorming 
van de administratieve beslissing van 
eiser, op 26 mei 1976 aan verweerder 
betekend, gegrond verklaart en voor 
recht beslist dat de jaren 1928 tot en met 
1944 en 1946 tot 1950 in aanmerking 
kwamen voor de berekening van . de 
beroepsloopbaan van verweerder; het 
arrest zijn beslissing grondt op de 
consideransen : 1. dat, wahneer eiser 
eenmaal het recht op pensioen heeft 
vastgesteld, op deze beslissing slechts 
kan worden teruggekomen, wanneer 
zich een nieuw feit voordoet als bedoeld 
in artikel 21, § 3, van het koninklijk 
besluit van 21 december 1967; dat eiser 

ten onrechte het schrijven van ·de mi
nister van Financien van 19 fe
bruari 1976 als een dergelijk nieuw 
feit beschouwde; dat een dergelijk nieuw 
feit immers een feit is dat onbekehd was 
of de partijnen niet bekend kon zijn op. 
het ogenblik van de beslissing; dat 
verweerder bij zijn pensioenaanvraag 
van 3 juni 1971 aan eiser alle feitelijke 
elementen liet kennen die nodig waren 
om zijn rechten op een rustpensioen als 
werknemer te be6ordelen; 2. dat, luidens 
artikel 21, § 1, van het koninklijk besluit 
van 21 december 1967, de over de nieuwe. 
aanvraag genomen beslissing geen: 
afbreuk mag doen aan de definitieve: 
administratieve beslissing, voor zover 
deze bepaalde dat de betrokken werkne
mer voor bepaalde jaren het bewijs van 
een tewerkstelling had geleverd; 

terwijl, eerste onderdeel, de intrekking 
op 19 februari 1976 door het Ministerie 
van Financien van het principieel 
akkoord, op 24 maart 1972 gegeven, om 
over te gaan tot de overdracht van de 
bijdragen, zoals bedoeld door de 
artikelen 4 en 8 van voormelde wet van 
5 augustus 1968, een voor eiser onvoor
zienbaar feit was en dus een nieuw feit 
in d!=! zin van artikel 21, § 3, van het 
koninklijk besluit van 21 december 1967; 

tweede onderdeel, de door het arrest 
ingeroepen bepalingert van artikel 21, 
§. 1, van het koninklijk besluit van 
21 december 1967 slechts van toepassing 
zijn op de nieuwe beslissing genomen op 
een ·nieuwe aanvraag, door de betrok
kene overeenkomstig dat artikel 21, § 1, 
ingediend, en niet op een nieuwe beslis
sing door eiser van ambtswege genomen 
overeenkomstig artikel 21, § 3, van 
gezegd koninklijk besluit; 

derde onderdeel, ook indien de intrek
king door het Ministerie van Financien 
van zijn vroeger gegeven principieel 
akkoord niet zou kunnen beschouwd 
worden als een nieuw feit in de zin van 
artikel 21, § 3, van het koninklijk besluit 
van 21 december 1967, eiser niettemin, 
op. grond van artikel 21bis, § 1, van dit 
koninklijk besluit, van ambtswege een 
nieuwe beslissing kon treffen, aangezien 
de vroegere beslissing op 20 april 1972 
behept was met een juridische vergis
sing, met name om de redenen uiteenge
zet in de brief van het Mirtisterie van 
Financien van 19 februari 1976, en dus 
op een verkeerde toepassing stoelde van 
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de artikelen 40 van de wet van Nr. 440 
29 mei 1959, 4 en 8 van de wet van 
5 augustus 1968 : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat eiser voor het 

arbeidshof als nieuw .feit heeft inge
roepen de intrekking door het Mi
nisterie van Financien van het prin
cipieel akkoord tot overdracht van 
bijdragen met toepassing van de 
artikelen 4 en 8 van de wet van 
5 augustus 1968; 

Overwegende dat over zodanige 
overdracht niet door eiser wordt 
beslist, maar door de instelling die 
belast is met het beheer van de 
rustpensioenregeling waaraan de 
belanghebbende onderworpen was; 

Dat de voornoemde intrekking 
van het principieel akkoord der
halve een feit is dat eiser niet 
kende of kon kennen op het ogen
blik dat hij het rustpensioen met 
inachtneming van dit akkoord toe
kende; 

Dat het arbeidshof derhalve 
artikel 21, § 3, van het koninklijk 
besluit van 21 december 1967 
schendt door de herziening 
wegens een nieuw feit - van de 
administratieve beslissing te vernie-
tigen; · 

Dat het onderdeel gegrond is; 

2• KAMER - 31 maart 1981 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
BESLISSINGEN WAARTEGEN CASSATIEBEROEP 
KAN WORDEN INGESTELD - STRAFZAKEN -
BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ -
VASTSTELLING DOOR DE COMMISSIE TOT 
BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ DAT 
DE GEESTESTOESTAND VAN EEN VEROOR
DEELDE NIET VOLDOENDE IS VERBETERD 
ZODAT ZIJN INTERNERING VERDER NOG 
NODIG IS - CASSATIEBEROEP - NIET ONT
VANKELIJK CASSATIEBEROEP (1). 

2° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ - COMMISSIE TOT BESCHER
MING VAN DE MAATSCHAPPIJ- VASTSTEL
LING DAT DE GEESTESTOESTAND VAN EEN 
VEROORDEELDE NIET VOLDOENDE VERBE
TERD IS ZODAT ZIJN INTERNERING VERDER 
NOG NODIG IS - CASSATIEBEROEP - NIET 
ONTVANKELIJK CASSATIEBEROEP (2). 

(VAN HEMELRIJCK) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 16 december 1980. 
gewezen door de commissie tot 
bescherming van de maatschappij, 
ingesteld bij de psychiatrische aide
ling van de gevangenis te Antwer
pen; 

Overwegende dat eiser, onder 
meer, veroordeeld werd tot I evens
lange dwangarbeid; dat hij, na 
beslissing van de minister van 
Justitie, genomen ter uitvoering van 
artikel 21 van de wet tot bescher
ming van de maatschappij, te 

Om die redenen, vernietigt het Merksplas werd gei:nterneerd; 
bestreden arrest; beveelt dat van l---....,.------------
onderhavig arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van de 
vernietigde beslissing; gelet op 
artikel 1017, tweede lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt 
eiser in de kosten; verwijst de zaak 
naar het Arbeidshof te Brussel. 

30 maart 1981 - 3• kamer - Voorzit
ter en verslaggever : de h. Janssens, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van de h. Lemierts, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Bayart. 

(1) en (2) Cass., 6 mei 1974 (A.C., 1974, 1003). 
Eveneens niet ontvankelijk is bet cassatie

beroep tegen bet ministerieel besluit dat, met 
toepassing van art. 21, de internering tijdens 
de hechtenis beveelt (Cass., 25 april 1978, ibid., 
987), of tegen bet advies van de commissie tot 
bescherming van de maatschappij met toepas
sing van art. 21 (Cass., 17 aug. 1978, ibid., 1978, 
1294). Het geannoteerde arrest zegt dat eisers 
straftijd niet verstreken was. Die hypothese 
wordt uitdrukkelijk bij de wet geregeld. Men 
weet echter dat de veroordeelde, niettegen
staande bet verstrijken van zijn straftijd, 
gelnterneerd blijft, (Cass., 13 dec. 1976, ibid., 
1977,417, en de noot getekend J.V.) 
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Overwegende dat de commissie 
tot bescherming van de maatschap
pij, op eisers verzoek om voor haar 
te verschijnen, beslist : « behoud in 
Merksplas B.G., gelet op het 
medisch verslag d.d. 4 december 
1980, waaruit blijkt dat betrokkene 
aangewezen blijft op een gesloten 
psychiatrisch milieu, dient de toe
passing van artikel 21 van de wet 
van 1 juli 1964 verder gehand
haafd »; 

Overwegende dat het derde lid 
van artikel 21 van de wet tot 
bescherming van de maatschappij 
bepaalt : « lndien de geestestoe
stand van de veroordeelde v66r het 
verstrijken van de straftijd vol
doende is verbeterd zodat zijn inter
nering niet meer nodig is, stelt de 
commissie dat vast en gelast de 
minister van Justitie de terugkeer 
van de veroordeelde naar de strafin
richting waar hij voordien in hech
tenis was»; 

Overwegende dat deze wetsbepa
ling de commissie tot bescherming 
van de maatschappij geen bevoegd
heid verleent op uitspraak te doen 
over de persoonlijke vrijheid om 
over de handhaving van de interne
ring van de veroordeelde · wiens 
straftijd niet is verstreken; 

Dat de vaststellingen welke door 
de commissie bij toepassing van 
bedoeld artikel ten deze worden 
gedaan derhalve geen beslissingen 
zijn waartegen cassatieberoep open 
staat; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening. 

Nr. 441 

2• KAMER - 31 maart 1981 

STRAF - SOCIALE ZAKEN - MISDRIJF -
GEVALLEN WAARIN VOLGENS DE WET ZOVEEL 
KEER EEN GELDBOETE MOET WORDEN TOE
GEPAST ALS ER WERKNEMERS BIJ HET MIS
DRIJF BETROKKEN ZIJN - VERSCHILLENDE 
TELASTLEGGINGEN - EEN ENKEL MISDRLJF 
- EEN ENKELE STRAF- GEVOLG TA.V. DE 
VERVANGENDE GEVANGENISSTRAF. 

In de gevallen waarin overeenkomstig de. 
wet voor elk misdnjf of collectief 
misdrijf slechts een enkele straf kan 
worden uitgesproken, met dien ver
stande dat het bedrag van de geld
boete wordt vastgesteld naar rata van 
het aantal werknemers die bij het 
misdrijf betrokken zijn, of als het gaat 
om een collectief misdrijf, naar rata 
van het aantal werknemers die betrok
ken zijn bij het misdrijf waarop de 
zwaarste straf staat, kan ingevolge 
art. 40 Sw. slechts een enkele vervan
gende gevangenisstraf worden uitge
sproken (1). 

(VAN LOO, • INTERNATIONAL CONTAINER & 

CHASSIS SERVICE • N.V., • CONTAINER SERVICE 
COMPANY • N.V.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 28 november 1979 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen gewezen; 

I. Op de voorziening van eiser : 

Over het midde{ ambtshalve afgeleid 
uit de schending van artikel 40 van het 
Strafwetboek : 

Overwegende dat eiser vervolgd 
werd om, tussen 1 december 1976 en 
30 juli 1977, herhaalde malen, het 
eerste feit gepleegd zijnde op 
1 de,cember 1976 en het laatste fe1t 
gepleegd zijnde op 29 juli 1977, met 
overtreding van de artikelen 32, § 1, 
40, 6", 41 en 43 van de wet van 
28 juni 1976, houdende. voorlopige 
regeling van de tijdelijke arbeid, de 
uitzendarbeid en het ter beschik-31 maart 1981 - 2" kamer - Voorzit

ter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Rauws - Gelijklui- 1----------------
dende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal. 

(1) Cass., 29 april 1980 (A.C., 1979-80, 
nr. 54~). 
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king stellen van werknemers ten 
behoeve van gebruikers, gebruiker 
zijnde, zijn aangestelde of lastheb
ber, werknemers te hebben tewerk
gest~ld in strijd met de bepalingen 
van artikel 32 van deze wet, name
lijk om werknemers, die te zijner 
beschikking werden gesteld, buiten 
de in de hoofdstukken I en II van 
deze wet voorgeschreven regels, 
door een natuurlijke of rechtsper
soon door wie ze in dienst waren 
gemomen, gebruikt te hebben en 
over hen enig gedeelte van het 
gezag te hebben uitgeoefend dat 
normaal aan de werkgever behoort, 
met de omstandigheid dat 84 werk
nemers in strijd met deze bepalin
gen waren tewerkgesteld; 

Overwegende dat het arrest oor
deelt « dat het ten laste gelegde 
" misdrijf " voor zover het bewezen 
wordt, een voortgezet " misdrijf " 
uitmaakt »; dat het « de ten
lastelegging » die 83 werknemers 
betreft, bewezen verklaart; 

Overwegende dat het arrest eiser 
voor het aldus aangehouden mis
drijf met bevestiging van het beroe
pen vonnis veroordeelt tot drieen
tachtig geldboeten van zesentwintig 
frank, verhoogd met 390 opdecie
men, aldus gebracht op 1.040 frank 
elk of een vervangende gevangenis
straf van acht dagen voor iedere 
geldboete; dat het de duur der 
vervangende gevangenisstraffen 
vermindert tot drie maanden; 

Overwegende dat voor de als een 
misdrijf aangehouden telastlegging 
slechts een straf kan worden toege
past; dat echter die ene straf, wat 
het bedrag van de geldboete betreft, 
met toepassing van artikel 41 van 
de wet van 28 juni 1976 vastgesteld 
wordt in verhouding tot het aantal 
werknemers op wie het misdrijf 
betrekking heeft; 

Overwegende dat het arrest, blij
kens zijn bewoordingen, slechts een 
misdrijf heeft willen beteugelen; dat 
het hof van beroep derhalve, hoewel 
het de door de eerste rechter uitge
sproken 83 geldboeten bevestigt, in 
werkelijkheid en conform de wet 

slechts een enkele geldboete toe
past, waarvan het totaal bedrag 
berekend wordt volgens het aantal 
werknemers; 

Overwegende dat de rechter even
wei voor de als een misdrijf aange
houden telastlegging krachtens 
artikel 40 van het Strafwetboek 
slechts een enkele vervangende 
gevangenisstraf vermag uit te spre
ken; 

Overwegende dat het arrest, door 
drieentachtig vervangende gevange
nisstraffen uit te spreken, artikel 40 
van het Strafwetboek schendt; 

En overwegende, voor het overige, 
dat de substantiele of op straffe van 
nietigheid voorgeschreven rechts
vormen in acht zijn genomen en de 
beslissing overeenkomstig de wet is 
gewezen; 

II. Op de voorziening van de 
eiseressen : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat de eiseressen, 
civielrechtelijk aansprakelijke par
tijen, hun voorziening hebben doen 
betekenen aan het openbaar minis
terie, tegen wie ze gericht is; 

Dat de voorzieningen derhalve 
niet ontvankelijk zijn; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest in zoverre het eiser 
tot vervangende gevangenisstraffen 
veroordeelt; verwerpt de voorziening 
voor het overige; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijke 
vernietigde beslissing; veroordeelt 
de eisers ieder in een vierde van de 
kosten; laat een vierde van de 
kosten ten laste van de Staat; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar 
het Hof van Beroep te Brussel. 

31 maart 1981 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Boon - Gelijklui
dende conclusie van de h. Charles, eerste 
advocaat-generaal. 
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Nr. 442 

2• KAMER - 31 maart 1981 

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - WEGVERKEERS-

II. Op de voorziening van Remi 
Bauwens, beklaagde en rechtstreeks 
dagende partij 

REGLEMENT - ARREST WAARBIJ EEN Ill. Qp de voorziening van De 
BESTUURDER ALLEEN AANSPRAKELIJK Verenigde Eigenaars ; 
WORDT VERKLAARD VOOR DE SCHADE -
VASTSTELLING VAN HET ARREST DAT, ZELFS 
ALS DE ANDERE BESTUURDER EEN FOUT 
HAD BEGAAN, DEZE GEEN INVLOED ZOU 
GEHAD HEBBEN OP HET LITIGIEUZE ONGE
VAL EN ZIJN GEVOLGEN - NAAR RECHT 
VERANTWOORDE BESLISSING. 

Naar recht verantwoord is het arrest, 
waarbij een bestuurder, wegens een 
door hem begane fout, aileen aanspra
kelijk wordt verklaard voor de gevol
gen van een verkeersongeval, wanneer 
het vaststelt dat zeJfs indien de andere 
bestuurder een lout had begaan, deze 
geen gevolg had op het Jitigieuze 
ongeval en de gevolgen ervan (1). 
(Artt. 1328 en 1383 B.W.) 

(• MERCATOR • N.V. T. WAUTERS E.A.; BAUWENS 
T. WAUTERS; • DE VERENIGDE EIGENAARS • N.V. 
T. VAN DEN BERGHE, WAUTERS; c DE VER
ENIGDE PROVINCIEN • N.V. T. WAUTERS; 
c VAN DEN BERG TRANSPORT MEETJES-

LAND • P.V.B.A. T. DESMET, WAUTERS) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op de· bestre
den arresten, op 10 maart 1980 en 
30 juni 1980 door het Hof van 
Beroep te Gent gewezen; 

Overwegende dat de voorzienin
gen gericht zijn tegen het arrest van 
30 juni 1980; dat De Verenigde 
Provincien zich eveneens voorzien 
heeft tegen het arrest van 
10 maart 1980; 

I. Op de voorziening van Merca
tor, vrijwillig tussengekomen partij 

IV. Op de voorziening van De 
Verenigde Provincien, burgerlijke 
partij, tegen Wauters, rechtstreeks 
gedaagde partij : 

A. In zoverre de 
gericht is tegen het 
10 maart 1980 : 

voorziening 
arrest van 

Overwegende dat eiseres geen 
middel aanvoert; 

B. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen het arrest van 
30 juni 1980 : 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1382 en 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest, om de vordering 
van eiseres, in de rechten van Bauwens 
tegen Wauters gesubrogeerde arbeidson
gevallenverzekeraar, te verwerpen, na te 
hebben beslist dat « Wauters niet vrijuit 
gaat bij de botsing van zijn voertuig met 
de trekker Bauwens » en dat « gelet op 
de eigen fout van Wauters (die aan zijn 
rechterzijde een vrije ruimte had van 
ongeveer 1,90 meter· en in de mogelijk
heid verkeerde om vroeger op de hinde
rende komst van Bauwens te reageren) 
in de aanrijding tussen de twee wagens, 
hij in een verhouding die billijk op 
1/2 bepaald werd, dient in te staan voor 
de schade die hij ingevolge deze aanrij
ding opgelopen heeft », overweegt dat 
" de aanrijding tegen de huisgevels zoals 
zij zich voordeed en de zware kwetsuren 
toen door Bauwens Remi opgelopen, niet 
veroorzaakt werden door de aanrijding 
tussen de trekker Bauwens en de wagen 
Wauters; zij werden uitsluitend veroor-
zaa.\d door het gebrek aan stuurvastheid -----------------1 en c;:ontrole van Bauwens Remi zelf, die 

(1) Cass., 29 nov. 1976 (A.C., 1977, 355) en 
25 sept. 1979 (ibid., 1979-80, nr. 52); zie Cass., 
18 sept. 1979, 9 jan. en 22 mei 1980 (ibid., 
1979-80, nrs. 33, 275 en 599). 

niet in staat was zijn voertuig op een 
normale wijze op de weg te houden; ( ... ) 
de schade waarvoor zij- (eiseres) vergoe
ding vordert, houdt aileen verband met 
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de door Bauwens opgelopen verwondin
gen; er bestaat geen noodzakelijk oorza
kelijk verband tussen deze verwondin
gen en een misdrijf door Wauters Ferdi
nand gepleegd », 

terwijl, het arrest Bauwens Remi niet 
aileen aansprakelijk kon stellen voor de 
verwondingen opgelopen ten gevolge van 
de aanrijding van deze laatste met de 
huizenrij op grond dat zij uitsluitend 
werden veroorzaakt door het gebrek aan 
stuurvastheid en controle van Bauwens 
Remi zelf, nu uit de vaststellingen van 
het bestreden arrest niet kan worden 
afgeleid dat de schade van Bauwens 
zoals zij in concreto voorkomt, zich ook 
zonder de aan Wauters ten laste gelegde 
fout zou hebben voorgedaan; de fout van 
het slachtoffer Bauwens zelf Wauters 
niet automatisch ontslaat van zijn aan
sprakelijkheid of medeaansprakelijk
heid, zodat het arrest door aldus te 
beslissen het begrip causaliteit van de 
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek miskent, een slechte toepassing 
van deze wetsbepalingen maakt en aldus 
beide artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek schendt: 

Overwegende dat het hof van 
beroep uitspraak diende te doen 
over twee aanrijdingen waarin de 
vrachtwagen (trekker) van Bauwens 
betrokken was; dat het arrest vast
stelt dat Bauwens, zwaar alcoho
lisch « gelntoxiceerd » en duidelijk 
dronken, met roekeloze snelheid 
reed op een volkomen rechtlijnige 
baan, waarop hij aan zijn rechter
zijde een rij geparkeerde wagens 
voorbij moest rijden en kon merken 
dat er meerdere wagens aan de 
overzijde stonden, dat hij, hoewel 
het kruisen van tegenliggers slechts 
voorzichtig en met trage snelheid 
mogelijk was, zijn gevaarlijke snel
heid behield en over een breedte 
van 25 em in botsing kwam met de 
naar rechts uitwijkende personen
wagen van zijn tegenligger Wauters; 
dat het arrest dit eerste ongeval aan 
de roekeloze rijwijze en het gebrek 
aan reactie van Bauwens toeschrijft, 
maar Wauters slechts een gedeelte
lijke schadevergoeding toekent op 
grond dat hij eerder op de hinde
rende komst van de vrachtwagen 
had moeten reageren; dat voorts uit 

het arrest blijkt dat de eerste rech~ 
ter beslist had dat aileen Bauwens 
schuld had aan de op de eerste 
aanrijding volgende zware aanrij
ding van de vrachtwagen met een 
rij huizen, waarbij Bauwens gewond 
werd; dat het arrest de stelling van 
Bauwens onderzoekt, volgens welke 
Wauters de eerste botsing had kun
nen ontwijken en die inhield dat 
door de kracht van die botsing, 
waarbij het linkervoorwiel van de 
personenwagen in aanraking kwam 
met het linkervoorwiel van de 
vrachtwagen, aan deze zodanige 
schade werd toegebracht dat hij 
gedwongen werd naar links af te 
draaien en tegen de huizen terecht
kwam; dat het arrest de stand van 
de voertuigen bij de eerste botsing 
en de gevolgen van die botsing voor 
de vrachtwagen onderzoekt; dat het 
vaststelt dat, volgend op een aan
vankelijke stuurcorrectie naar 
rechts, de rijbeweging naar links 
waardoor de vrachtwagen tegen de 
huizen terechtkwam, niet het gevolg 
was van de eerste botsing; dat het 
arrest vervolgens beslist zoals in het 
middel wordt gezegd; 

Overwegende dat het arrest aldus 
oordeelt dat de bij de eerste botsing 
door Wauters begane fout geen 
invloed had op de tweede botsing en 
de gevolgen hiervan, en dat deze 
tweede botsing, zoals zij zich in 
concreto voordeed, zich eveneens 
zou hebben voorgedaan indien de 
eerste botsing zonder enige fout van 
Wauters had plaatsgehad; dat het 
hof van beroep zodoende zijn beslis
sing dat aileen Bauwens aansprake
lijk is voor het tweede ongeval, 
wettelijk verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

V. Op de voorziening van Van den 
Berghe Transport Meetjesland : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat eiseres, burger
lijke partij, haar cassatieberoep 
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heeft doen betekenen aan de ver
weerders, tegen wie het gericht is; 
dat de voorziening derhalve niet 
ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorzieningen; veroordeelt de eisers 
in de kosten van hun respectieve 
voorzieningen. · 

31 maart 1981 - 2• kamer - Voorzit-

(MOURAD T. HULPKAS VOOR ZIEKTE- EN INVA
LIDITEITSVERZEKERING, LANDSBOND DER 
CHRISTELLJKE MUTUALITEITEN, LANDSBOND 
VAN DE VERBONDEN DER BEROEPSZIEKEN
FONDSEN VAN BELGIE, LANDSBOND VAN DE 
NEUTRALE MUTUALITEITSVERBONDEN, NATIO
NAAL VERBOND VAN SOCIALISTISCHE MUTUALI-

TEITEN) 

1 april 1981 - 2• kamer - Voorzitter : 
baron · Richard, voorzitter - Verslag
gever : de h. Stranard - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Ballet, advocaat
generaal - Advocaat : mevr. Draps. 

ter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Caenepeel - Ge- Nr. 444 
lijkluidende conclusie van de h. Charles, 
eerste advocaat-generaal - Advocaat : 2• KAMER- 1 april1981 
mr. Dassesse. 

Nr. 443 

2• KAMER - 1 april 1981 

1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE 
STRAFZAKEN - SAMENSTELLING VAN HET 
RECHTSCOLLEGE- AANWEZIGHEID VAN HET 
OPENBAAR MINISTERIE EN VAN DE GRIFFIER 
OP EEN VAN DE TERECHTZITTINGEN VAN DE 
CORRECTIONELE RECHTBANK TLJDENS 
WELKE DE ZAAK IS ONDERZOCHT, BLLJKEND 
NOCH UIT HET PROCES-VERBAAL VAN DIE 
TERECHTZITTING, NOCH UIT HET VONNIS -
ONWETTIGHEID VAN HET VONNIS. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN - BEROEPEN VONNIS NIETIG -
NIETIGHEID OVERGENOMEN IN DE BESLIS
SING VAN DE APPELRECHTER- BESLISSING 
IN HOGER BEROEP EVENEENS NIETIG (1). 

1 o Nietig is het vonnis van de correctio
nele rechtbank, wanneer noch uit de 
vermeldingen van het proces-verbaal 
van een terechtzitting tijdens welke de 
zaak is onderzocht, noch uit die van 
het vonnis blijkt dat het openbaar 
ministerie en de griffier regelmatig op 
die terechtzitting aanwezig waren (2). 
(Artt. 153, 173, 190 en 210 Sv.; art. 97 
Gw.) 

Nota's arrest nr. 443 : 

CASSATIE - BEVOEGDHEID - STRAFZAKEN 
- VERBETERING DOOR HET HOF VAN EEN 
VERSCHRIJVING IN EEN VAN ZLJN ARRESTEN. 

Op vordering van zijn procureur
generaal verbetert het Hoi een ver
schrijving in een van zijn arresten (1). 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VP.N CAS
SATIE IN ZAKE COUNE) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op de hierna 
volgende vordering van de procu
reur-generaal bij het Hof van Cas
satie : 

« Aan de tweede kamer van het 
Hof van Cassatie, 

» De ondergetekende procureur
generaal heeft de eer hierbij uiteen 
te .zetten dat het Hof bij arrest van 
7 januari 1981, waarbij uitspraak 
is gedaan over een krachtens 
artikel 441 van het Wetboek van 
Strafvordering gedane aangifte, het 
op 22 november 1979 door de Poli
tierechtbank te Louveigne gewezen 
vonnis heeft teniet gedaan waarbij 
de genaamde Coune Bertha onwet
tig veroordeeld werd tot een straf, 
ter zake dat ze haar hond onbe
waakt heeft laten rondlopen op de 
openbare weg (artikelen 1 en 3 van 
de gemeenteverordening van 23 ja
nuari 1978 van Esneux). 

(1) Cass., 14 jan. 1981 (A.C., 1980-81, nr. 278). f-----------------
(2) Zie Cass., 9 juni 1969 (A.C., 1969, 986) en 

5 dec. 1978 (ibid., 1978-79, 397). 

Nota arrest nr. 444 : 

(1) Cass., 19 maart 1973 (A.C., 1973, 714). 
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» Ten gevolge van een schrijffout 
staat in het beschikkende gedeelte 
van bovengenoemd arrest vermeld 
dat de zaak verwezen is naar de 
Politierechtbank te Grivegnee, die 
evenwel is afgeschaft. 

Om die redenen vordert de onder
getekende procureur-generaal dat 
het den Hove behage te beslissen 
dat er in bet beschikkende gedeelte 
van het arrest van 7 januari 1981 in 
zake Coune Bertha moet staan 
« Verwijst de zaak naar de Politie
rechtbank te Luik » in de plaats van 
« Verwijst de zaak naar de Politie
rechtbank te Grivegnee »; te bevelen 
dat van zijn arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
arrest van 7 januari 1981 en van het 
vonnis van 22 november 1979 van de 
Politierechtbank te Louveigne. 

Brussel, 3 maart 1981. 

Voor de procureur-generaal, 
De advocaat-generaal, 

(w.g.) J. Velu. » 

1 april 1981 - 2• kamer - Voorzitter : 
baron Richard - Verslaggever : de h. 
Sace - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Ballei, advocaat-generaal. 

Nr. 445 

1• KAMER - 2 april 1981 

1° LASTGEVING 
LASTGEVING- BEG RIP. 

UITDRUKKELIJKE 

2° LASTGEVING - BIJZONDERE LASTGE
VING - NIET NOODZAKELIJK EEN UITDRUK
KELIJKE LASTGEVING. 

3° BEWIJS - BEWIJS DOOR GESCHRIIT -
BURGERLIJKE ZAKEN - ONMOGELIJKHEID 
VOOR DE SCHULDEISER ZICH EEN SCHRIITE
LIJK BEWIJS TE VERSCHAFFEN VAN DEVER
BINTENIS DIE JEGENS HEM IS AANGEGAAN -
BEWIJS DOOR GESCHRIIT NIET VEREIST. 

4° LASTGEVING- HERROEPING VAN DE 
LASTGEVING - STILZWIJGENDE HERROEPING 
MOGELIJK. 

5° LASTGEVING - HERROEPING VAN DE 
LASTGEVING - HERROEPING KAN DOOR VER
MOEDENS BEWEZEN WORDEN. 

Na herziening van zijn arrest van 
7 januari 1981 bedoeld in de VOOraf-~6° BEWIJS - VERMOEDENS - BURGER
gaande vordering; LIJKE ZAKEN- HERROEPING VAN EEN LAST

GEVING - HERROEPING KAN DOOR VERMOE
N a aanneming van de gronden DENS BEWEZEN woRDEN. 

van die vordering, 

Stelt vast dat een schrijffout is 
begaan in het gedeelte van het 
beschikkende gedeelte van genoemd 

1" Een uitdrukkelijke lastgeving in de 
zin van art. 1988 B. W. is die welke 
anders dan in algemene verwoordin
gen is gesteld (1). 

arrest dat luidt als volgt : « Verwijst 2" Een lastgeving dif! enkel betrekking 
de zaak naar de Politierechtbank te heeft op een of meer welbepaalde 
Grivegnee »; verbetert bijgevolg die zaken van de lastgever, en dus uiter-
verschrijving door de zaak te ver- aard bij~onder !s, mag in algemene 
wijzen naar de Politierechtbank te bt;~oordmgen wtg_edr'!kt worc!en; een 
Luik, zodat moet worden gelezen : biJzon_c!ere lastg_evmg IS ~us met noC!d-

v ·· t d k- d p l't' I zakelijk een wtdrukkelijke Jastgevmg · erwiJS e zaa naar e o 1 1e- (2). 
rechtbank te Luik » in de plaats van 
« Verwijst de zaak naar de Politie- 3" Art. 1348 B. W. beoogt het geval 
rechtbank te Grivegnee »' waarin het de schuldeiser niet mage-

' Jijk is geweest zich een schriftelijk 

Beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
het arrest van 7 januari 1981 en van 
het vonnis van 22 november 1979 
van de Politierechtbank te Lou
veigne. 

(1) en (2) DE PAGE, Traite, 2• uitg., 1975, V, 
nrs. 388-389, biz. 390 tot 393; AUBRY en RAu, 
Droit civil franrais, 7" uitg., 1975, VI, § 412, 
blz. 251 tot 254; zie Rep. prat. du dr. beige, 
v" Mandat, nr. 307; zie Cass., 12 dec. 1974 (A.C., 
1975, 437). 



-868-
bewijs te verschaffen van de verbin
tenis die jegens hem is aangegaan en 
Jegt een algemene uitzondering vast 
op het beginsel van art. 1341 B. W: 
volgens hetwelk een akte moet worden 
opgemaakt van alle zaken die de som 
of de waarde van 3.000 frank te hoven 
gaan; de opsomming in eerstgenoemde 
bepaling is niet beperkend (3}. 

4• Herroeping van een lastgeving kan 
stilzwijgend geschieden, maar ze moet 
zeker zijn (4}. 

5• en 6• Herroeping van een Jastgeving 
kan door vermoedens worden bewezen 
(5}. 

(GILLIS T. LECOMTE) 

ARREST ( vertaJing) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 6 maart 1980 door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Luik, in hoger beroep, gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1315, 1341, 1348, 
1987, 1988 en 1991 van het Burgerlijk 
Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis, met 
bevestiging van het beroepen vonnis, 
eiser veroordeelt om aan verweerder 
4.690 frank te betalen, zijnde de kosten 
van de door laatstgenoemde vervolgde 
uitvoering, en 10.000 frank wegens ter
gend en roekeloos verzet, evenals de 
procedurekosten met inbegrip van de 
rechtsplegingsvergoeding, en eisers 
tegenvordering tegen verweerder niet 
inwilligt op grond dat verweerder « zijn 
opdracht heeft gekregen via een ste
reotype formule die hem op 10 sep
tember 1977 door zijn Brusselse confra
ter is toegezonden en die als volgt 
luidde : " Wij zenden u bij deze het 
rechtsplegingsdossier ... ·De uitvoering 
ervan moet worden vervolgd tot inning 
van de in het vonnis bepaalde bedragen, 
met inbegrip van onze kosten voor de 
voorbereiding van de betekening. 
Gelieve de vervolging met de nodige 
zorg en met inachtneming van de belan
gen van de client te verrichten "; dat die 
onderrichtingen een bijzondere lastge-

(3) Zie Cass., 23 nov. 1920 (Bull. en Pas., 
1921, 144). 

ving " bevatten " in de zin van 
artikel 1987 van het Burgerlijk Wetboek; 
dat appellant (thans eiser) ten onrechte 
van oordeel is dat de lastgeving uitdruk
kelijk is in de zin van artikel 1988 van 
het Burgerlijk Wetboek en de lasthebber 
geen enkele vrijheid laat bij de beoorde
ling van de wijze waarop hij de hem 
toevertrouwde uitvoering zal vervolgen; 
... dat ten deze de tekst van de onder
richtingen van de gerechtsdeurwaarder 
Lauwerys, die herinnert aan de gebrui
ken eil verplichtingen van het beroep 
(" met zorg en met in achtneming van de 
belangen van de client "), moet uitgelegd 
worden als een lastgeving die in alge
mene bewoordingen is opgesteld; dat de 
gerechtsdeurwaarder, hoewel hij jegens 
zijn client een middelenverbintenis heeft 
en geen rekenschap moet afleggen van 
de solvabiliteitsmoeilijkheden van de 
schuldenaar bij wie beslag is gelegd, 
geen ondoordachte uitgaven mag doen 
door handelingen te verrichten die over
bodig blijken; dat men gei:ntimeerde 
(verweerder) dus niet kan verwijten dat 
hij zijn optreden heeft opgeschort tot hij 
nieuwe uitdrukkelijke onderrichtingen 
kreeg; dat de eerste rechter gei:ntimeer
des stelling is bijgevallen volgens welke 
hij opdracht heeft gekregen de uitvoe
ring te staken en het dossier aan 
appellant terug te zenden, wat hij 
beweerdelijk bij brief van 1 december 
1977 heeft gedaan; dat de bewering van 
appellant dat hij het op 1 december 1977 
verstuurde dossier niet beeft ontvangen, 
laattijdig is en niet ka:q. worden nage
gaan; dat de vrederechter terecht heeft 
opgemerkt dat het voortgezet stilzwijgen 
van appellant, die verscheidene herinne
ringen onbeantwoord liet en zich tijdens 
ee:q. eerste rechtspleging niet verdedigde, 
in zijn nadeel pleitte; dat hij, door aldus 
op vermoedens te steunen die ingevolge 
het ten deze toepasselijk artikel 1348 van 
het Burgerlijk Wetboek mogen worden 
aangenomen, zonder een miskenning 
van de regels inzake de bewijslast, de 
oorspronkelijke vordering aanneemt 
door verwerping van de verweermidde
len van de tegenpartij », 

terwijl, eerste onderdeel, een bijzon
dere lastgeving noodzakelijk uitdrukke
lijk is, aangezien het bijzonder karakter 
van de lastgeving onderstelt dat de 
bedoelde rechtshandeling wordt om
schreven; 

(4) en (5) DE PAGE, Traite, 2° uitg<l nr. 468, 
biz. 462-463; Rep. prat. du dr. beige, v Mandat, tweede onderdeel, de lasthebber door 
nrs. 948 en 953. de aanvaarding van de lastgeving zich 
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ertoe verbindt bedoelde handeling uit te 
voeren en de herroeping van de lastge
ving niet wordt vermoed; 

daaruit volgt dat het vonnis niet 
wettig heeft kunnen beslissen dat de aan 
verweerder gedane lastgeving bijzonder 
en niet uitdrukkelijk is (schending van 
de artikelen 1789 en 1988 van het 
Burgerlijk Wetboek) en dat de in aan
merking genomen vermoedens aantoon
den dat die lastgeving door eiser werd 
herroepen (schending vari de arti
kelen 1315, 1341, 1348 en 1991 van het 
Burgerlijk Wetboek) : 

Wat het eerste onderdeel hetreft: 
Overwegende dat de uitdrukke

lijke lastgevJ.ng, in de zin van 
artikel 1988 van het Burgerlijk Wet-
hoek, anders dan in algemene 

hedoeling heeft gehad de aan ver
weerder verleende lastgeving te her
roepen; 

Dat dit onderdeel van het middel 
niet kan worden aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

2 april 1981 - 1• kamer - Voorzitter 
en verslaggever : ridder de Schaetzen,. 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van de h. Velu, advocaat
gener.aal - Advocaten : mrs. De Bruyn 
en Simont. 

hewoordingen is uitgedrukt; 
Dat een lastgeving die enkel Nr. 446 

1 e KAMER - 2 april 1981 
hetrekking heeft op een of meer 
welhepaalde zaken van de lastgever, 
en dus uiteraard hijzonder is, in 
algemene hewoordingen kan wor- 1° HUWELIJK- BELGISCHE RECHTER DIE 
den uitgedrukt; DE GEVOLGEN MOET BEPALEN VAN EEN IN 

FRANKRIJK VOLTROKKEN HUWELIJK VAN 

Dat een hijzondere lastgeving dus 
niet noodzakelijk een uitdrukkelijke 
lastgeving is; 

Dat dit onderdeel van het middel 
naar recht faalt; 

Wat het tweede onderdeel he
treft: 

Overwegende dat, enerzijds, in 
artikel 1348 van het Burgerlijk Wet
hoek een algemene uitzondering 
wordt vastgelegd op het heginsel 
van artikel 1341 van hetzelfde wet
hoek en dat de opsomming van 
gevallen niet heperkend is; 

Overwegende dat, anderzijds, de 
herroeping van een lastgeving stil
zwijgend kan geheuren, als ze maar 
zeker is; 

EEN BELGISCHE VROUW VOLGENS DE BEPA
LINGEN VAN ART. 171 VAN HET FRANSE BUR
GERLIJK WETBOEK INZAKE HET POSTUUM 
HUWELIJK - HUWELIJK GEACHT MET DE 
TOESTEMMING VAN DE ECHTGENOTEN EN 
TIJDENS HUN LEVEN TE ZIJN VOLTROKKEN -
HUWELIJK IN BELGIE GELDIG. 

2° OPENBARE ORDE - WETTELIJKE 
BEPALING VAN NATIONALE OPENBARE ORDE 
- BEPALING VAN INTERNATIONALE OPEN
BARE ORDE- ONDERSCHEID. 

3° OPENBARE ORDE - INTERNATIC'NALE 
OPENBARE ORDE - GEVOLGEN VOOR DE 
RECHTER. 

4° CASSATIE- BEVOEGDHEID- BURGER
LUKE ZAKEN - CASSATIEBEROEP ONDER 
AANVOERING VAN SCHENDING VAN EEN 
VREEMDE WETSBEPALING - BEVOEGDHEID 
VAN HET HOF OM NA TE GAAN OF DE 
FEITENRECHTER DIE BEPALINGEN HEEFT 

Dat daaruit volgt dat de herroe- GESCHONDEN. 

ping door vermoedens kan hewezen 
worden; 5° BEWIJS - BEWIJS DOOR GESCHRIFT-

Overwegende dat de rechthank op 
grond van een onaantasthare heoor
deling in feite uit de in het middel 
weergegeven omstandigheden heeft 
kunnen afleiden dat eiser zeker de 

BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN - BEG RIP. 

6° en 7° HUWELIJK - POSTUUM HUWE
LIJK ALS BEPAALD BIJ ART. 171 VAN HET 
FRANSE BURGERLIJK WETBOEK - VERMO
GENSECHTELIJKE GEVOLGEN VAN HET HUWE
LIJK. 
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8° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - POSTUUM HUWE
LIJK ALS BEPAALD BIJ ART. 171 VAN HET 
FRANSE BURGERLIJK WETBOEK - ECHTGE
NOOT OVERLEDEN TEN GEVOLGE VAN EEN 
ONGEVAL TE WIJTEN AAN DE FOUT VAN EEN 
DERDE- RAMING VAN DE SCHADE VAN DE 
ECHTGENOOT EN HET GEMEENSCHAPPELIJK 
KIND - HUWELIJK NIET TE BESCHOUWEN 
ALS EEN GEBEURTENIS DIE ZICH NA HET 
ONGEVAL HEEFT VOORGEDAAN EN DIE MET 
DE FOUT EN DE SCHADE GEEN VERBAND 
HOUDT. 

1• De Belgische rechter moet oordelen 
over de gevolgen van het huwelijk van 
een Belgische vrouw dat in Frankrijk 
is voltrokken volgens de bepalingen 
van art. 171 van het Franse BurgerlJjk 
Wetboek, gewijzigd bij de wet van 
31 dec. 1959, en past die bepaling toe; 
ingevolge die bepaling mag het huwe
Jijk wegens ernstige redenen worden 
toegelaten wanneer een van de tr:>e
komstige echtgenoten is overleden na 
de vervulling van de officiele vormver
eisten waaruit zijn toestemming op 
ondubbelzinnige wijze blijkt; in dat 
geval, en onder voorbehoud van de 
beperkingen van het derde lid, gaan 
de gevolgen van het huwelijk terug tot 
de dag v66r het overlijden van de 
echtgenoot; nu volgens de Fra'nse wet 
het postuum huwelijk geacht wordt 
met de toestemming van de echtgeno
ten en tijdens hun leven te zijn 
gesloten, worden de artikelen 144 en 
146 van het Belgisch Burgerlijk Wet
hoek niet geschonden daar de Belgi
sche rechter die beslist dat een derge
lijk huwelijk in Belgie geldig is {1). 

2• Een wet van nationale openbare orde 
is aileen dan van internationale open
bare orde wanneer de wetgever door 
de bepalingen van die wet een begin
sel heeft willen vastleggen dat, naar 
zijn oordeel, essentieel is voor de 
gevestigde morele, politieke of eco
nomische orde in Belgie en dat, om 
die reden, noodzakelijkerwijs elke toe
passing in Belgie van een tegenge
stelde of verschillende rechtsregel van 
vreemd recht uitsluit {2). 

3• De rechter moet alleen nagaan of 
de mogelijke juridische gevolgen van 

(1) (2) (3) (5) (6) en (7) Zie de verwijzingen 
in de cone!. van het O.M. (Bull. en Pas., 1981, I, 
838). 

de toepasselijk verklaarde vreemde 
rechtsregel verenigbaar zijn met de 
internationale openbare orde (3). 

4• Het Hof is bevoegd om, wanneer een 
cassatieberoep wordt ingesteld waarin 
de schending van art. 171 van het 
Franse Burgerlijk Wetboek wordt aan
gevoerd, na te gaan of de feitenrechter 
die wetsbepaling heeft geschonden(4). 

5• Een overtreding van een wet, in. de 
zin van art. 608 Ger. W., kan geen 
miskenning zijn van de bewijskracht 
van die wet in de zin van de artt. 
1319 tot 1322 B. W. {5). 

6• /ngevolge art. 171, tweede en derde 
lid, van het Franse Burgerlijk Wet
hoek, gewijzigd bij de wet van 
31 dec. 1959, gaan de gevolgen van het 
huwelijk, wanneer de postume val
trekking ervan is toegestaan volgens 
de bepalingen van het eerste lid, terug 
tot de dag v66r het ovel'.iijden van de 
echtgenoot, onder voorbehoud van 
twee uitzonderingen, te weten dat het 
huwelijk geen enkel erfrecht ab in
testat doet ontstaan ten voordele van 
de overlevende echtgenoot en dat tus
sen de echtgenoten geen enkel huwe
lJjksvermogensstelsel wordt geacht te 
hebben bestaan; die in het derde lid 
van genoemd artikel bepaalde uitzon
deringen kunnen evenwel niet uitge
Jegd worden in die zin dat dit huwelijk 
geen enkel vermogensrechtelijk gevolg 
kan hebben; de Belgische rechter die 
de genoemde bepalingen van de 
Franse wet moet toepassen, beslist dus 
wettig dat een dergelijk huwelijk naar 
Frans recht, en beginsel, vermo
gensrechtelijke gevolgen heeft (6). 

7• en s· Ingevolge art. 171, tweede en 
derde lid, van het Franse Burgerlijk 
Wetboek, gewijzigd bij de wet van 
31 dec. 1959, gaan de gevolgen van het 
huwelijk, wanneer de postume voltrek
king ervan is toegestaan volgens de 
bepalingen van het eerste lid, .terug tot 
de dag v66r het overlijden. van de 
echtgenoot; daaruit volgt dat, -wanneer 
Jaatstgenoemde is overleden ten 
gevolge van een ongeval veriJorzaakt 
door de lout van een derde, de Belgi
sche rechter die de schade van de 
echtgenoot en het gemeenschappelijk 
kind moet ramen, dat huwelijk niet 
kan aanmerken als een gebeurtenis 

(4) Zie Cass., 21 april 1977 (A.C., 1977, 866) 
en 9 okt. 1980 (ibid, 1980-81, nr. 90). 
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die zich na het ongeval heeft voorge
daan en die met de lout en de schade 
geen verband houdt (7). 

(• GROEP JOSI • N.V. T. DHONT) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 6 februari 1980 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 3, 6, 144, 146, 
170, 170 ter, 184 van het Burgerlijk Wet
hoek en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest beslist dat het op 
2 juli 1969 in Frankrijk gesloten 
postuum huwelijk in Belgie geldig is en 
zegt « dat bij ontstentenis van een 
Belgische wettekst die uitdrukkelijk het 
bestaan van beide echtgenoten vereist 
de beide in aanmerking te nemen wet~ 
ten op distributieve wijze moeten wor
den toegepast nu het bestaan van de 
echtgenoten uiteraard een voorwaarde is 
die eigen is aan elk van hen; dat de bij 
de Franse wet voorgeschreven bijzon
dere vorm van de instemming niet 
onverenigbaar is met de nationale doel
stellingen van de Belgische positieve 
rechtsorde; dat de uitwerking die ten 
deze van de Franse wet wordt verwacht, 
te weten de erkenning van het recht van 
een weduwe en dus van haar wettige 
zoon op toepassing van artikel 1382 van 
het Burgerlijk Wetboek, de maatschap
pelijke orde niet aantast en dus evenmin 
de Belgische internationale openbare 
orde, die de erkenning van de wettige 
belangen van de beide personen vereist, 
nu de billijkheid de bovenhand moet 
krijgen op een algemene overweging van 
sociaal-politieke aard (het verbod van 
postume huwelijken); dat het overlijden 
van de Franse echtgenoot de geldigheid 
van het huwelijk niet heeft bei:nvloed 
aangezien het nationaal recht van die 
persoon het postuum huwelijk kent; dat 
het bewuste huwelijk niet vernietigd kan 
worden en in Belgie geldig is niettegen
staande het niet in de gebruikelijke 
registers van de burgerlijke stand is 
overgeschreven •; 

terwijl, eerste onderdeel, het huwelijk, 
met toepassing van de in het middel 
bedoelde bepalingen en inzonderheid 
van de artikelen 144 en 146 van het 
Burgerlijk Wetboek, omschreven moet 
worden als een band tussen een man en 
een vrouw die heiden op het ogenblik 
waarop het huwelijk wordt gesloten, erin 

toestemmen hun Ieven te delen, zodat 
het bestaan van de echtgenoten in strijd 
met hetgeen het arrest zegt een gemeen
schappelijke vereiste voor beide echtge
noten is; het arrest, door te beslissen dat 
geen enkele Belgische wettelijke bepa
ling de erkenning van het huwelijk van 
een Belgische vrouw met een overledene 
verbiedt, aile in het middel bedoelde 
wetsbepalingen schendt; 

tweede onderdeel, de in het middel 
bedoelde wetsbepalingen, en inzonder
heid de artikelen 144 en 146 van het 
Burgerlijk Wetboek, door te zeggen dat 
het bestaan van beide echtgenoten op 
het ogenblik waarop het huwelijk wordt 
gesloten, een wezenlijk bestanddeel voor 
de geldigheid ervan is, bepalingen zijn 
die in het privaatrecht de juridische 
grondslag van de morele orde van de 
samenleving vormen, zodat de vreemde 
wet, die het postuum huwelijk toestaat 
afwijkt van het Belgische recht e~ 
zodanig in strijd is met de fundamentele 
beginselen dat de toepassing of zelfs de 
naleving ervan niet kan geduld worden; 
het arrest, door te beslissen dat in dit 
geval op grond van billijkheid in Belgie 
d~ Franse wet moet worden toegepast, 
d1e postume huwelijken toestaat, hoe
wei die wet volgens het arrest in strijd is 
met de algemene overwegingen van 
socio-politieke aard, die postume huwe
lijke verbieden, op dubbelzinnige motie
ven steunt (schending van artikel 97 van 
de Grondwet) en het begrip Belgische 
internationale openbare orde miskent 
(schending van artikel 6 van het Burger
lijk Wetboek) en het geheel van de in 
het middel bedoelde wetsbepalingen 
schendt: 

Over het middel in zijn geheel : 
Overwegende dat, enerzijds, uit 

de vaststellingen van het arrest 
volgt dat het huwelijk van verweer
sters op 2 juli 1969 in Frankrijk 
regelmatig is gesloten onder de 
voorwaarden van artikel 171 van het 
Franse Burgerlijk Wetboek, gewij
zigd bij de wet van 31 decem
ber 1959; 

Overwegende dat ingevolge die 
bepaling het huwelijk wegens ern
stige redenen mag worden toegela
ten wanneer een van de toekom
stige echtgenoten is overleden na de 
vervulling van de officiele vormver
eisten waaruit zijn toestemming op 
ondubbelzinnige wijze blijkt, in dat 
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geval en onder voorbehoud van de 
ten deze niet toepasselijke beper
kingen bepaald in het derde lid, 
gaan de gevolgen van het huwelijk 
terug tot de dag v66r het overlijden 
van de echtgenoot; 

Dat daaruit volgt dat het huwelijk 
volgens de Franse wet wordt geacht 
met de toestemming van echtgeno
ten en tijdens hun leven te zijn 
gesloten; 

Overwegende dat, anderzijds, het 
arrest zegt dat « de uitwerking die 
ten deze van de Franse wet wordt 
verwacht, te weten de erkenning 
van het recht van een weduwe en 
dus van haar wettige zoon, op 
toepassing van artikel 1382 van het 
Burgerlijk Wetboek, de maatschap
pelijke orde niet aantast en dus 
evenmin de Belgische internationale 
openbare orde, die de erkenning 
van de wettige belangen van die 
beide personen vereist »; 

Overwegende dat een wet van 
nationale openbare orde aileen dan 
van internationale openbare orde is 
wanneer de wetgever door de bepa
lingen van die wet een beginsel 
heeft willen vastleggen dat, naar 
zijn oordeel, essentieel is voor de 
gevestigde morele, politieke of eco
nomische orde in Belgie en dat, om 
die reden, noodzakelijkerwijs elke 
toepassing in Belgie van een tegen
gestelde of verschillende rechtsregel 
van vreemd recht uitsluit; 

Overwegende dat de rechter 
alleen moet nagaan of de mogelijke 
juridische gevolgen van de toepas
selijk verklaarde vreemde rechtsre
gel verenigbaar zijn met de interna
tionale openbare orde; 

Overwegende dat het arrest door 
de vorenvermelde ondubbelzinnige 
uitspraken, zonder schending van 
de in het middel bedoelde wetsbe
palingen, de exceptie heeft kunnen 
verwerpen die eiseres heeft afgeleid 
uit het feit dat die bepalingen de 
internationale openbare orde raken; 

Overwegende dat bijgevolg, in de 
onderstelling dat de grief tegen de 
overweging volgens welke er geen 

« wettelijke Belgische tekst is die 
uitdrukkelijk als voorwaarde stelt 
dat beide echtgenoten moeten 
bestaan », het beschikkende ge-:
deelte van het arrest dat beslist dat 
verweersters huwelijk in Belgie gel
dig is, wettelijk verantwoord blijft; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid · uit 
de schending van artikel 3, en, voor 
zoveel nodig, van de artikelen 1318, 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek, 

doordat het arrest beslist dat volgens 
het Franse recht de gevolgen van een 
postuum huwelijk niet tot het perso
nenrecht beperkt blijven maar in begin
sel ook het vermogen betreffen, zodat de 
verweerders volledig moeten vergoed 
worden voor de door hen geleden 
schade, de eerste als weduwe van Daniel 
Fuzelier, de tweede als wettig kind van 
laatstgenoemde, 

terwijl uit de tekst van artikel 171 van 
het Franse Burgerlijk Wetboek, gewij
zigd bij de wet van 31 december 1959, 
blijkt dat de Franse wetgever enerzijds 
de vermogensrechtelijke gevolgen van 
het postuum huwelijk heeft willen ver
mijden, daaruit volgt dat het arrest, door 
aan een postuum huwelijk van 
2 juli 1969 vermogensrechtelijke gevol
gen te hechten, de Franse wet niet juist 
heeft toegepast en bijgevolg artikel 3, 
derde lid, van het Burgerlijk Wetboek 
schendt of althans de bewijskracht van 
artikel 171 van het Franse Burgerlijk 
Wetboek miskent : 

Overwegende · dat de bepalingen 
van artikel 171 van het Franse 
Burgerlijk Wetboek een wet zijn in 
de zin van artikel 608 van het 
Gerechtelijk Wetboek; dat een over
treding van een wet in de zin van 
laatstgenoemd artikel geen misken
ning van de bewijskracht van die 
wet kan vormen en bijgevolg even
min een schending van de 
artikelen .1319 tot 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek; 

Dat het middel dienaangaande 
niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat, voor het ove
rige, artikel 171, tweede lid, van het 
Franse Burgerlijk Wetboek bij wijze 
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van algemene regel zegt dat in het 
geval van het eerste lid van 
genoemd artikel de gevolgen van 
het huwelijk teruggaan tot de dag 
v66r het overlijden van de echtge
noot; 

Dat de uitzonderingen waarvan 
sprake is in het derde lid van 
hetzelfde artikel op beperkende 
wijze worden opgesomd en met dit 
geval niets uitstaande hebben; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest bij de beoordeling 
van de omvang van de schade van de 
verweerders rekening houdt met het 
huwelijk van 2 juli 1969 tussen verweer
ster en wijlen Daniel Fuzelier en om die 
redenen beslist dat de vergoedingen aan 
verweerster moeten worden berekend 
alsof zij op het ogenblik van het ongeval 
van 13 juli 1968 de echtgenote van .de 
overledene was, 

terwijl bij de beoordeling van de 
schade geleden door de benadeelde van 
een fout, geen rekening moet worden 
gehouden met gebeurtenissen die zich 
achteraf hebben voorgedaan en die met 
de fout en de schade zelf niets uit
staande hebben en waardoor de toestand 
van de benadeelde verbeterd of verer
gerd is, zodat het arrest, door niettemin 
rekening te houden met het op 
2 juli 1969 gesloten huwelijk van ver
weerster, rekening houdt met een 
gebeurtenis die zich na het ongeval 
heeft voorgedaan en die niets uitstaande 
heeft met de fout en met de schade zelf; 
dat het aldus de artikelen 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek 
schendt: 

Overwegende dat uit de vaststel
lingen van de eerste rechter waar
naar het arrest verwijst, blijkt dat 
Daniel Fuzelier op 13 juli 1968, de 
dag van het ongeval, is overleden; 

Overwegende dat het huwelijk, nu 
de gevolgen ervan teruggaan tot de 
datum van de dag v66r het overlij
den van de echtgenoot, dus tot 
12 juli 1968, niet kan worden 
beschouwd als een gebeurtenis die 
zich na het dodelijk ongeval heeft 
voorgedaan en die met de fout en 
de schade geen verband houdt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het vierde en het vijfde middel 
samen, het vh:!rde afgefeid uit de scherr
ding van de artikelen 1382, 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek en 97· van de Grond

·wet, 
doordat het arrest, enerzijds, de ver

goeding voor de kosten van opvoeding 
en ondethoud vah het kind tot de 
leeftijd van is jaar op 350.000 frank 
bepaalt en, anderzijds, beslist dat na 
aftrek van de bearagen die de overle
dene voor zijn persoonlijk onderhoud 
zou. hebben aangewi:md, · twee derde van 
zijn inkomsten aan verweerster persoon
Jijk ten goede zou zijn gekomen, die 
voor haar eigen materiele schade een 
kapitaal va~ 3.152.169 frank ontvangt, 

terwifl het arrest, · nadat het had 
bepaald dat de overledene een derde vari 
die inkomsten voor zijn eigen gebruik 
zou aanwenden, noodzakelijk moest 
beslissen dat de · schade van verweerster 
en haar :z;oon _teri hoogste het ontberen 
van twee dercj.e van de inkomsten v!m de 
overledene bedraagt; het arrest, door 
aan verweerster in eigen naam voor 
haar materiele schade. een vergoeding 
toe te kennen die op twee derde van de 
inkomsteri vim de · overledene is bere
kend en door i:iaar bovendien als voogd 
v~n haar minderjarige zoon een vergoe
dmg toe te kennen voor de materiele 
schade we gens . het ontberen van een 
gedeelte van de inkomsten van de over
ledene dat voor de kosten van opvoeding 
en onderhoud van het kind tot de 
leeftijd van 18 jaar zou zijn aangewend, 
aan verweerster een hogere vergoeding 
dan de geleden schade toekent (scherr
ding van de artikelen 1382 en 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek) of althans op 
tegenstrijdige en dubbelzinnige motie
ven steunt. (sch_ending van artikel 97 van 
de Grondwet); 

en het vijfde, afgeleid uit de schending 
van de artikelen 1382, 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grond
wet, 

doordat het arrest, om de omvang van 
verweersters persoonlijke schade te 
bepalen, rekening houdt met het loon 
dat de overledene in 1977 zou hebben 
ontvangen en· een kapitalisatiebereke
ning maakt op basis van de waarschijn
lijke winstgevende overlevingsduur van 
de overl~dene op 15 juli 1968, het aldus 
op 2.745,952 . frank bepaaide kapitaal 
verhoo~ O!p rekening te houden met de 
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muntontwaarding en bet kapitaal op 
3.152.169 frank vaststelt en ten slotte 
beslist dat dit bedrag met de vergoe
dende rente sedert 13 juli 1968 moet 
worden vermeerderd, 

terwijl bet kapitaal ten belope van 
3.152.169 frank als vergoeding voor de 
materiele schade van de eerste verweer
ster met name de schade acht die zij 
heeft geleden vanaf de datum van bet 
ongeval tot de datum van bet arrest; bet 
arrest door de vergoeding van de eerste 
verweerster voor de periode vanaf de 
datum van bet ongeval tot de datum van 
bet arrest te berekenen op basis van bet 
loon dat de overledene in 1980 zou 
hebben verdiend, dat is bet loon van 
1977 vermeerderd met een bepaald per
centage om de muntontwaarding tot de 
datum van bet arrest op te vangen, aan 
verweerster voor die periode een vergoe
ding toekent die boger is dan de werke
lijke schade en aldus de artikelen 1382 
en 1383 van bet Burgerlijk Wetboek 
schendt, althans op tegenstrijdige en 
dubbelzinnige motieven steunt (schen
ding van artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat het arrest aan 
verweerster persoonlijk voor de 
materiEHe schade een kapitaal toe
kent waarin enerzijds de kosten 
voor opvoeding en onderhoud van 
het kind tot 18 jaar zijn begrepen 
die reeds zijn toegekend aan het 
kind dat zij vertegenwoordigt en, 
anderzijds, rekening houdt met de 
toekomstige loonsverhogingen bij de 
berekening van de vergoedingen 
voor de schade die aan het arrest 
voorafgaat; 

Dat het arrest aldus een vergoe
ding toekent die meer bedraagt dan 
de werkelijk geleden schade; 

Dat de middelen gegrond zijn; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest in zoverre het de 
vergoeding die verweerster persoon
lijk voor de materiele schade ont
vangt op 3.152.169 frank in 
hoofdsom bepaalt; verwerpt de 
voorziening voor het overige; 
beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslis
sing; houdt de kosten aan en zegt 

dat de feitenrechter 
beslissen; verwijst de 
perkte zaak naar het 
Beroep te Bergen. 

erover zal 
aldus be

Hof van 

2 april 1981 - 1• kamer - Voorzitter 
en verslaggever : ridder de Schaetzen, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conCJusie van de h. Velu, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Van Ryn 
en vim Heeke. 

Nr. 447 

1 • KAMER - 3 april 1981 

1° WISSELBRIEF- AVAL- RECHT VAN 
DE AVALGEVER WANNEER HIJ NIET IN ZIJN 
VOORDEEL IN DE RECHTEN, HYPOTHEKEN EN 
VOORRECHTEN VAN DE SCHULDEISER KAN 
TREDEN DOOR DIENS TOEDOEN - BURGER
LIJ.K WETBOEK, ART. 2037 - BEPALING NIET 
TOEPASSELIJK OP DE AVALGEVER (1). 

2° BORGTOCHT- WISSELBRIEF- AVAL 
-RECHT VAN DE AVALGEVER WANNEER HIJ 
NIET IN ZIJN VOORDEEL IN DE RECHTEN, 
HYPOTHEKEN EN VOORRECHTEN VAN DE 
SCHULDEISER KAN TREDEN DOOR DIENS TOE
DOEN - BURGERLIJK WETBOEK, ART. 2037 -
BEPALING NIET TOEPASSELIJK OP DE AVAL
GEVER(l). 

1 o en 2° De bepalingen van het B. W: met 
betrekking tot de borgtocht, inzonder
heid art. 2037, zijn niet toepasselijk op 
de avalgever van een wisselbrief, 
omdat de avalgever geen borg is, maar 
een onafhankelijke schuldenaar, wiens 
rechten en verplichtingen door 11et 
wissekecht worden bepaald. 

(LAUWERS T. MR. ABRAHAMS, 
• CENTRUMBANK • N.V.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 26 september 1979 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen gewezen; 

(1) DE PAGE, dl. VI, nr. 837, biz. 808; nr. 857, 
biz. 837 en vig.; FREDERICQ, Handboek, dl. II, 
nr. 884, biz. 236; RoNsE, Wisselbrief, nr. 1039, 
biz. 312; LIEBAERT J., Rev. de Ja banque, 1967, 
biz. 155. 
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Overwegende dat, volgens vast

stellingen van het bestreden arrest, 
eiser bij arrest van het Hof van 
Beroep te Antwerpen van 24 maart 
1976 veroordeeld werd tot betaling 
aan de naamloze vennootschap Cen
trumbank van 3.319.985 frank, 
zijnde het gezamenlijk bedrag van 
negen orderbriefjes op 19 september 
1967 door de bank getrokken op de 
naamloze vennootschap Lautrac, en 
door eiser voor aval ondertekend, 
orderbriefjes die werden uitgeschre
ven tot vertegenwoordiging van het 
debetsaldo . van een rekening 
geopend ingevolge de kredietope
ning verleend door de Bank Lau
wers, thans naamloze vennootschap 
Centrumbank, aan de naamloze 
vennootschap Lautrac bij onder
handse akte van 19 juli 1967, be
vestigd bij authentieke akte van 
21 september 1967; dat de huidige 
vordering van eiser, die voorhoudt 
dat de vereffenaar van de naamloze 
vennootschap Centrumbank buiten 
zijn weten 1.249.000 frank in 1969 en 
4.136.066 frank in februari 1976 
heeft kunnen innen door verwezen
lijking van de onroerende zekerhe
den en van het handelsfonds van de 
naamloze vennootschap Lautrac, 
ertoe strekt voor recht te horen 
zeggen dat deze bedragen moeten 
worden aangerekend op de som 
waartoe hij bij het eerder vermeld 
arrest van 24 maart 1976 werd 
veroordeeld; 

Dat het bestreden arrest de vor
dering van eiser ontvankelijk ver
klaart maar als ongegrond afwijst; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1319, 1320, 
1322 van het Burgerlijk Wetboek en 
97 van de Grondwet, 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1142, 1145, 
1146, 1147, 1149, 1150, 1382, 1383, 
2037 van het Burgerlijk Wetboek en 
97 van de Grondwet, 

doordat het arrest de vordering van 
eiser, die ertoe strekte voor recht te 
horen zeggen dat de door de verweer
ders van de naamloze vennootschap 
Lautrac ontvangen betalingen ingevolge 

de realisatie van de zakelijke zekerhe
den, op de litigieuze orderbrieven dien
den te worden aangerekend, ongegrond 
verklaarde op grond dat • appellant, 
thans eiser, zich beroept op de 
artikelen 1200 en 2037 van het Burgerlijk 
Wetboek, alsmede op artikel 93 van de 
Wisselwet, en betoogt dat deze betalin
gen dienen aangerekend te worden op 
de orderbrieven die door appellant wer
den ondertekend •; dat « artikel 93 van 
de Wisselwet ter zake niet van toepas
sing is, vermits het voorgeschreven is 
ten voordele van de houders van de 
wisselbriefjes en orderbriefjes welke 
overeenkomstig de bepalingen van een 
kredietopening zijn getrokken of geen
dosseerd; dat de avalgever aileen de 
rechten verkrijgt welke krachtens de 
wissel- of orderbrief kunnen worden 
uitgeoefend tegen degene voor wie het 
aval is gegeven indien hij de wissel of 
het orderbriefje betaald heeft, wat niet 
het geval is »; dat « de bepalingen van de 
authentieke akte van 21 september 1967 
geen andere draagwijdte hebben dan het 
mechanisme van de kredietopening te 
beschrijven en aan te vullen ( ... ); dat 
deze bepalingen, zoals artikel 93, slechts 
een recht scheppen ten voordele van de 
schuldenaar en de derden, welke door 
endossement drager geworden zijn van 
de wissels of orderbriefjes; dat zij niet 
door de aval kunnen ingeroepen worden 
tenzij hij de schuld betaald heeft »; dat 
« de regelen die in het Burgerlijk 
Wetboek zijn bepaald voor de borgtocht, 
noch rechtstreeks, noch analogisch op 
het aval kunnen worden toegepast, dat 
een materiele en zelfstandige verbintenis 
is die onafhankelijk is van de verbin
tenis van de geavaleerde »; dat « zelfs in 
de veronderstelling dat bij analogie de 
bepaling van artikel 2037 van het Bur
gerlijk Wetboek zou van toepassing zijn, 
er geen reden zou zijn om tot deze 
toepassing over te gaan, vermits de 
bewering dat appellant door toedoen van 
de schuldeiser niet meer in de rechten, 
hypotheken en voorrechten van die 
schuldeiser kon treden, door niets bewe
zen wordt »; dat « inderdaad de 
opbrengst van de bovenvermelde som
men juist voorkomt van de tegeldema
king van de hypotheken en voorrechten, 
die aan de schuld van de naamloze 
vennootschap " Lautrac " verbonden 
waren; dat de opbrengst hiervan ontoe
reikend was om deze schuld te dekken »; 
en dat « evenmin kan gesproken worden 
van een betaling door een van de 
schuldenaars gedaan, die de andere zou 
bevrijden; dat inderdaad blijkt dat de 



schuld van de naamloze vennootschap 
" Lautrac ", zelfs na de tegeldemaking 
van de hypotheken en voorrechten, nog 
steeds ongeveer 10.000.000 frank be
draagt », 

terwijl, eerste onderdeel, eiser zich tot 
staving van zijn vordering niet aileen 
beriep op bepaalde bedingen van de 
authentieke akte van 21 september 1967, 
op de artikelen 1200 en 2037 van het 
Burgerlijk Wetboek en op artikel 93, 
tweede en derde lid, van de Wisselwet, 
doch tevens op een middel gesteund op 
interne instructies van 19 september 
1967 van de Bank Lauwers (of Centrum
bank) zelf, krachtens welke de aanreke
ning van betalingen bij voorrang op de 
orderbrieven diende te gebeuren, en 
terwijl, meer bepaald, enerzijds, in de 
inleidende dagvaarding en in de eerste 
en tweede conclusies van eiser, in hoger 
beroep, werd bepaald dat « bovendien 
hoofdens de gebruiken en instructies 
van de Bank Lauwers en de conventies 
tussen partijen hiernagedaagde inzake, 
die hierdoor gebonden is, de betalingen 
aan de kredietgever, in de eerste plaats 
dienen aangerekend te worden op de 
orderbrieven waaraan een of meerdere 
avals Werden verleend; ( ... ) »; dat « uit de 
interne stukken van de schuldeiser 
eveneens blijkt dat de betalingen eerst 
op het kapitaal der orderbrieven dienden 
aangerekend, en slechts daarna op de 
interesten • en dat « overigens voorza
gen de interne instructies van de Cen
trumbank zelf de aanrekening bij voor
rang op de orderbrieven (zie instructies 
van 19 september 1967) » en, anderzijds, 
de verweerders in de zogenaamde 
« opsomming • der middelen van eiser, 
dit middel uitdrukkelijk vermeldden 
« uit de interne stukken van de bank 
blijkt dat de betalingen eerst op het 
kapitaal der orderbriefjes dienden te 
worden aangerekend en slechts daarna 
op de interesten » - en verder wegens 
een beweerd gebrek aan bewijs poogden 
te weerleggen, zodat het arrest, bij 
gebrek aan antwoord op voormeld mid
del, gegrond op de interne instructies 
van de bank zelf, niet -regelmatig is 
gemotiveerd (schending van artikel 97 
van de Grondwet); 

tweede onderdeel, eiser in zijn conclu
sies eveneens voorhield dat « zelfs de 
rechtsleer, die beschouwt dat de bepalin
gen betreffende de borgtocht niet toe
passelijk zijn op de wisselrechtelijke 
verhoudingen, erkent dat de avalgever, 
die door toedoen van zijn crediteur 
word! benomen van de zakelijke zeker-

heden waarop hij recht had op het 
ogenblik van het onderschrijven van het 
aval, een verhaal heeft tegen deze 
schuldeiser op grond van artikel 1382 
van het Burgerlijk Wetboek » en dat 
<< • de Centrum bank overeenkomstig 
artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek 
ten aanzien van concluant aansprakelijk 
is door, in strijd met artikel 93, tweede 
en derde lid,· de avalgever Lauwers te 
beroven van de zakelijke zekerheden die 
aan de orderbrieven verbonden zijn » en 
derhalve de houding van de verweerders 
die e!ser van de mogelijkheid beroofden 
van de zakelijke zekerheden te genieten, 
met artikel 1382 van het Burgerlijk 
Wetboek strijdig achtte, zodat het arrest, 
door voormeld middel, gegrond op 
artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek 
onbeantwoord te Iaten, niet regelmatig is 
gemqtiveerd en schending inhoudt van 
artikel 97 van de Grondwet; 

derde onderdeel, in de veronderstel
ling dat de feitenrechter zou geoordeeld 
hebben dat het middel, gestoeld op 
artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, 
niet meer gegrond was bij afwezigheid 
van een schending van artikel 2037 van 
het Burgerlijk Wetboek, die beslissing 
niet · wettelijk is verantwoord omdat 
de aansprakelijkheid op grond van 
artikel 2037 van het Burgerlijk Wetboek 
en de aansprakelijkheid krachtens 
artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek 
niet dezelfde zijn, aangezien artikel 2037 
een · contractuele verantwoordelijkheid 
instelt en derhalve het bewijs van een 
« culpa levis in abstracto » vereist, 
terwijl bij toepassing van de aquiliaanse 
aansprakelijkheid het bewijs van de 
lichtste fout volstaat (schending van de 
artikelen 1142, 1145, 1146, 1147, 1149, 
1150, 1382, 1383 en 2037 van het Burger
lijk Wetboek); 

vierde onderdeel, in tegenstelling met 
wat het arrest als princiep vooropstelt, 
artikel 2037 van het Burgerlijk Wetboek 
wei in het voordeel van de avalgever 
toepasselijk is, zodat het arrest, door 
principieel de toepassing van dit artikel 
op een avalgever te weigeren; niet wette
lijk is verantwoord ( ... ) (schending van 
artikel 2037 van het Burgerlijk Wet
hoek); 

vijlde onderdeel, het arrest, op grond 
van ·de loutere vaststellingen dat de 
betaalde sommen juist voortkomen van 
de tegeldemaking van de zekerheden die 
« aan de schuld van de naamloze ven~ 
nootschap Lautrac verbonden waren » 
maar dat de opbrengst van de zekerhe
den « ontoereikend was om deze schuld 
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te dekken • - verder wordt in het arrest 
vastgesteld dat de schuld van de naam
loze vennootschap Lautrac na de tegel
demaking nog 10.000.000 frank bedraagt 
- niet wettelijk kon beslissen dat « de 
bewering dat appellant (eiser) door toe
doen van de schuldeiser niet meer in de 
rechten, hypotheken en voorrechten van 
die schuldeiser kan treden, door · niets 
bewezen is » en dat er derhalve · geen 
reden zou zijn om tot toepassing van· 
artikel 2037 van het Burgerlijk Wetboek 
over te gaan, vermits het louter feit dat 
de naamloze vennootschap Lautrac, 
hoofdschuldenaar, niet over voldoende 
activa beschikte om de volledige schuld
vordering van de verweerders te dekken, 
niet in se inhoudt dat eiser, na betaling 
in de rechten van tweede verweerster 
gesubrogeerd, er in generlei mate belang 
zou bij gehad hebben in de rechten van 
laatstgenoemde te zijn gesubrogeerd 

Overwegende dat het arrest, zoals 
blijkt uit het middel zelf, beslist dat 
eiser, als avalgever die de schuld 
niet betaald beeft, het voordeel van 
de zakelijke zekerheden niet geniet; 
dat het derhalve evenbedoelde con
clusies niet meer behoefde te beant
woorden vermits, ingevolge deze 
beslissing, het voor de beoordeling 
van eisers vordering zonder belang 
geworden was nog te onderzoeken 
of ingevolge de interne regeling van 
de bank, de aanrekening van de 
betalingen bij voorrang op de order
brieven en eerst op het kapitaal en 
slechts daarna op de interesten 
dienden te geschieden; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

(schending van artikel 2037 van het Wat bet tweede onderdeel be-
Burgerlijk Wetboek) : treft : 

Wat bet vierde onderdeel betreft : Overwegende dat, nu bet arrest 
Overwegende dat de bepalingen beslist dat eiser geen recbt heeft op 

van het Burgerlijk Wetboek. met het voordeel van de zakelijke zeker
betrekking tot de borgtocht op het heden, het evenmin nog belang had 
aval niet toepasselijk zijn, omdat de te onderzoeken of het laten verdwij
avalgever geen borg is maar een nen van de zakelijke zekerheden 
onafhankelijke scbuldenaar, wiens een fout van de bank uitmaakte in. 
rechten en verplicbtingen door het de zin van artikel 1382 van het 
wisselrecht worden bepaald; dat het Burgerlijk Wetboek; dat het arrest 
arrest derhalve wettig beslist dat de derhalve ook dat punt van eisers 
regelen die in het Burgerlijk Wet- conclusie niet meer behoefde te 
boek zijn bepaald voor de borgtocht, beantwoorden; 
inzonderheid artikel 2037 van dat Dat het onderdeel niet kan wor-
wetboek, niet op het aval kunnen den aangenomen; 
worden toegepast; 

Dat het onderdeel faalt naar Wat bet derde onderdeel betreft: 
recht; Overwegende dat het onderdeel 

Wat het eerste onderdeel betreft : ervan uitgaat :dat het arrest impli
. ciet aanneemt dat bet middel, stoe-

Overwegende dat eiser met lend op artikel 1382 van het Burger
betrekking tot de aanrekening van lijk Wetboek, niet gegrond is bij 
betalingen zicb ertoe beperkte in afwezigheid van schending van 
zijn eerste conclusie aan te merken artikel 2037 van het Burgerlijk Wet
dat « overigens uit de interne stuk- boek; 
ken van de schuldeiser eveneens Overwegende dat het arrest zoda-
blijkt dat de betalingen eerst op het nige beslissing niet inhoudt; 
kapitaal van de orderbrieven dien-
den aangerekend te worden eri Dat bet onderdeel steunt op een 
slechts daarna op de interesten », en verkeerde lezing van het arrest en 
in zijn aanvullende conclusie dat derhalve feitelijke grondslag mist; 
« overigens de interne instructies Wat bet vijfde onderdeel betreft : 
van de Centrumbank zelf de aanre- Overwegende dat het arrest de 
kening bij voorrang op de order- verwerping van eisers middel hoofd
brieven voorzagen »; zakelijk laat steunen op de beschou-

I 
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wing dat artikel 2037 van het Bur
gerlijk Wetboek niet toepasselijk is 
op het aval, en slechts subsidiair, 
voor het geval dat artikel bij analo
gie toch toepasselijk zou zijn, op de 
overweging dat het niet bewezen is 
dat de avalgever door toedoen van 
de schuldeiser van de zakelijke 
zekerheden werd beroofd; 

Overwegende dat, zoals blijkt uit 
het antwoord op het vierde onder
dee}, de reden, die in hoofdorde is 
gegeven, volstaat om de beslissing 
wettelijk te verantwoorden; dat de 
subsidiaire reden ten overvloede is 
gegeven en het onderdeel, dat uit
sluitend hiertegen is gericht, der
halve, bij gebrek aan belang, niet 
ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

3 april 1981 - 1" kamer- Voorzitter: 
de h. Wauters, eerste voorzitter -
Verslaggever : de h. Lebbe - Gelijklui
dende conclusie van de h. Krings, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. De 
Gryse en Hutzler. 

Nr. 448 

3" KAMER - 6 april1981 

1° WE'ITEN, DECRETEN, BESLUITEN 
- RECHTSNORM IN EEN INTERNATIONAAL 
VERDRAG - CONFLICT TUSSEN EEN NORM 
VAN INTERNATIONAAL RECHT EN EEN NORM 
VAN NATIONAAL RECHT- GEVOLGEN. 

2° INTERNATIONALE VERDRAGEN 
- RECHTSNORM IN EEN INTERNATIONAAL 
VERDRAG - CONFLICT TUSSEN EEN NORM 
VAN INTERNATIONAAL RECHT EN EEN NORM 
VAN NATIONAAL RECHT- GEVOLGEN. 

4° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
- VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EURO
PESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP- VRAAG 
BETREFFENDE DE UITLEGGING VAN DEVER
ORDENINGEN 3 EN 4 UITGAANDE VAN DE 
RAAD VAN DIE GEMEENSCHAPPEN INZAKE DE 
SOCIALE ZEKERHEID VAN MIGRERENDE 
WERKNEMERS - VRAAG OPGEWORPEN IN 
EEN ZAAK DIE AANHANGIG IS BIJ HET HOF 
VAN CASSATIE- HOF VAN CASSATIE, IN DE 
REGEL, VERPLICHT ZICH Tar HET HOF VAN 
JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP
PEN TE WENDEN (1). 

1 • en 2" In geval van conflict tussen een 
bepaling van een koninklijk besluit en 
een internationale verdragsregel, die 
rechtstreekse gevolgen heeft in de 
interne rechtsorde, heeft die regel 
voorrang. 

3" De ltaliaanse werknemers die in Bel
gie werken, maar die toestemming 
hebben gekregen om tijdelijk gedu
rende een ziekte in ltalie te verblijven, 
zijn onderworpen aan de bepalingen 
van de Overeenkomst van 30 april1948 
betreffende de sociale verzekering tus
sen Belgie en ltalie en aan de Admi
nistratieve Schikking van 20 oktober 
1950 betreffende de toepassingsmoda
liteiten van de genoemde overeen
komst; aangezien de artt. 8 tot 17 van 
die schikking geen enkele bepaling 
bevatten waaruit volgt dat de kennis
geving van de beslissing, waarbij het 
ltaliaans Nationaal lnstituut voor 
Ziekteverzekering een ltaliaanse 
werknemer gelast het werk te hervat
ten, de nodige inlichtingen moet 
bevatten om beroep in te stellen tegen 
die beslissing, zijn de bepalingen van 
art. 75, tweede lid, KB. van 4 nov. 
1963 (tot uitvoering van de Z.L V.-wet), 
welke dergelijke inlichtingen voor
schrijven, niet van toepassing op die 
werknemers. 

(CAMERA T. RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN 
INVALIDITEITSVERZEKERING, NATIONAAL VER

BOND VAN SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN) 

ARREST ( vertaling) 

3° ZIEKTE- EN INV ALIDITEITSVER- HET HOF; - Gelet op het bestre-
ZEKERING - LOONTREKKENDE ITA- den arrest, op 24 november 1977 
LIAANSE WERKNEMERS DIE IN BELGIE WER- door het Arbeidshof te Brussel 
KEN EN DIE TOESTEMMING HEBBEN GEKRE- gewezen; 
GENOM IN HET BUITENLAND TE VERBLIJVEN 1----------------
TIJDENS EEN ZIEKTE - KENNISGEVING VAN 
DE BUITENLANDSE BESLISSING OVER DE (1) Zie Cass., 19 maart 1979 (A.C., 1978-79, 
HERVATTING VAN HET WERK. 834). 
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Over het eerste middel, afgeleid uit de 

schending van de artikelen 75 van het 
koninklijk besluit van 4 november 1963 
tot uitvoering van de wet van 9 augustus 
1963 tot instelling en organisatie van een 
regeling voor verplichte ziekte- en inva
liditeitsverzekering, 10 van het kortink
lijk besluit van 31 december 1963 hou
dende verordening op de uitkeringen 
inzake verplichte ziekte- en invaliditeits
verzekering, zoals die koninklijke beslui
ten van toepassing waren in januari 
1966, en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest afwijzend beschikt 
op de rechtsvordering die eiseres had 
ingesteld om vanaf 6 januari 1966 de 
uitkeringen van de wet van 9 augustus 
1963 tot instelling en organisatie van een 
regeling voor verplichte ziekte- en inva
liditeitsverzekering te ontvangen, op 
grond dat eiseres zich op 5 januari 1966 
had onderworpen aan de controle van 
het ltaliaans Nationaal Instituut voor 
Ziekteverzekering; dat, volgens het door 
het ltaliaans instituut ingevuld formulier 
E 13 van 19 januari 1966 gericht aan het 
verzekeringsorgaan van eiseres, deze 
laatste, na die controle, geacht werd de 
arbeid te kunnen hervatten; dat eiseres 
op de hoogte was van de jegens haar 
genomen beslissing; dat het bevoegd 
ltaliaans orgaan die beslissing ter ken
nis van eiseres had gebracht overeen
komstig de bepalingen van de Admi
nistratieve Schikking van 20 okto
ber 1950 betreffende nadere regelen 
van toepassing van de overeenkomst 
betreffende de sociale verzekering tus
sen Belgie en Italie; dat eiseres ten 
onrechte betoogde dat die kennisgeving 
de nodige inlichtingen had moeten 
bevatten om haar in staat te stellen 
eventueel een beroep tegen een derge
lijke beslissing in te stellen, daar voor
melde Administratieve Schikking die 
verplichting niet oplegt; dat uit geen 
enkel dossierstuk bleek dat eiseres bij 
het Belgisch of ltaliaans orgaan tegen 
die beslissing enig bezwaar zou hebben 
ingediend; dat haar houding en haar 
latere aanvragen integendeel aantoon
den dat zij die beslissing, althans gedu
rende een bepaalde tijd, niet had 
betwist, 

terwijl, eerste onderdeel, uit bovenver
melde verordeningsbepalingen voort
vloeit dat de beslissing tot beeindiging 
van de arbeidsongeschiktheid aan eise
res moest worden medegedeeld met de 
inlichtingen om naar behoren beroep in 
te stellen tegen die beslissing; die veror
deningsbepalingen er niet alleen toe 

strekken de bevoegde instellingen en 
personen bepaalde vormen te doen "in 
acht nemen, doch eruit voortvloeit dat 
de betrokkenen het recht hebben die 
inlichtingen te ontvangen, en verweerder 
derhalve die beslissing niet tegen eiseres 
kan doen gelden als hij niet, hetzij zelf 
hetzij door bemiddeling van het bevoegd 
ltaliaans orgaan, het nodige heeft 
gedaan om eiseres die inlichtingen te 
verstrekken, 

tweede onderdeel, de motivering van 
het arrest geen antwoord is op het 
middel waarin eiseres, in haar conclusie 
voor het arbeidshof, aanvoerde dat zij 
wegens onbekendheid met de haar ter 
beschikking staande rechtsmiddelen 
geen bezwaar tegen die beslissing heeft 
ingediend, en dat zij andere aanvragen 
heeft ingediend ter verkrijging van een 
invaliditeitspensioen of van de genees
kundige verzorging als persoon ten laste 
van haar man, welk gebrek aan ant
woord gelijkstaat met het ontbreken van 
de bij artikel 97 van de Grondwet 
vereiste motivering : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de artikelen 8 

tot 17 van de Administratieve 
Schikking van 20 oktober 1950 
betreffende nadere regelen van toe
passing van de overeenkomst van 
30 april 1948 betreffende de sociale 
verzekering tussen Belgie en ltalie, 
gewijzigd in de verbeterde lezing 
nr. 3 van 5 april 1963, betrekking 
hebben op de werknemers die 
gerechtigd zijn op uitkeringen van 
de ziekteverzekering en vergunning 
kregen om ter verzorging in Italie te 
verblijven; 

Overwegende dat, krachtens ar
tikel 6, (2), e, van de door de Raad 
van de Europese Economische 
Gemeenschap vastgestelde verorde
ning nr. 3 inzake de sociale zeker
heid van migrerende werknemers, 
en bijlage D, en krachtens artikel 6, 
(2), van de toer~assingsverordening 
nr. 4, en bijlage 6, die bepalingen 
van toepassing zijn gebleven; dat 
ingeval het Italiaans Nationaal 
Instituut voor Ziekteverzekering 
vaststelt dat de werknemer in staat 
is de arbeid te hervatten, bet hem 
onmiddellijk, door middel van for-
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mulier E 13; in kenriis stelt van de 
datum waarop de werkhervatting 
moet plaatshebben; 

Dat het arrest beslist dat de 
kennisgeving aan eiseres niet de 
nodige inlichtingen bevat oin riaar 
behoren beroep in te stellen tegen 
een dergelijke beslissing, welke 
inlichtingen voorgeschreven zijn bij 
artikel 75, tweede lid, van· het 
koninklijk besluit van 4 november 
1963 tot uitvoering van de wet van 
9 augustus 1963 . tot ins telling en 
organisatie van een regeling voor 
verplichte ziekte- en invaliditeits
verzekering, dat toen van toepassing 
was; _ 

Dat echter uit geen enkele bepa
ling van voorm:elde schikking volgt 
dat een dergelijke kennisgeving die 
inlichtingen moet bevatten; 

Dat in geval van conflict tussen 
een interne rechtsregei en een 
internationale verdragsregel die, 
zoals ten deze, rechtstreekse gevol
gen heeft in de interne Techtseirde, 
de door het Verdrag bepaalde 
rechtsregel voorrang-heeft; 

Dat het arrest derhalve·op wettige 
wijze oordeelt dat, niettegenstaartde 
het ontbreken van die inlichtingen, 
de kennisgeving van ·de beslissing 
van voornield Italiaans instituut aan 
eiseres regelmatig is; _ 

Dat dit. onderdeel van het . middel 
naar recht faalt; 

Wat het tweede onderdeel be
treft: 

Overwegende dat eiseres bij con
clusie betoogde dat, · aangezien zij 
niet in staat - was -· om op 
6 januari 1966 de arbeid te hervat
ten en niet wist hoe zij haar 
rechten moest doen' gelden ·om 
opnieuw de uitkeringen · te genieten, 
zij, op 31 januari 1966, een invalidi
teitspensioen aanvroeg om haar 
rechten · op de Belgische ziektever-
zekering te vrijwaren; · 

Dat het arrest beslist dat die 
aanvraag niet (lat gevolg kan beb
ben, op grond dat eiseres op 
31 januari 1966 nog niet buiten de 
toepassingssfeer van de Belgische 

verzekering stond, daar de termijn 
van dertig dagen van artikel 75 van 
de wet van 9 augustus 1963, die was 
ingegaanop 6 januari 1966, nog niet 
verstreken was; dat eiseres inge
volge de uitsluitingsbeslissing niet 
meer verkeerde in een toestand 
waarin de wijze van aangifte van 
ongescbiktheid door de Administra
tieve Scbikking wordt geregeld; dat 
zij onderworpen was aan de bepa
lingen van de Belgiscbe wetgeving; 
dat, zo zij van oordeel was niet in 
staat te zijn arbeid te verricbten, zij 
die nieuwe ongescbiktbeid aan de 
adviserende geneesheer van haar 
Belgisch verzekeringsorgaan moest 
aangeven alvorens een invalidi
teitspensioen aan te vragen; dat, 
zelfs als moest worden aangenomen 
dat die aanvraag gold als een aan
gifte van ongeschiktbeid, bieruit 
niettemin zou volgen dat eiseres 
kracbtens het territorialiteitsbegin
sel neergelegd in artikel 70, § 1, van 
de wet van 9 augustus 1963 geen 
aanspraak kon maken op de uitke
ringen; 

Dat bet arrest aldus die conclusie 
beantwoordt; 

Dat dit onderdeel van bet middel 
feitelijke grondslag mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1 van de 
wet van 2 december 1957 houdende 
goedkeuring onder meer van bet Ver
drag tot Oprichting van de Europese 
Economische Gemeenschap, onderte
kend op 25 maart 1957 te Rome, 4, § 1, 5, 
51, 145 van bet Verdrag, 10, (1), van de 
op 25 september 1958 door de Raad van 
de Europese Economische Gemeenschap 
vastgestelde verordening nr. 3 inzake de 
sociale zekerheid van migrerende werk
nemers, 6, (1), 6, (2), 83 van de op 
3 december 1958 door die Raad vastge
stelde verordening nr. 4 strekkende tot 
uitvoering en aanvulling van de bepalin
gen van voormelde verordening nr. 3, 
47 en 70, § 1, van de wet van 9 augustus 
1963 tot instelling en organisatie van een 
regeling voor verplichte ziekte- en inva
liditeitsverzekering, 

doordat bet arrest afwijzend beschikt 
op bet middel waarin eiseres had aange
voerd dat, daar zij vanaf 6 januari 1966 
was uitgesloten van de ziekte- en invali-



--~-~--~-~-----

-881-

diteitsverzekering en niet wist hoe zij 
haar rechten moest doen gelde.n om 
daarvoor opnieuw in aanmerking te 
komen, zij op 31 januari 1966 een 
invaliditeitspensioen aanvroeg om haar 
uit voornoemde wet van 9 augustus 
1963 voortvloeiende rechten te vrijwaren, 
en doordat het arrest die beslissing 
hierop doet steunen dat, krachtens de 
artikelen 6, (1), en 6, (2), van voormelde 
verordening nr. 4, in de Belgisch
ltaliaanse betrekkingen van toepassing 
bleven de bepalingen van de Adminis
tratieve Schikking van 20 oktober 1950 
welke betrekking hebben op de werkne
mers die tijdelijk verblijven in een ander 
land dan dat van de aansluiting; dat 
eiseres zich op 31 januari 1966 nog 
bevond binnen de termijn van dertig 
dagen waarvan sprake in artikel 75 van 
voormelde wet van 9 augustus 1963, 
welke termijn was ingegaan op 
6 januari 1966; dat eiseres ingevolge de 
uitsluitingsbeslissing echter niet meer 
verkeerde in een toestand waarin de 
wijze van aangifte van ongeschiktheid 
door de Administratieve Schikking 
wordt geregeld; dat zij derhalve onder
worpen was aan de bepalingen van de 
Belgische wetgeving, en dat krachtens 
die bepalingen, zo zij van oordeel was 
niet in staat te zijn arbeid te verrichten, 
zij die nieuwe ongeschiktheid aan de 
adviserend gem!esheer van haar Bel
gisch verzekeringsorgaan moest aange
vcn alvorens een invaliditeitspensioen 
aan te vragen, en hierop dat, zelfs als 
moest worden aangenomen dat die aan
vraag gold als een aangifte van onge
schiktheid, hieruit niettemin zou volgen 
dat eiseres krachtens het territoria
liteitsbeginsel neergelegd in arti
kel 70, § 1, van de wet van 9 augustus 
1963 geen aanspraak kon maken op de 
uitkeringen, 

terwijl, eerste onderdeel, nu, zoals het 
arrest beslist, de bepalingen van de Bel
gisch-ltaliaanse Administratieve Schik
king van 20 oktober 1950 niet meer van 
toepassing waren op eiseres, krachtens 
de artikelen 6, (1), en 6, (2), van voor
melde verordening nr. 4, niet meer kon 
worden afgeweken van de regel van 
artikel 83 van dezelfde verordening, 
zodat, niettegenstaande de bepalingen 
van artikel 4 7 van voormelde wet van 
9 augustus 1963, volgens welke eiseres 
de adviserend geneesheer van haar ver
zekeringsinstelling had moeten kennis 
geven van haar ongeschiktheid, de aan
vraag om een invaliditieitspensioen die 
eiseres op 31 januari 1966 bij het 

ltaliaans orgaan voor sociale zekerheid 
had ingediend, en de aangifte van onge
schiktheid die een dergelijke aanvraag 
met zich bracht, golden als een aangifte 
van ongeschiktheid aan de bevoegde 
Belgische autoriteit, en hieruit volgt dat 
het arrest het verbindend karakter mis
kent dat door de artikelen 1 van de wet 
van 2 december 1957, 4, § 1, 5, 51 en 
145 van het Verdrag van 25 maart 1957 
aan die verordening nr. 4 wordt toege
kend; 

tweede onderdeel, de bepalingen van 
artikel 10, (1), van voormelde verorde
ning nr. 3 niet toestaan dat op eiseres 
toepassing wordt gemaakt van het terri
torialiteitsbeginsel waarvan sprake in 
artikel 70, § 1, van voormelde wet van 
9 augustus 1963, waaruit volgt dat het 
arrest het verbindend karakter miskent 
dat door de artikelen 1 van de wet van 
2 december 1957, 4, § 1, 5, 51 en 145 van 
het Verdrag van 25 maart 1957 aan die 
verordening nr. 3 wordt toegekend : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat uit de vaststel

lingen van het arrest blijkt dat 
eiseres, die in Belgie uitkeringen 
van de ziekteverzekering genoot, op 
grond van de Belgische wetgeving 
en van een Belgisch-Italiaanse 
Administratieve Schikking, die van 
toepassing was gebleven krachtens 
de E.E.G.-verordeningen nrs. 3 en 
4 inzake de sociale zekerheid van 
migrerende werknemers, toestem
ming had gekregen om van 
15 november 1965 tot 14 decem
ber 1965 in Italie te verblijven ten 
einde zich daar te laten verzorgen; 
dat zij na het verstrijken van die 
termijn in Italie is gebleven en dat 
zij na een controle door het Ita
liaans Nationaal Instituut voor 
Ziekteverzekering van 5 januari 
1966 in staat geacht werd de arbeid 
te hervatten en, bijgevolg, naar 
Belgie terug te keren; dat zij tegen 
die beslissing geen bezwaar heeft 
ingediend, doch dat zij op 31 januari 
1966 een aanvraag om een invalidi
teitspensioen heeft ingediend die, 
volgens haar, gold als een nieuwe 
aangifte van arbeidsongeschiktheid, 
en dat zij die aanvraag tot de 
bevoegde Italiaanse autoriteit heeft 
gericht; 
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Overwegende dat het arrest 

beslist dat eiseres op 31 januari 
1966 nog onder de Belgische verze
kering viel, dat zij niet meer ver
keerde in een toestand waarin de 
wijze van aangifte van arbeidsonge
schiktheid door de Belgisch
ltaliaanse Administratieve Schik
king wordt geregeld en dat zij 
verplicht was haar nieuwe ar
beidsongeschiktheid aan haar Bel
gisch verzekeringsorgaan aan te 
geven; 

Overwegende dat het middel 
betoogt dat, krachtens artikel 83 van 
de verordening nr. 4 inzake de 
sociale zekerheid van migrerende 
werknemers, de enige bepaling die 
in dit opzicht wordt aangevoerd, de 
aanvraag om een invaliditeitspen
sioen die eiseres bij het Italiaans 
orgaan voor sociale zekerheid had 
ingediend, en de aangifte van onge
schiktheid die een dergelijke aan
vraag met zich bracht, golden als 
een aangifte van ongeschiktheid 
aan de bevoegde Belgische autori
teit; 

Overwegende dat uit de vaststel
lingen van het arrest blijkt dat 
eiseres op het moment van de 
aanvraag, ook al zou deze gelden als 
een aangifte van arbeidsongeschikt
heid, in Italie verbleef in strijd met 
de bepalingen van de Belgische 
wetgeving en van de Belgisch
ltaliaanse Administratieve Schik
king; 

Dat het middel derhalve een 
vraag inzake de uitlegging van het 
gemeenschapsrecht opwerpt; 

Wat het tweede onderdeel be
treft: 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat eiseres, tijdens een verblijf 
in ltaliE~, Belgische uitkeringen 
wegens ziekte genoot op grond 
van voormelde Belgisch-Italiaanse 
Administratieve Schikking en dat 
zij daarvan is uitgesloten na een 
overeenkomstig die Schikking in 
ltaliE~ uitgevoerde geneeskundige 
controle volgens welke zij in staat 
was de arbeid op 6 januari 1966 te 
hervatten; 

Overwegende dat eiseres aanvoert 
dat artikel 10, (1), van de op 
25 september 1958 door de Raad van 
de Europese Economische Gemeen
schap vastgestelde verordening nr. 3 
inzake de sociale zekerheid van 
migrerende werknemers niet toe
staat dat op haar toepassing wordt 
gemaakt van het in artikel 70, § 1, 
van de wet van 9 augustus 
1963 .neergelegde beginsel van de 
territorialiteit van de prestaties; 

Overwegende dat deze laatste 
bepaling luidt « behoudens uitzon
deringen waarin de Koning voorziet, 
worden de in deze wet bedoelde 
prestaties niet toegekend als de 
rechthebbende zich niet werkelijk 
op Belgisch grondgebied bevindt op 
het tijdstip dat hij om de prestaties 
verzoekt of als de geneeskundige 
verstrekkingen buitenlands zijn 
verstrekt »; 

Overwegende dat volgens arti
kel 10, (1), van de verordening nr. 3 
de pensioenen of renten en de 
uitkeringen bij overlijden, verkre
gen op grond van de wettelijke 
regelingen van een of meer van de 
Lid-Staten, niet kunnen worden 
verminderd, gewijzigd, geschorst, 
ingetrokken of verbeurd verklaard 
op grond van het feit dat de recht
hebbende woonachtig is op het 
grondgebied van een andere Lid
Staat dan die op welks gebied het 
orgaan dat de uitkering verschul
digd is, zich bevindt; 

Overwegende dat eiseres betoogt 
dat wanneer een werknemer, zoals 
in haar geval, in een Lid-Staat van 
de Europese Gemeenschap heeft 
gewerkt en krachtens de wetgeving 
van die Staat in een andere Staat 
van de Gemeenschap mocht verblij
ven en zich daar laten verzorgen, 
hij, vanaf dat ogenblik, een recht 
heeft verworven op de prestaties 
waarin door de wetgeving inzake 
ziekte- en invaliditeitsverzekering is 
voorzien, zelfs nadat hij in staat is 
verklaard om de arbeid te hervat
ten; 
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Overwegende dat het middel der

halve een vraag inzake de uitleg
ging van het gemeenschapsrecht 
opwerpt; 

Overwegende dat in de huidige 
stand van de procedure aileen het 
Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen, krachtens arti
kel 177 van het Verdrag, bevoegd is 
om bij wijze van prejudici(He beslis
sing over die vragen uitspraak te 
doen; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest beslist dat de op 
31 januari 1966 door eiseres ingediende 
aanvraag om een invaliditeitspensioen 
geen enkel effect kon sorteren, op grond 
dat eiseres zich niet kon beroepen op de 
bepalingen van artikel 10, (1), van de op 
25 september 1958 door de Raad van de 
Europese Economische Gemeenschap 
vastgestelde verordening nr. 3 inzake de 
sociale zekerheid van migrerende werk
nemers en dat, derhalve, het territoriali
teitsbeginsel neergelegd in artikel 70, 
§ 1, van de wet van 9 augustus 1963 tot 
instelling en organisatie van een rege
ling voor verplichte ziekte- en invalidi
teitsverzekering van toepassing was op 
eiseres die haar recht op de uitkeringen 
niet was ontnomen wegens haar verblijf 
in Italie, doch ten gevolge van de 
geneeskundige controle die op 5 ja
nuari 1966 in Italie was uitgevoerd, 

terwijl, eerste onderdeel, eiseres in 
haar conclusie voor het arbeidshof had 
aangevoerd dat haar aanvraag om een 
invaliditeitspensioen bij een beslissing 
van verweerder van 31 mei 1968 was 
afgewezen met de volgende motivering : 
« Op de datum van de stopzetting van de 
arbeid wegens ziekte was betrokkene 
onderworpen aan de Belgische wetge
ving. Zij is naar Italie teruggekeerd 
zonder de voorafgaande toestemming 
van haar adviserende geneesheer 
(artikel 221, § 1, punt 1, van het konink
lijk besluit van 4 november 1963). Zij 
echter in de zin van de Belgische 
wetgeving als invalide is erkend tot 
26 november 1966, doch de uitkeringen 
om bovenvermelde reden worden 
geschorst », waaruit volgt dat, nu eiseres 
dienaangaande niet is tegengesproken 
door het arrest, dit de bewijskracht 
miskent die krachtens voormelde artike-

len van het Burgerlijk Wetboek aan die 
beslissing van 31 mei 1968 van verweer
der wordt toegekend; 

tweede onderdeel, op grond van de 
motivering van het arrest althans niet 
kan worden uitgemaakt of de rechters 
hebben geoordeeld dat eiseres de moti
vering in de beslissing van verweerder 
van 31 mei 1968 verkeerd had weergege
ven in haar conclusie, waardoor het Hof 
niet kan nagaan of de rechters de 
bewijskracht van die beslissing in acht 
genomen hebben, en gelijkstaat met het 
ontbreken van de bij artikel 97 van de 
Grondwet vereiste motivering : 

Ten aanzien van de beide onder
delen samen : 

Overwegende dat eiseres in haar 
appelconclusie gewag maakte van 
de in het middel weergegeven 
beslissing van 31 mei 1968 van 
verweerder volgens welke · eiseres, 
die naar ItaliE~ zou teruggekeerd zijn 
zonder voorafgaande toestemming 
van haar adviserend geneesheer, in 
de zin van de Belgische wetgeving 
als invalide is erkend, doch de 
uitkeringen echter worden ge
schorst; 

Overwegende dat het arrest oor
deelt dat de geneeskundige raad 
voor invaliditeit de ongeschiktheid 
niet rechtsgeldig kon erkennen v66r 
12 juli 1966, dit is op het moment 
waarop eiseres, bij voortduring van 
de ongeschiktheid, aanspraak had 
gekregen op invaliditeit; 

Dat het arrest, dat ter afwijzing 
van de uitkeringsaanvraag steunt op 
gronden die geen betrekking heb
ben op de beslissing van 31 mei 
1968, de bewijskracht van die beslis
sing niet kon miskennen; 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grond
wet, 

doordat het arrest afwijzend beschikt 
op het middel waarin eiseres had aange
voerd dat de geneeskundige raad voor 
invaliditeit had erkend dat zij tot 
31 december 1969 voor meer dan 66 per
cent arbeidsongeschikt was, en die 
beslissing hierop steunt dat krachtens de 
artikelen 48 en 51 van de wet van 
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9 augustus 1963 tot instelling en organi
satie van een regeling voor verplichte 
ziekte- en invaliditeitsverzekering niet 
de geneeskundige raad voor invaliditeit, 
doch de adviserend geneesheer van de 
verzekeringsinstelling van eiseres haar 
staat van ongeschiktheid diende vast te 
stellen, en dat die raad zijn beslissing 
had genomen op grand van een verslag 
dat het Italiaans orgaan had opgemaakt 
na een op 26 november 1966 uitgevoerd 
geneeskundig onderzoek, dit is meer dan 
tien maanden na de beslissing van 
6 januari 1966 tot geschiktverklaring, en 
dat helemaal niet was aangetoond dat de 
op 26 november 1966 vastgestelde onge
schiktheid reeds op 6 januari 1966 
bestond, 

teiWJjl .die overwegingen noch enige 
andere overweging van het arrest een 
motivering zijn die als basis kan dienen 
voor de beslissing waarbij de rechters 
impliciet afwijzend beschikken op het 
verzoek dat eiseres in haar conclusie 
voor het arbeidshof subsidiair had inge
diend om een geneesheer-deskundige te 
doen aanstellen met als opdracht de 
invaliditeitsgraad van eiseres in de zin 
van artikel 56 van de wet van 9 augustus 
1963 vast te stellen vanaf 6 januari 1966, 
welk gl:!brek aan antwoord gelijkstaat 
met het ontbreken van de bij artikel 97 
van de Grondwet vereiste motivering : 

Overwegende dat eiseres in haar 
conclusie subsidiair vroeg dat een 
geneesheer-deskundige zou worden 
aangesteld met als opdracht haar 
invaliditeitsgraad in de zin van 
artikel 56 van de wet van 9 augus
tus 1963 vast te stellen vanaf 
9 januari 1966; 

Overwegende dat het arrest door 
de in het middel weergegeven over
wegingen impliciet dat verzoek 
afwijst; dat zijn beslissing niet 
nader gemotiveerd moest worden, 
daar de conclusie van eiseres dien
aangaande geen rechtvaardiging of 
motivering bevatte; 

Dat het middel feitelijke grond
slag mist; 

Om die redenen, schort de uit
spraak op totdat het Hof van Justi
tie van de Europese Gemeenscnap
pen bij wijze van prejudiciele 
beslissing uitspraak heeft gedaan 

over de volgende vragen : 1 o Als een 
werknemer in een Lid-Staat van de 
Europese Gemeenschap uitkeringen 
van de ziekteverzekering genoot, 
toestemming had gekregen om in 
een andere Lid-Staat te verblijven 
ten einde zich daar te laten verzor
gen en na het verstrijken van de 
vastgestelde termijn in die andere 
Staat was gebleven in strijd met de 
bepalingen van de wetgeving van de 
eerste Staat en van een tussen de 
beide Staten gesloten Administra
tieve Schikking die van toepas
sing was gebleven krachtens de 
E.E.G.-verordeningen nrs. 3 en 
4 inzake de sociale zekerheid van 
migrerende werknemers, moet 
artikel 83 van die verordening nr. 4 
dan aldus worden uitgelegd dat door 
die bepaling niet alleen de datum 
wordt vastgesteld waarop een 
opgave of een beroepschrift geacht 
wordt te zijn ingediend bij de auto
riteit, het orgaan of de instelling 
welke bevoegd is om hiervan kennis 
te nemen, doch ook de regelmatig
heid van de aanvraag wanneer deze 
gericht wordt tot een autoriteit, een 
orgaan of een instelling van een 
andere Lid-Staat dan de Staat 
waarvan de autoriteit, het orgaan of 
de instelling bevoegd is om hiervan 
kennis te nemen ? ; 2° Ingeval op die 
eerste vraag bevestigend wordt 
geantwoord, moet die bepaling dan 
aldus worden uitgelegd dat als gel
dig dient te worden beschouwd een 
aanvraag die is ingediend zoals 
vermeld, terwijl volgens de wetge
ving van de Staat van de bevoegde 
autoriteit verzoeker op onregelma
tige wijze in de andere Staat ver
bleef ? 3o In hetzelfde geval, verzet
ten de bepalingen van artikel 10, (1), 
van de verordening nr. 3 inzake 
sociale zekerheid van migrerende 
werknemers zich ertegen dat het 
verzekeringsorgaan van de eerste 
Staat toepassing maakt van het 
beginsel ·van de territorialiteit van 
de prestaties dat in de nationale 
wetgeving, ten deze de Belgische 
wet van 9 augustus 1963, artikel 70, 
§ 1, is neergelegd ?; houdt de kosten 
aan. 
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6 april 1981 - 3" kamer - Voorzitter : 
de h. Meeus, waarnemend voorzitter 
Verslaggever : de h. Mahillon - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Krings, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Bayart en Houtekier. 

Nr. 449 

3" KAMER - 6 april1981 

EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
VERDRAG Tar OPRICHTING VAN DE EURO
PESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP- VRAAG 
BETREFFENDE DE UITLEGGING VAN DEVER
ORDENING NR. 4 VAN 3 DEC. 1958, UITGAANDE 
VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEEN
SCHAP STREKKENDE Tar UITVOERING EN 
AANVULLING VAN DE VERORDENING NR. 3 
VAN 25 SEPT. 1958 INZAKE DE SOCIALE ZEKER
HEID VAN MIGRERENDE ARBEIDERS- VRAAG 
OPGEWORPEN IN EEN ZAAK DIE AANHANGIG 
IS BIJ HET HOF VAN CASSATIE- HOF VAN 
CASSATIE, IN DE REGEL, VERPLICHT ZICH Tar 
HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE 
GEMEENSCHAPPEN TE WENDEN. 

Wanneer een vraag in verband met de 
uitlegging van het E.E.G.-Verdrag of 
van een akte van de instellingen van 
de Gemeenschap, inzonderheid de 
bepalingen van de verordening nr. 4 
van 3 dec. 1958 strekkende tot uitvoe
ring en aanvulling van de bepalingen 
van verordening nr. 3 van 25 sept. 
1958 inzake de sociale zekerheid van 
migrerende werknemers, welke beide 
door de Raad van de Europese Eco
nomische Gemeenschappen zijn uitge
vaardigd, voor het Hoi van Cassatie is 
opgeworpen, is het Hoi, in de regel, 
gehouden zich tot het Hoi van Justitie 
van de Europese Gemeenschappen te 
wenden (1). (Art. 177 E.E.G.-Verdrag, 
goedgekeurd bij akte van de wetge
vende macht op 2 dec. 1957.) 

(RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDI
TEITSVERZEKERING T. KNOELLER) 

ARREST ( vertaling) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 2 april 1973 in het 
Duits gewezen door het Arbeidshof 
te Luik; 

Overwegende dat de voorziening 
in het Frans is ingesteld; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 27, 1", 28, 1", 
a, 33 van verordening nr. 3 van 
25 september 1958 van de Raad van de 
Europese Economische Gemeenschap 
inzake de sociale zekerheid van migre
rende werknemers, 2, 13, 1", 30, 31, 32, 33, 
34 van verordening nr. 4 van 
3 december 1958 van de Raad van de 
Europese Economische Gemeenschap 
strekkende tot uitvoering en aanvulling 
van de bepalingen van verordening nr. 3 
inzake de sociale zekerheid van migre
rende werknemers, 45, 66, § 1, 68, 75 van 
de wet van 9 augustus 1963 tot instelling 
en organisatie van een regeling voor 
verplichte ziekte- en invaliditeitsverze
kering, die gewijzigd is bij de wetten 
van 24 december 1963, 27 juni 1969, 
18 april 1970, 5 juli 1971, 20 juli 1971, en 
204 van het koninklijk besluit van 
4 november 1963 tot uitvoering van de 
wet van 9 augustus 1963 tot instelling en 
organisatie van een regeling voor ver
plichte ziekte- en invaliditeitsverzeke
ring, gewijzigd bij de koninklijke beslui
ten van 29 juni 1967, 22 oktober 1967, 
12 november 1970 en 3 september 1971, 

doordat het arrest beslist dat verweer
der vanaf 1 december 1967 recht heeft 
op een invaliditeitsrente ten laste van 
eiser, op grond dat eiser betoogt dat 
artikel 75 van de wet van 9 augustus 
1963 zich verzet tegen de toekenning van 
de Belgische rente, daar, volgens het 
formulier E 26, waarin de gegevens over 
het verloop van de verzekering in Duits
land vermeld staan, verweerder na 
18 augustus 1967 niet meer verplicht 
verzekerd was; dat er echter op moet 
worden gewezen dat, volgens artikel 45, 
§ 1, van de wet van 9 augustus 1963, 
recht hebben op de uitkeringen wegens 
arbeidsongeschiktheid de werknemers in 
gecontroleerde werkloosheid, hetgeen 
van 19 augustus 1967 tot 1 december 
1967 het geval was met verweerder; dat, 
nu het « Landesversicherungsanstalt 
Rheinprovinz » verweerder vanaf 
1 december 1967 en niet vanaf 18 au
gustus 1967 een rente heeft toegekend, 
het stilzwijgend heeft aangenomen dat 
het tijdvak gedurende hetwelk verweer
der werkloosheidsuitkeringen ontving, 
gelijk te stellen was met een tijdvak --------------....L..---1 gedurende hetwelk hij de hoedanigheid 

(1) Zie de noot onder het voorgaand arrest; 
zie ook Cass., 6 april 1981 (A.C., 1980-81, nr. 
448). 

van verplicht verzekerde had; dat er, 
volgens arttkel 75 van de wet van 
9 augustus 1963, geen onderbreking . is 
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geweest; dat geen enkele wet voor
schrijft dat de vervulling van de voor
waarden voor de verkrijging van een 
rente per se door het formulier 
E 26 moet worden bewezen; dat dit 
formulier eigenlijk moet dienen als 
informatie die later kan worden aange
vuld of verduidelijkt, 

terwijl, eerste onderdeel, het formulier 
E 26, dat ertoe strekt de tijdvakken van 
verzekering en de daarmee gelijkge
stelde tijdvakken te bewijzen, niet ver
meldde dat het tijdvak van 19 augustus 
1967 tot 1 december 1967 in aanmerking 
was genomen bij de samenstelling van 
de tijdvakken van verzekering of daar
mee gelijkgestelde tijdvakken; het Lan
desversicherungsanstalt Rheinprovinz 
dat formulier niet heeft gewijzigd en 
eiser derhalve met dat tijdvak geen 
rekening kon houden bij de samentel
ling van de tijdvakken van verzekering 
of daarmee gelijkgestelde tijdvakken, 
niettegenstaande het feit dat de Duitse 
verzekeraar in brieven dat tijdvak als 
een naar Duits recht met de verzekering 
gelijkgesteld tijdvak zou erkend hebben 
(schending van de artikelen 27, 1", 28, 1", 
a, 33 van verordening nr. 3, 2, 13, 1", 30, 
31, 32, 33 en 34 van verordening nr. 4); 

tweede onderdeel, eiser het tijdvak 
van 19 augustus 1967 tot 1 december 
1967, dat niet vermeld stond op het 
formulier E 26, niet kon aanrekenen als 
een gelijkgesteld tijdvak; verweerder 
derhalve niet kan doen blijken van een 
wachttijd van 120 arbeidsdagen of daar
mee gelijkgestelde dagen v66r 1 de
cember 1967 (schending van de artikelen 
27, 1", 28, 1", a, van verordening nr. 3, 
13 van verordening nr. 4, 45, 66, § 1, 68, 
75 van de wet van 9 augustus 1963 en 
204 van het koninklijk besluit van 
4 november 1963) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest, bij 

de vaststelling van het invali
diteitspensioen dat « prorata 
temporis » aan verweerder verschul
digd is voor de arbeid die hij van 
1928 tot 1938 in Belgie heeft ver
richt, beslist dat er niet aileen 
rekening dient te worden gehouden 
met de vaststeilingen in het formu
lier E 26 als bedoeld in de 
artikelen 33 van verordening nr. 3 
van 25 september 1958 van de Raad 
van de Europese Economische 
Gemeenschap inzake de sociale 

zekerheid van migrerende werkne
mers en 34 van verordening nr. 4 
van 3 december 1958 van die Raad 
strekkende tot uitvoering en aanvul
ling van de bepalingen van verorde
ning nr. 3, doch dat dit formulier, 
dat als inlichting geldt, achteraf kan 
worden aangevuld of verduidelijkt; 

Overwegende dat die door · het 
middel bekritiseerde beslissing een 
vraag inzake de uitlegging van het 
gemeenschapsrecht opwerpt; 

Overwegende dat in de huidige 
stand van de procedure aileen het 
Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen, krachtens arti
kel 177 van het Verdrag, bevoegd is 
om bij wijze van prejudiciEHe beslis
sing over die vraag uitspraak te 
doen; 

Om die redenen, schort de uit
spraak op totdat het Hof van Justi
tie van de Europese Gemeenschap
pen bij wijze van prejudiciele 
beslissing uitspraak heeft gedaan 
over de volgende vraag : « Dient er 
bij de vaststelling van het invalidi
teitspensioen dat " prorata tempo
ris " aan een werknemer verschul
digd zou zijn voor de arbeid die hij 
in Belgie heeft verricht, aileen 
rekening te worden gehouden met 
de inlichtingen in het formulier 
E 26 als bedoeld in artikel 34 van 
verordening nr. 4 van 3 december 
1958 van de Raad van de Europese 
Economische Gemeenschap strek
kende tot uitvoering en aanvulling 
van de bepalingen van verordening 
nr. 3 van 25 september 1958 van die 
Raad inzake de sociale zekerheid 
van migrerende werknemers of kan 
dat formulier E 26 achteraf met 
andere inlichtingen worden aange
vuld of verduidelijkt? »; houdt de 
kosten aan. 

6 april 1981 - 3• kamer - Voorzitter : 
de h. Meeus, waarnemend voorzitter -
Verslaggever: de h. Closon- Gelijklui
dende conclusie van de h. Krings, advo
caat-generaal - Advocaat : mr. Houte
kier. 
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Nr. 450 

2• KAMER - 7 april 1981 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE 
TE VOORZIEN- STRAFZAKEN -ARREST VAN 
BUITENVERVOLGINGSTELLING - CASSATIE
BEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ -
DRAAGWIJDTE. 

2° ONDERZOEKSGERECHTEN - KA
MER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING -
CORRECTIONALISERING- CONTRAVENTIONA
LISERING- ART. 6 WET VAN 4 OKT. 1867 OP DE 
VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN, VERVAN
GEN BIJ ART. 5 WET VAN 4 SEPT. 1891 -
OPHEFFING VAN LAATSTGENOEMDE WET -
GEVOLGEN. 

3° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN -
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING -
CORRECTIONALISERING - CONTRAVENTIONA-
LISERING- ART. 6 WET VAN 4 OKT. 1867 OP DE 

rechtsvordering, maar ook in zoverre 
de voorziening gericht is tegen de 
beslissing van buitenvervolgingstelling 
zelf, welke op het verzet van de 
burgerlijke partij is gewezen {1). 

2" en 3" Het feit dat de wet van 
4 sept. 1891, waarvan het art. 5 in de 
plaats gekomen was van art. 6 van de 
wet van 4 okt. 1867 op de verzachtende 
omstandigheden, opgeheven werd door 
art. 1, § 1, 49", vervat in de wet van 
10 okt. 1967 houdende het Gerechtelijk 
Wetboek, heeft noch aan de kamer van 
inbeschuldigingstelling, noch aan de 
raadkamer de bevoegdheid ontnomen 
om, bij aanneming van verzachtende 
omstandigheden, misdaden in wanbe
drijven of wanbedrijven in misdaden 
om te zetten, maar brengt wei mede 
dat geen eenparigheid van stemmen 
meer is vereist in de door het art. 5 
van de wet van 4 sept. 1891 bepaalde 
gevallen (2). 

VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN, VERVAN- <1:" De onderzoeksgerechten, die uit-
GEN BIJ ART. 5 WET VAN 4 SEPT. 1891 spraak hebben te doen over de rege-
OPHEFFING VAN LAATSTGENOEMDE WET - ling van de procedure, moeten, na hun 
GEVOLGEN. 

4° ONDERZOEKSGERECHTEN - RE
GELING VAN DE PROCEDURE- TAAK. 

5° ONDERZOEKSGERECHTEN - RE
GELING VAN DE PROCEDURE- ONDERZOEK 
VAN DE ONTVANKELIJKHEID VAN DE STRAF
VORDERING- VASTSTELLING DAT DE STRAF
VORDERING VERVALLEN IS DOOR VERJARING 
-GEVOLG. 

6° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN -
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING -
ARREST DAT HET VERZET VAN DE BURGER
LUKE PARTIJ TEGEN EEN BESCHIKKING VAN 
BUITENVERVOLGINGSTELLING AFWJJST 
VEROORDELING VAN DE BURGERLIJKE PAR
TIJ TOT SCHADEVERGOEDING - BEG RIP. 

7° GERECHTSKOSTEN - STRAFZAKEN 
- VEROORDELING VAN DE BURGERLIJKE 
PARTIJ IN DE KOSTEN - BURGERLIJKE PAR
TIJ IN HET ONGELIJK GESTELD- BEGRIP. 

1" De burgerlijke partij is ontvankelijk 
om zich in cassatie te voorzien tegen 
een arrest van buitenvervolgingstel
ling, niet alleen in zoverre dit arrest 
haar veroordeelt tot schadevergoeding 
jegens de verdachte, haar verwjjst in 
de kosten van de strafvorderinif of in 
de kosten van de burgerlijke rechts
vordering, of een andere beschikking 
bevat betreffende de burgerlijke 

(1) Cass., 13 jan. 1981 (A.C., 1980-81, nr. 275). 

(2) Art. 5 van de wet van 4 sept. 1891, dat 
art. 6 van de wet van 4 okt. 1867 verving, 
bepaalde dat de kamer van inbeschuldiging
stelling met eenparige stemmen van haar 
!eden misdaden kan correctionaliseren of wan
bedrijven contraventionaliseren en dat 
dezelfde eenparigheid ook was vereist wan
neer de kamer van inbeschuldigingstelling de 
beschikking van de raadkamer wijzigde waar
bij misdaden gecorrectionaliseerd of wanbe
drijven gecontraventionaliseerd werden. Het 
besproken arrest stelt vast dat uit het feit dat 
art. 5 van de wet van 4 sept. 1891 opgeheven 
werd bij art. 1, § 1, 49", vervat in art. 2 van de 
wet van 10 okt. 1967 houdende het Gerechte
lijk Wetboek, af te leiden valt dat voor 
zodanige beslissingen geen eenparigheid van 
stemmen meer is vereist. 

Indien evenwel de raadkamer een beschik
king van buitenvervolgingstelling heeft ver" 
leend, kan de kamer van inbeschuldigingstel
ling, op verzet tegen die beschikking, krach
tens art. 21lbis Sv., in dat Wetboek ingevoegd 
bij art. 149, vervat in art. 3 van de wet van 
10 okt. 1967 houdende het Gerechtelijk Wet
hoek, slechts een verwijzing uitspreken met 
eenparige stemmen van haar !eden. Die een
parigheid is derhalve vereist wanneer de 
kamer van inbeschuldigingstelling, op verzet 
tegen een beschikking van buitenvervolging
stelling van de raadkamer, een verdachte 
verwijst naar de correctionele rechtbank 
wegens een gecorrectionaliseerde misdaad of 
naar de politierechtbank wegens een gecontra
ventionaliseerd wanbedrijf. 

(Zie vervolg nota volgende biz.) 
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bevoegdheid te bebben nagegaan en 8 mei 1980 en 14 mei 1980 gewezen 
alvorens over te gaan tot een onder- door het Hof van Beroep te Brussel, 
zoek van de aanwijzingen van schuld, kamer van inbeschuldigingstelling; 
de ontvankelijkheid van de strafvorde-
ring onderzoeken (3). Overwegende dat de eiseressen 

5• Wanneer een onderzoeksgerecht zich zich bij de onderzoeksrechter bur
dient uit te spreken over de regeling gerlijke partij stelden tegen Van 
van de procedure en vaststelt dat de den Bergh, Van Riel en Rolin 
strafvordering vervallen is door verja- Jacquemyns; dat beide laatsten in 
ring hoeft het geen uitspraak meer te de loop van de procedure overleden 
doen over de schuldaanwijzingen (4). zijn, wat in het arrest van 

5• De burgerlijke partij die in bet onge- 8 juni 1978 wordt vastgesteld wat 
Jijk wordtgesteld in haar verzet tegen Van Riel betreft en in het arrest 
een beschikking van buitenvervol- van 14 mei 1980 wat Rolin Jacque
gingstelling moet door de kamer van myns betreft; 
inbeschuldigingstelling - zelfs ambts-
halve - worden veroordeeld tot scha- Dat de voorziening, hoewel erin 
devergoeding jegens de verdacbte, om wordt vermeld dat zij gericht is 
het even of het verzet ontvankelljk « tegen al de beschikkingen op 
dan wei ongegrond wordt verklaard strafgebied en burgerlijk gebied » 
o.m. wegens verjaring van de strafvor- van de voornoemde arresten, in 
dering (5). (Art. 136 Sv.) feite enkel gericht is tegen Van den 

7• In zaken die beboren tot de bevoegd- Bergh; dat enkel tegen de hem 
beid van de politierechtbank, de cor- betreffende beschikking middelen 
rectionele rechtbank en het hoi van worden aangevoerd; 
beroep moet of kan de burgerlijke 
partij, die in bet ongelijk wordt Overwegende dat de voorziening 
gesteld, veroordeeld worden in de van de burgerlijke partij tegen een 
kosten jegens de Staat en jegens de arrest van buitenvervolgingstelling 
beklaagde of in een gedeelte ervan; de ontvankelijk is, niet aileen in 
reden waarom de burgerlijke partij zoverre dit arrest haar veroordeelt 
niet slaagt in haar vordering is hierbij tot schadevergoeding J. egens. de ver
zonder belang. (Artt. 162, 194 en 
211 Sv.) dachte, haar verwijst in kosten van 

de strafvordering of in kosten van 
(RAMBOUX. MACQ T. VAN DEN BERGH) de burgerlijke rechtsvordering, of 

ARREST een andere beschikking bevat 
HET HOF; - Gelet op de bestre- betreffende die burgerlijke rechts

den arresten, op 8 juni 1978, vordering, maar ook in zoverre de 
-----------------! voorziening gericht is tegen de 

beslissing van buitenvervolgingstel
ling zelf, welke op het verzet van de 
burgerlijke partij is gewezen; 

Vervolg noot 2 van vorige biz. : 

Ten deze was de beroepen beschikking een 
beschikking van buitenvervolgingstelling. Zo 
bij het bestreden arrest weliswaar verzach
tende omstandigheden worden aangenomen, 
sprak de kamer van inbeschuldigingstelling 
echter geen verwijzing uit wegens de verjaring 
van de strafvordering, zodat de eenparigheid 
van stemmen, bepaald bij art. 2llbis Sv., niet 
was vereist. 

{3) en {4) Zie : Rep. prat. dr. beige, dl. X, 
druk 1939, trefw. procedure penale, nrs. 411 en 
413; Les novelles, pro.c. pen., dl. I, val. 1, trefw. 
L'instruction - La chambre du conseil, 
nrs. 289 tot 293; SIMON, Strafvordering, dl. I, 
druk 1949, nrs. 549-551 en 552; D'IIAENENS, 
Belgisch Strafprocesrecht, dl. ll, ·. vol. A, 
druk 1980, biz. 97 en 99. 

{5) Cass., 13 feb. 1950 {A.C., 1950, 381), 
24 dec. 1956 (Bull. en Pas., 1957, I, 472) en 
4 maart 1964 {ibid., 1964, I, 740). 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 21, 22 van de wet van 
17 april 1878 houdende de voorafgaande 
titel van het Wetboek van Strafvorde
ring, 128, 135, 136, 162, zoals vervangen 
bij artikel 1, a, van de wet van 
25 oktober .1950, van het Wetboek van 
Strafvordering, 1, 79, 193, 196, 197, 
213 van het Strafwetboek, 1382 van het 
Burgerlijk Wetboek, 1, zoals gewijzigd 
door de wet van 23 augustus 1919, 2, 4 en 
6 van de wet van 4 oktober 1867 op 
de verzachtende omstandigheden, zo~ls 
gewijzigd door de wet van 1 fe
bruari 1977, 
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doordat het arrest van 8 juni 1978 
oordeelt « dat ( ... ) uit de verslagen van 
gerechtsdeskundige De Rijck voorkomt 
dat er voldoende aanwijzingen voorhan
den zijn dat de balans van 30 juni 1967 
van de naamloze vennootschap Werken 
en Studien Van Riel en Van den Bergh, 
waarvan verdachten respectievelijk voor
zitter en afgevaardigde-beheerder waren, 
onderwaarderingen van activaposten en 
andere onregelmatigheden bevat (stuk 
19), zodat deze balans de juiste waarde 
van de vennootschap op die datum niet 
zou weergeven; ( ... ) dat de eerste rechter 
terecht heeft vastgesteld dat deze feiten 
slechts strafbaar zouden kunnen gesteld 
worden indien deze onregelmatigheden 
verder van jaar tot jaar in de balansen 
van de voormelde maatschappij overge
dragen werden », i:m om deze redenen 
een deskundigenonderzoek beveelt om 
na te gaan in welke mate de genoemde 
onregelmatigheden « van aard zijn de 
burgerlijke partijen te benadelen en 
verder, van jaar tot jaar, in de balansen 
van deze maatschappij overgedragen 
werden », 

en doordat het arrest van 8 mei 1980 
aanvoert « dat ( ... ) de boekhoudkundige 
verwerking en waardering op de balans 
per 30 juni 1967 verkeerd gebeurden; dat 
de niet correcte boekingen over deze 
twee punten echter in het boekjaar 
volgend op 30 juni 1967 werden rechtge
zet (verslag blz. 49); dat de feiten der 
betichtingen onder I en II, A en B, 
lastens Van den Bergh Rene derhalve 
ten laatste gepleegd werden tussen 
29 juni 1967 en 1 juli 1968; ( ... ) dat de 
feiten onder I en II, A (valsheid in 
geschriften en gebruik ervan), gestraft 
worden met criminele straffen overeen
komstig de artikelen 193, 196, 197, 213 en 
214 van het Strafwetboek; dat in de 
veronderstelling dat er voldoende bezwa
ren voorhanden zijn, er aanleiding zou 
bestaan correctionele straffen uit te 
spreken wegens aanneming van verzach
tende omstandigheden spruitende uit de 
afwezigheid van vroegere straffen en het 
blanco strafregister van verdachte; dat 
de strafvordering hoofdens de feiten der 
betichting I en II, A, derhalve ( ... ) 
verjaard is; dat het onderzoeksgerecht, 
na de uitdoving van de strafvordering te 
hebben vastgesteld, geen bevoegdheid 
heeft om na te gaan of er voldoende 
bezwaren bestaan, noch, dientengevolge, 
de correctionele rechtbank met de bur
gerlijke vordering te gelasten », om ten 
slotte te beslissen : « dat, ingeval er 
voldoende bezwaren bestaan hoofdens 

de feiten der betichting I en II, A, er 
aanleiding zou kunnen bestaan correc
tionele straffen uit te spreken om reden 
van verzachtende omstandigheden in 
hoofde van verdachte, zodat de strafvor
dering door verjaring is uitgedoofd » en 
de burgerlijke partijen tot betaling van 
een frank schadevergoeding aan ver
dachte Van den Bergh Rene te veroorde
len, 

en doordat ten slotte het arrest van 
14 mei 1980 de burgerlijke partijen 
veroordeelt tot de kosten van verzet en 
een derde van de procedurekosten, 

terwijl, eerste onderdeel, deze reden
geving niet toelaat met zekerheid uit te 
maken of het hof van beroep oordeelt 
dat er weliswaar voldoende bezwaren 
bestaan hoofdens de betichtingen I en II, 
A, lastens de verdachte, doch dat er 
verjaring ingetreden is, ofwel dat er 
· onvoldoende bezwaren bestaan, of nog 
dat ingevolge de verjaring niet hoeft 
onderzocht te worden of er al dan niet 
voldoende bezwaren bestaan, zodat het 
arrest van 8 mei 1980 en, bij wege van 
gevolg, dit van 14 mei 1980 berusten op 
een dubbelzinnige motivering die met 
het volledig ontbreken van beweegrede
nen gelijkstaat, en dus schending impli
ceren van artikel 97 van de Grondwet; 

tweede onderdeel, naar de artikelen 2,. 
4 en 6 van de wet van 14 (lees : 4) 
oktober 1867 op de verzachtende 
omstandigheden, zoals. gewijzigd door de 
wet van 1 februari 1977, de kamer van 
inbeschuldigingstelling slechts verzach
tende omstandigheden kan in aanmer
king nemen en de beschikking van 
de raadkamer desbetreffende wijzigen, 
indien zij statueert met eenparige stem
men van haar !eden; deze eenparigheid 
in geen van de drie aangevochten beslis
singen wordt vastgesteld, waaruit de 
miskenning volgt der hoger in dit onder
dee! aangehaalde bepalingen van de wet 
van 14 (lees : 4) oktober 1867 op de 
verzachtende omstandigheden; 

derde onderdeel, verzachtende om
standigheden door rechtsprekende colle
ges of rechtsmachten belast met het 
onderzoek slechts kunnen in aanmer
king worden genomen voor zover zij 
oordelen dat er in specie een misdrijf 
bestaat, hetgeen noodzakelijk impliceert 
dat er daartoe volgende bezwaren voor
handen zijn; de beoordeling van deze 
verzachtende omstandigheden slechts 
kan gebeuren met inachtname van de 
zwaarwichtigheid. der. ten laste gelegde 
feiten, waarvan het bestaan dientenge-
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volge eerst moet worden vastgesteld, en 
de persoon van de dader, zodat, do?r. te 
beslissen dat er in elk geval aanle1dmg 
zou zijn tot het uitspreken van correctio
nele straffen, en daarom de strafvorde
ring hoofdens de feiten der betichtingen 
I en II, A, verjaard te verklaren, louter 
uit hoofde van de afwezigheid van vroe
gere straffen opgelopen door de ver
dachte en zonder alle elementen van een 
bestaand misdrijf te toetsen aan de 
voorhanden zijnde verzachtende omstan
digheden, het arrest van 8 mei 1980 en, 
bij wege van gevolg, dit van 14 mei 1980, 
zowel de artikelen 2, 4 en 6 van de wet 
van 14 {lees : 4) oktober 1867 op de 
verzachtende omstandigheden, zoals 
gewijzigd door de wet van 
1 februari 1977, als de artikelen 21 en 
22 van de wet van 17 april 1878 hou
dende de voorafgaande titel van het 
Wetboek van Strafvordering, 193, 196, 
197 en 213 van het Strafwetboek, en, 
voor zoveel als nodig, 97 van de Grond
wet miskennen : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest, na te 

hebben vastgesteld dat de boek
houdkundige verwerking en waar
dering van bepaalde posten op de 
balans per 30 juni 1967 verkeerd 
gebeurden en dat de niet correcte 
boekingen in het daaropvolgende 
boekjaar werden rechtgezet, de 
telastlegging niet verder onderzoekt 
omdat « in de veronderstelling » dat 
er voldoende bezwaren voorhanden 
zijn, er aanleiding « zou » bestaan 
correctionele straffen uit te spreken 
wegens aanneming van verzach
tende omstandigheden; dat, nu het 
er uitdrukkelijk aan toevoegt « dat 
het onderzoeksgerecht, na de uitdo
ving van de strafvordering te heb
ben vastgesteld, geen bevoegdheid 
heeft om na te gaan of er voldoende 
bezwaren bestaan », ondubbelzinnig 
beslist dat wegens het verval van de 
strafvordering door verjaring een 
onderzoek naar de bezwaren uitge
sloten is; 

Dat het onderdeel feitelijke 
grondslag mist; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat artikel 6 van de 
wet van 4 oktober 1867 gewijzigd 

werd door artikel 5 van de wet van 
4 september 1891; 

Overwegende echter dat laatstver
noemde wet door artikel 1, § 1, 49°, 
vervat in artikel 2 van de wet 
van 10 oktober 1967 houdende het 
Gerechtelijk Wetboek, werd opgehe
ven; 

Overwegende dat, zo deze ophef
fing de kamer van inbeschuldiging
stelling niet belet, zoals de raadka
mer, bij aanneming van verzach
tende omstandigheden misdaden te 
correctionaliseren of wanbedrijven 
te contraventionaliseren, eenparig
heid van stemmen bij dusdanige 
beshssingen niet meer is vereist; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; . 

Wat het derde onderdeel betreft: 
Overwegende dat het onderzoeks

gerecht, na zijn bevoegdheid te 
hebben nagegaan, eerst de ontvan
kelijkheid van de strafvordering en 
dan de aanwijzingen van schuld 
onderzoekt; 

Overwegende dat het onderzoeks
gerecht derhalve, vooraleer het kon 
beslissen over die aanwijzingen, 
onder meer moest nagaan of de 
strafvordering niet vervallen was 
door verjaring; dat, in functie van 
het onderzoek naar de verj aring, 
moest worden nagegaan welke 
straffen het ten laste gelegde feit 
kon medebrengen, wat in voorko
mend geval afhankelijk was van het 
bestaan van verzachtende omstan
digheden ten gunste van de ver
dachte; dat die verzachtende 
omstandigheden ten gunste van de 
verdachte konden aangenomen wor
den bij loutere veronderstelling ~at 
de telastlegging zou bewezen ZIJn; 
dat het onderzoeksgerecht, nu het 
de verjaring had vastgesteld, niet 
meer bevoegd was om over de 
schuldaanwijzingen uitspraak te 
doen; 

Dat bet onderdeel faalt naar 
recht; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 193, 196, 
197, 213 van het Strafwetboek, 128 van 



-891-
bet Wetboek van Strafvordering en, voor 
zoveel als nodig, 97 van de Grondwet, 

doordat, indien de feitenrechter zou 
hebben beslist dat er onvoldoende 
bezwaren zijn voor de telastlegging van 
valsheid in geschriften, de arresten niet 
regelmatig gemotiveerd zijn, daar zij de 
vaststelling niet bevatten dat er onvol
doende aanwijzingen van een bedrieglijk 
opzet of oogmerk om te schaden, beston
den, nu tevens werd vastgesteld dat de 
balans van 30 juni 1967 onregelmatighe
den inhield en niet de werkelijke toe
stand der vennootschap weergaf : 

Overwegende dat uit het ant
woord op het eerste onderdeel van 
het eerste middel blijkt dat het 
arrest niet beslist dat er onvol
doende bezwaren zijn; 

Dat het middel feitelijke grond
slag mist; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 136, 162 van 
bet W etboek van Strafvordering en 
1382 van bet Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest van 8 mei 1980 
eiseressen tot schadevergoeding jegens 
verweerder Van den Bergh veroordeelt, 
en bet arrest van 14 mei 1980 tot een 
derde van de procedurekosten, 

terwijl deze veroordelingen naar de 
aangehaalde bepalingen van bet Wet
hoek van Strafvordering slechts gerecht
vaardigd zijn indien deze burgerlijke 
partijen in bet ongelijk worden gesteld; 
ten deze evenwel slechts de verjaring 
van de strafvordering wordt vastgesteld, 
zodat de arresten, door niettemin eise
ressen tot deze schadevergoeding en 
deze kosten te veroordelen, zonder dat 
zij in bet ongelijk werden gesteld, de in 
bet middel aangehaalde wetsbepalingen 
miskennen: 

Overwegende dat, naar luid van 
artikel 136 van het Wetboek van 
Strafvordering, de burgerlijke partij 
die op haar verzet in het ongelijk 
wordt gesteld, tot schadevergoeding 
jegens de verdachte wordt veroor
deeld; dat dit geldt zowel wanneer 
het verzet niet ontvankelijk wordt 
verklaard als wanneer het onge
grond is; dat daarbij zonder belang 
is dat de ongegrondheid van het 
verzet voortvloeit uit de verjaring 
van de strafvordering; 

Overwegende dat artikel 162 van 
het Wetboek van Strafvordering, 
dat, krachtens de artikelen 194 en 
211 van hetzclfde wetboek, toepas
selijk is in zaken die behoren tot de 
bevoegdheid van de correctionele 
rechtbank en van het hof van 
beroep, en bepaalt in welke voor
waarden de burgerlijke partij die in 
het ongelijk is gesteld, kan worden 
veroordeeld in de kosten jegens de 
Staat en jegens de verdachte of de 
beklaagde, geen onderscheid maakt 
naar de reden waarom de burger
lijke partij in haar vordering niet 
slaagt; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt de eiseres
sen in de kosten. 

7 april 1981 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Boon - Gelijklui
dende conclusie van de h. Tillekaerts, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Butzler; Denys, Brussel. 

Nr. 451 

2' KAMER - 7 april1981 

1° VERJARING - STRAFZAKEN - STRAF

VORDERING- DAAD WAARDOOR VERJARING 
WORDT GESTUIT - APOSTILLE VAN HET 
OPENBAAR MINISTERIE AAN DE POLITIECOM
MISSARIS VAN DE WOONPLAATS VAN DE 
BEKLAAGDE TEN EINDE NA TE ZIEN OF DE 
BEKLAAGDE DE DAGVAARDING HEEFT ONT
VANGEN- VERJARINGSTUIDENDE DAAD. 

2° VERJARING - STRAFZAKEN - STRAF

VORDERING - VERSCHEIDENE BEKLAAGDEN 
- DADEN VAN ONDERZOEK OF VAN VERVOL
GING TEN AANZIEN VAN EEN VAN HEN -
STUITING VAN DE VERJARING TEN AANZIEN 
VAN DE ANDERE BEKLAAGDEN- VOORWAAR
DEN. 

3° RECHT VAN VERDEDIGING 
STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - VERJA
RING VAN DE STRAFVORDERING- STUITING 
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-HOGER BEROEP VAN HET OPENBAAR MI
NISTERIE OF VAN DE BEKLAAGDE - RECH
TERS IN HOGER BEROEP DIE EEN ANDERE 
VERJARINGSTUIDENDE DAAD IN AANMER
KING NEMEN DAN DE EERSTE RECHTER -
GEEN SPECIAAL BERICHT VAN DIE RECHTER 
AAN DE BEKLAAGDE - RECHTERS STEUNEN 
OP EEN STUK U1T HET DOSSIER WAARVAN DE 
BEKLAAGDE INZAGE HEEFT GEKREGEN -
GEEN SCHENDING VAN HET RECHT VAN VER
DEDIGING. 

4° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - STRAF
VORDERING - RECHTER IN EERSTE AANLEG 
HEEFT BESLIST DAT VERSCHEIDENE MIS
DRIJVEN EEN ENKEL STRAFBAAR FElT OPLE-

strafvordering de eisers vrij spreekt 
van de telastleggingen A en B en 
hen tot een straf veroordeelt wegens 
de feiten van de telastlegging C, en, 
op de civielrechtelijke vordering van 
de verweerders, de eisers veroor
deelt; 

Overwegende dat de voorziening 
van de eisers beperkt is tot « de 
beschikkingen te hunnen laste »; 

I. In. zoverre de voorziening 
gericht is tegen de veroordelende 
beslissing op de tegen de eisers 
ingestelde strafvordering : 

DE Over het eerste middel, letterlijk lui
DE dend als volgt : « Verjaring van aile 

BEKLAAGDE WAARIN NIET WORDT BETWIST feiten, omdat, zoals de eerste rechter het 
DAT DE MISDRIJVEN EEN ENKEL FElT OPLE- zegt " Het verder uitstel, zoals 
VEREN- BEVESTIGING VAN HET BEROEPEN gevraagd, door opposanten is geweigerd, 
VONNIS - RECHTERS IN HOGER BEROEP om reden dat de Jaatste stuiting is de 
NIET GEHOUDEN HUN BESLISSING, DAT DE dagvaarding van het O.M., van 6/3/1980; 
VERSCHEIDENE MISDRIJVEN DE UITING ZIJN waardoor de zaak uiterlijk, op 6/9/1980, 
VAN EEN ZELFDE STRAFBARE GEDRAGING, zal verjaren ". Feiten zijn van 20-22 en 

VEREN HOGER VAN 
VAN 

BEROEP 
BEKLAAGDE CONCLUSIE 

NADER TE MOTIVEREN (l). 7 /10/1979; omdat geen enkele partij, 
2° Daden van onderzoek of van vervol

ging ten aanzien van een van de 
beklaagden stuiten de verjaring van de 
strafvordering ten aanzien van de 
andere beklaagden, wanneer het gaat 
om hetzelfde feit of om feiten die 
onderling nauw verbonden zijn door 
intrinsieke samenhang (2). 

(VAN DER DONCKT ANTONIUS, VAN DER 
DONCKT ALFRED T. CLOET, MAES) 

ARREST 

inbegrepen het O.M., welke niet in 
beroep is gegaan tegen deze beslissing, 
daarenboven, hier besluit heeft neerge
legd, tegenover deze opwerping van de 
eerste rechter. Dat zodoende, in beroep, 
alle partijen zich bij deze beoordeling 
hebben neergelegd; omdat de rechten 
van de verdediging geschaad zijn, wan
neer de rechter, in beroep, voor aile 
partijen onbekend kantschrift inroept, 
van 28/3/1980, waardoor de feiten van de 
betichting, van 20 en 22/9/1979, in de 
uitspraak van het vonnis, van 26/9/1980, 
niet zouden zijn verjaard; gezien de 

HET HOF;- Gelet op het bestre- verjaring door het inroepen van 
den vonnis, op 26 septem- dit kantschrift, zo wordt gebracht, 
ber 1980 in hager beroep gewezen van 6/9/1980 op 26/9/1980; omdat hier
door de Correctionele Rechtbank te door de rechten van de verdediging zijn 
Gent; geschaad, daar zij niet de gelegenheid 

kreeg op dit argument, onbekend in de 
Overwegende dat de eisers wer- procedure, te antwoorden; omdat zelfs 

den vervolgd wegens overtreding indien het opgenomen kantschrift 
van de artikelen 552, 6° (telastlegging bekend ware geweest in beoordeling van 
A) 556 r (t 1 tl · B ) 559 de zaak, dan nog moest aangetoond 

• • e as egging en ' worden dat dit kantschrift een onder-
r (telastlegging C), van het Straf- zoeksmaatregel betreft welke aileen een 
wetboek, alle feiten gepleegd op verjaring in strafzaken kan stuiten. Dat 
20 september 1979, 22 september dit niet het geval is, gezien de eerste 
1979 en 7 oktober 1979; dat het rechter zich hieromtrent, zonder enig 
bestreden vonnis, met bevestiging verhaal, van om het even wie, in beroep, 
van het beroepen vonnis, op de heeft uitgesproken. Dat dit kantschrift, 
------------------! in feite, alhoewel dit niet de voorziening 

(1) Zie Cass., 13 april 1976 (A.C., 1976, 938). 
(2) Cass., 3 mei 1977 (A.C., 1977, 902). 

in cassatie betreft, geen onderzoekmaat
regel is; dat de beroepsrechter diende de 
verjaring vast te stellen, overeenkomstig 
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de verklaringen van de eerste rechter, 
op alle feiten, na 20/9/1979; de verjaring 
ingetreden zijnde, op 6/9/1980. (Meer 
dan een jaar.) Wat de kantschriften 
betreft, na de dagvaarding, van 6/3/1980. 
Dat uit het nazicht van het strafbundel 
inderdaad blijkt, alle kantschriften, na 
deze dagvaarding, welke de laatste stui
ting betekent van de verjaring, geen 
enkele onderzoeksmaatregel meer werd 
bevolen, maar alleen werd de dagvaar
ding voor beide rekeranten verzonden 
naar de ambtgenoten der woonplaats 
van de rekerante of naar de deurwaar
ders, wat zeker geen onderzoeksmaatre
gel is, zoals de eerste rechter het, ten 
andere, heeft vastgesteld en door nie
mand werd tegengesproken. Dat hiertoe 
kan worden ingezien de stukken 1-2-3, 
van 25/4/1980, of verwittigingen van 
de burgerlijke partijen, plus de 
stukken 4-5-6, doorzending van de dag
vaarding aan de ambtgenoten politie, ter 
plaatse, van de rekeranten; inbegrepen 
stuk 9, toezending van de dagvaarding, 
aan de politie, te Zellik, op 28/3/1980. Dit 
zou dan nog, indien het een onden;oeks
maatregel betreft, " quod non " aileen 
kunnen worden ingeroepen, ten nadele 
van Freddy Van der Donckt. Overwe
gende dat dus, niet alleen de lasten van 
de verdediging werden geschaad, omdat 
het middel niet werd ingeroepen; daar
enboven, dat dit middel gegrond voor
komt; gezien het ingeroepen kantschrift 
nog .enig ander, na de dagvaarding, een 
onderzoeksmaatregel is • : 

Overwegende dat in strafzaken de 
rechter ambtshalve moet · nagaan of 
de strafvordering al dan niet verval
len is door verjaring; 

Overwegende dat het beroepen 
vonnis weliswaar vermeldt dat een 
door de eisers gevraagd uitstel 
wordt geweigerd op grond « dat de 
laatste daad van stuiting is de 
dagvaarding van het openbaar mi
nisterie in datum van 6 maart 1980, 
waardoor de zaak uiteindelijk op 6 
september 1980 zal verjaren »; dat 
die beslissing echter niet bindend is 
voor de rechters in hoger beroep die 
zelf moeten nagaan of de strafvor
dering al dan niet vervailen is door 
verjaring; dat zulks geldt zowel 
wanneer het openbaar ministerie in 
hoger beroep is gekomen - wat ten 
deze, in strijd met wat het middel 

beweert, het geval was met betrek
kmg tot de beslissing van de eerste 
rechter, wat de telastleggingen A en 
B betreft - als wanneer aileen de 
beklaagde hoger · beroep heeft inge
steld; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis beslist dat de verjaring van 
de strafvordering betreffende de 
onder C aan de eisers ten laste 
gelegde feiten van 7 oktober 1979 
gestuit werd door de apostille van 
28 maart 1980 van het openbaar 
,ministerie en dat, nu al de feiten de 
uiting zijn van een zelfde strafbare 
gedraging en derhalve de verjaring 
bepaald wordt door het laatste van 
de feiten, de strafvordering met 
betrekking tot de feiten van 20 en 
22 september 1979 evenmin verjaard 
is; 

Overwegende dat bij de genoemde 
apostille de procureur des Konings 
aan de politiecommissaris van de 
woonplaats van tweede eiser vroeg 
na te zien en hem te Iaten weten of 
de dagvaarding om voor de politie
rechtbank te verschijnen, welke op 
18 maart 1980 werd betekend aan 
tweede eiser en afgegeven aan zijn 
echtgenote, aan tweede eiser werd 
overhandigd; 

Overwegende dat de genoemde 
apostille, die tot doel had de zaak in 
staat van wijzen te brengen, een 
daad van onderzoek is en derhalve 
de verjaring van de strafvordering 
stuit, niet aileen ten aanzien van 
tweede eiser doch ook ten aanzien 
vail eerste eiser; dat immers de 
daden van onderzoek of van vervol
ging ten aanzien van een van de 
beklaagden de verjaring stuiten ten 
aanzien van de anderen, ook al 
worden die eerst later als beklaag
den in de zaak betrokken, wanneer 
het gaat om hetzelfde feit of om 
feiten die onderling nauw verbon
den zijn door intrinsieke samen
hang; dat verjaringstuitende daden 
ten aanzien van feiten waarop ze 
betrekking hebben, hun uitwerking 
hebben ten aanzien van al wie in de 
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uit het misdrijf ontstane strafvorde
ring betrokken is, welke ook de 
door die stuitingsdaden bedoelde 
personen mogen zijn; 

Overwegende dat de apostille van 
28 maart 1980 zich, blijkens de 
inventaris van het dossier in eerste 
aanleg, in het strafdossier bevond 
dat, na het hoger beroep van de 
eisers en van het openbaar mi
nisterie, door de griffie van de 
politierechtbank aan het parket van 
de correctionele rechtbank werd 
overgezonden en op grond waarvan 
de rechters in hoger beroep uit
spraak hebben gedaan; dat de eisers 
inzage hebben kunnen nemen van 
de processtukken waaruit blijkt dat 
de verjaring werd gestuit door een 
nog latere daad van onderzoek of 
vervolging dan die welke door de 
eerste rechter in aanmerking werd 
genomen; dat het recht van verdedi
ding van de eisers derhalve niet is 
geschonden doordat de rechters in 
hoger beroep de apostille van 
28 maart 1980 als laatste daad van 
stuiting hebben aangewezen, zelfs 
indien zij de eisers niet hebben 
verzocht zich dienaangaande te ver
dedigen; 

Dat het middel niet kan -worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, letterlijk · 
luidend als volgt : « Samenhang van de 
feiten, te Destelbergen, op 20-22 
en 7/10/1979, met deze, te Melle, op 
20/911979. Omdat de beroepsrechter -niet 
antwoordt op de besluiten, desbetref
fende, en er zelf een feit bijsleept, van 
7/10/1979; een feit, welke zoniet zou zijn 
verjaard zelf, indien het waarde van het 
ingeroepen kantschrift hierboven, zou 
zijn betwist geweest, en dienvolgens 
gegrond bevonden. Dat niet kan worden 
aanvaard dat doorzagen van een geslo
ten poort, te Melle, het berijden van een 
doorgang, te Destelbergen, zonder enige 
bijkomende nette bespreking, kan wor
den gezien als voldoende gemotiveerd, 
door te zeggen : " Dat alle feiten samen 
de uiting zijn van eenzelfde strafbare 
gedraging ". Dit alles, indien het kant-

schrift, van 28 maart l!lllU, als gtamge 
stuiting kan worden aanzien " quod 
non " zoals hierboven gezegd » : 

Overwegende dat de eisers, die 
door de eerste rechter tot een 
enkele straf waren veroordeeld 
wegens de feiten van de telastleg
ging C, gepleegd op 20 septem
ber 1979, 22 september 1979 en 
7 oktober 1979, in hun conclusie 
niet betwistten dat de verschillende 
feiten een enkel strafbaar feit ople
verden; dat de rechters in hoger 
beroep, die op onaantastbare wijze 
in feite vaststellen dat die feiten de 
uiting zijn van een zelfde strafbare 
gedraging, bij ontstentenis van con
clusie dienaangaande niet verplicht 
waren hun beslissing nader te moti
veren; 

Dat het middel feitelijke grond
slag mist; 

En overwegende dat, voor het 
overige, de substantiele of op straf
fe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen in acht zijn genomen 
en de beslissing overeenkomstig de 
wet is gewezen; 

II. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
Civielrechtelijke vordering van de 
verweerders : 

Over het derde middel, letterlijk lui
dend als volgt .... 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorzieningen; veroordeelt elke 
eis~r in de kosten van zijn voorzie
ning. 

7 april 1981 - 2" kamer - Voorzitter : 
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Caenepeel - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Tille
kaerts, advocaat-generaal - Advocaat : 
mr. VanDer Donckt, Brussel. 
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Nr. 452 

2• KAMER - 8 april1981 

1° ONTUCHT EN PROSTITUTIE 
STRAFWETBOEK, ART. 380BIS, 2° - HOVDEN 
VAN EEN HUIS VAN ONTUCHT- BESTA~DDE
LEN VAN HET MISDRIJF - MISDRLJF 1)\"IPLI
CEERT NIET DAT DE INRICHTING TOEGANKE
LIJK MOET ZIJN VOOR HET PUBLIEK. 

2° ONTUCHT EN PROSTITUTIE 
STRAFWETBOEK, ART. 380BIS, 2°- ONTUCHT
BEG RIP. 

2" Het begrip « ontucht » in de zin van 
art. 380bis, 2", Sw. is ruimer dan het 
begrip « prostitutie »; het beoogt ook 
Jiederlijke en onzedelijke handelingen 
die met prostitutie niets te maken 
hebben (1); naar recht verantwoord is 
dus de beslissing dat de door 
beklaagde geexploiteerde inrichting 
een huis van ontucht is, wanneer de 
rechter vaststelt dat die inrichting een 
drankgelegenheid is die ingericht is 
als rendez-voushuis waar de ge
slachtsdaad gewoonlijk voor anderen 
te kijk wordt gezet. 

(DEBRUYNE, AGNEESSENS} 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 22 oktober 1980 door 
het Hof van Beroep te Bn,tssel 
gewezen; 

I. Betreffende de voorziening van 
Debruyne: 

A. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing waar
bij eiser van de telastlegging B 
vrijgesproken wordt : 

Overwegende dat de voorziening 
niet ontvankelijk is bij gebrek aan 
belang; 

B. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de veroordelende 
beslissing : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 380bis, 2", van het 
Strafwetboek, 

doordat het arrest eiser veroordeelt 
wegens het houden van een huis van 
ontucht, 

terwijl, eerste onderdeel, het arrest 
vaststelt dat de door eiser geexploiteerde 
inrichting niet voor het publiek toegan
kelijk was, zodat de exploitatie ervan 
niet onder toepassing van de strafwet 
valt, 

tweede onderdeel, de door eiser geex
ploiteerde inrichting geen huis van 
ontucht was, in de zin van artikel 380bis, 
2", van het Strafwetboek; een huis van 
ontucht immers naar de opvatting van 
de wetgever weliswaar geen huis van 
prostitutie is, doch niettemin prostitutie 
in de hand werkt, omdat het gewoonlijk 
door prostituees en hun klanten wordt 
bezocht; de feiten die zich in de door 
eiser geexploiteerde inrichting voorde
den, anderzijds niet van die aard waren 
dat het algemeen eerbaarheidsgevoel 
erdoor werd gekrenkt, aangezien ze 
plaatsvonden in een besloten plaats 
waar het publiek niet werd toegelaten en 
waar de deelnemende aanwezigen nie
mand schade berokkenden; de kring 
waar volwassen personen uit vrije wil 
aan partnerruil doen, niet pleegt te 
worden aangemerkt als een huis van 
ontucht: 

Wat beide onderdelen samen 
betreft: 

Overwegende dat de toegankelijk
heid van de inrichting voor het 
publiek geen bestanddeel is van het 
misdrijf, houden van een huis van 
ontucht, bedoeld in artikel 380bis, 2", 
van het Strafwetboek; 

Overwegende dat voor het overige 
uit de parlementaire voorbereiding 
van de wet van 21 augustus 
1948 blijkt dat de wetgever het 
begrip « ontucht » ruimer heeft 
opgevat dan « prositutie » en dat hij 
onder eerstgenoemd begrip niet 
alleen prostitutie rekent, doch ook 
liederlijke en onzedelijke handelin
gen die met prostitutie niets te 
maken hebben; 

Overwegende dat het arrest ver
meldt « dat het inrichten van een 
drankgelegenheid als rendez-vous
huis waar paren vrijwillig de coi:tus 

-----------------1 van andere paren bijwonen, naar de 
(1) Cass., 2 okt. 1973 (A.C., 1974, 123); zie 

Cass., 26 april 1978 (ibid., 1978, 991). 
huidige opvatting van de openbare 
zedelijkheid nog steeds een lieder-
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lijke en ontuchtige daad is, niet 
alleen vanwege de personen die 
aldus publiekelijk de geslachtsdaad 
bedrijven, maar ook vanwege dege
nen die in een dergelijk schouwspel 
een geil genoegen vinden; dat de 
geslachtsdaad in onze zeden name
lijk geen schouwspel is om voor 
anderen te kijk te zetten; dat een 
huis waar dergelijke feiten zich 
plegen voor te doen, dan ook een 
huis van ontucht is ... »; 

Overwegende dat het arrest, na 
die feiten van liederlijkheid en .los
bandigheid te hebben vastgesteld, 
wettig heeft kunnen beslissen dat 
de door eiser geexploiteerde inrich
ting een huis van ontucht was; 

Dat geen enkel onderdeel van het 
middel kan worden aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 

En overwegende dat de substan
tiele of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorzieningen; veroordeelt iedere 
eiser in de kosten van zijn voorzie
ning. 

8 april 1981 - 2• kamer - Voorzitter : 
baron Richard, voorzitter Ver
slaggever : de h. Sace - Gelijkluidende 
conclusie : van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal - Advocaat : mr. Anciaux. 

de schending van artikel 97 van de Nr. 453 
Grondwet, 

Dat elk onderdeel van het middel 
feitelijke grondslag mist; 

En overwegende dat de substan
tiele of op · straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

II. Betreffende de voorziening van 
Agneessens : 

A. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing waar
bij eiseres van de telastlegging B 
vrijgesproken wordt; · 

Overwegende dat de voorziening 
niet ontvankelijk is bij gebrek aan 
belang; 

B. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de veroordelende 
beslissing : 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 97 van de Grondwet, 

Dat het middel feitelijke grond
slag mist; 

2• KAMER - 8 april 1981 

1° CASSATIE - BEVOEGDHEID - OORZA

KELLJK VERBAND TUSSEN FOUT EN SCHADE 
- BURGERLLJK WETBOEK, ART. 1382 - TOE
ZICHT VAN HET HOF. 

2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST ciORZAKELIJK 
VERBAND TUSSEN FOUT EN SCHADE - BUR: 
GERLLJK WETBOEK, ART. 1382 - TOEZICHT 
VANHETHOF. 

3° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST- BESLISSING WAAR
BIJ EEN BESTUURDER ALLEEN AANSPRAKE
LLJK WORDT VERKLAARD VOOR DE SCHADE 
- GEEN VASTSTELLING WAARUIT KAN WOR
DEN AFGELEID DAT DE SCHADE ZICH OOK 
ZOU HEBBEN VOORGEDAAN ZONDER DE 
FOUT DIE TEN LASTE VAN HET SLACHTOFFER 
VAN HET ONGEVAL IS VASTGESTELD -
BESLISSING NIET NAAR RECHT VERANT
WOORD. 

1" en 2" Het Hof van Cassatie gaat na of 
df! rechter, uit zijn onaantastbare vast
stellingen van de feiten, wettig heeft 
kunnen afleiden dat er een oorzakelijk 
verband, in de :iin van art. 1382 B. W., 
bestaat tussen een lout en de schade 
(1). (Art. 1382 B.W.) 

(1) Cass., 17 juni 1980 (A.C., 1979-80, nr. 650). 
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3° Niet naar recht verantwoord is de 

beslissing, waarbij een bestuurder 
aileen aansprakelijk wordt verklaard 
voor de gevolgen van een wegver
keersongeval, als zij niet vaststelt dat 
de schade, zoals zij zich heeft voorge
daan, ook zou zijn veroorzaakt zonder 
de tout die ten Jaste van een andere 
bestuurder is vastgesteld (2). (Artt. 
1382 en 1383 B.W.) 

(PFLIPS, « MIELE • N.V. T. THELEN E.A.) 

(GUILLIAMS E.A. T. ROSSEAU) 

8 april 1981 - 2• kamer - Voorzitter : 
baron Richard - Verslaggever : de h. 
Stranard - Gelijkluidende conclusie van 
mevr. Liekendael, advocaat-generaal 
Advocaat : mr. Simont. 

8 april 1981 --,-- 2• kamer - Voorzitter : Nr. 455 
baron Richard - Verslaggever : de h. 
Sace - Gelijkluidende conclusie van 2• KAMER _ 8 april 1981 
mevr. Liekendael, advocaat-generaal 
Advocaat: mr. VanRyn. HERZIENING- VERZOEKSCHRIFT VAN DE 

Nr. 454 

2• KAMER - 8 april 1981 

1° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN 

VONNIS VAN DE POLITIERECHTBANK 
HOGER BEROEP VAN DE PROCUREUR DES 
KONINGS - TE LATE BETEKENING - NIET 
ONTVANKELIJK HOGER BEROEP. 

2° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 
- STRAFVORDERING - MIDDEL DAT, ZELFS 
INDIEN HET GEGROND IS, GEEN CASSATIE 
KAN MEEBRENGEN - NIET ONTVANKELIJK 
MIDDEL(l). 

1 o Niet ontvankelijk is het hoger beroep 
van de procureur des Konings dat 
gericht is tegen een vonnis van de 
politierechtbank, wanneer het is bete
kend buiten de bij art. 205 Sv. gestelde 
termijn van vijftien dagen, in voorko
mend geval verlengd overeenkomstig 
art. 644, eerste lid, van dit wetboek, te 
rekenen van de uitspraak van het 
vonnis(2). 

Nota arrest nr. 453 : 

(2) Cass., 11 maart 1!)81 (A.C., 1980-81, 
nr. 401); zie Cass., 18 feb. 1981 (ibid., 1980-81, 
nr. 366). 

Nota's arrest nr. 454 : 

(1) Cass., 7 en 12 april 1978 (A.C., 1978, 
907 en 923), 22 mei 1979 (ibid., 1978-79, 1108) 
en 12 maart 1980 (ibid., 1979-80, nr. 444). 

(2) Cass., 8 okt. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 85). 
Sinds de inwerkingtreding van de wet van 
15 juni 1981 is de termijn van vijftien dagen 
vervangen door die van vijfentwintig dagen. 

VEROORDEELDE- NIET ONDERTEKEND DOOR 
EEN ADVOCAAT BIJ HET HOF VAN CASSATIE
NIET ONTVANKELIJK VERZOEK. 

Niet ontvankelijk is het verzoekschrift 
tot herziening van de veroordeelde dat 
niet is ondertekend door een advocaat 
bij het Hoi van Cassatie (1). (Art. 
444 Sv.) 

(LECOMTE) 

8 april 1981 - 2• kamer - Voorzitter : 
baron Richard - Verslaggever : de h. 
Stranard - Gelijkluidende conclusie van 
mevr. Liekendael, advocaat-generaal. 

Nr. 456 

2• KAMER - 8 april 1981 

1° VERJARING- STRAFZAKEN- STRAF

VORDERING - OP TEGENSPRAAK GEWEZEN 
EINDBESLJSSING OP DE STRAFVORDERING -
DE VERJARING VAN DE STRAFVORDERING 
LOOPT NJET MEER VANAF DIE UITSPRAAK (1). 

2° VASTSTELLING VAN DE IDENTI
TEIT VAN EEN VROEGER VEROOR
DEELDE - PROCEDURE ZONDER GEVOLG 
VOOR HET DEFINITIEF KARAKTER VAN DE 
VEROORDELING. 

Nota arrest nr. 455 : 

(1) Cass., 5 april 1977 (A.C., 1977, 843). 

Nota arrest nr. 456 : 

(1) Cass., 5 juni 1979 (A.C., 1978-79, 1159); zie 
Cass., 11 maart 1980 (ibid., 1979-80, nr. 438). 

I 
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2" Bij ontstentenis van een binnen de 
wettelijke termijn ingesteld cassatie
beroep wordt de veroordeling, uitge
sproken door het rechtscollege in 
hager beroep, definitief; de procedure 
tot vaststelling van de identitieit van 
de veroordeelde heeft in dit opzicht 
geen gevolg; zij heeft meer bepaald 
niet tot gevolg dat de verjaringster
mijn van de strafvordering opnieuw 
begint te ]open, nu die termijn, wan
neer de genoemde beslissing tot ver
oordeling op tegenspraak is gewezen, 
definitief heeft opgehouden te Jopen 
vanaf de uitspraak, waardoor de straf
vordering is geeindigd (2). 

(CLEAR) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den vonnis, op 30 oktober 1980 door 
de Correctionele Rechtbank te Ver
viers gewezen; 

Overwegende dat uit de geding
stukken overduidelijk blijkt dat het 
vonnis een schrijffout bevat waar 
het vermeldt dat eiseres, die 
gescheiden is van Mathieu Trillet, 
gescheiden is van Mathieu Triller; 

Over het middel, hieruit afgeleid dat 
de strafvordering wegens de misdrijven 
waarvoor de Correctionele Rechtbank te 
Verviers bij vonnis in boger beroep van 
26 juni 1980 straffen heeft opgelegd, 
verjaard was ten tijde van de uitspraak 
van de bestreden beslissing, waarbij 
dat vonnis op eiseres toepasselijk is 
verklaard : 

Overwegende dat het op 26 juni 
1980 op tegenspraak gewezen vonnis 
van de CoJ.ll'ectionele Rechtbank te 
Verviers, rechtdoende in hager 
beroep, Mary Clear uit hoofde van 
de op 13 oktober 1978 gepleegde 
feiten veroordeeld heeft tot een 
enkele geldboete van 100 frank 
wegens drie overtredingen van het 
Wegverkeersreglement, tot een geld
boete van 100 frank wegens een 
andere overtreding van ge
noemd reglement, tot een geldboete 
van 200 frank wegens vluchtmisdrijf 

(2) Zie Cass., 2 juni 1975 (A.C., 1975, 1040). 

en tot verval van het recht tot 
sturen voor een duur van drie 
maand; 

Overwegende dat genoemd vonnis 
definitief en op tegenspraak beslist 
heeft op de strafvordering, waardoor 
deze is geeindigd, behoudens even
tuele cassatie, en dat derhalve de 
verjaiingstermijn van die rechtsvor
dering niet meer loopt; 

Overwegende dat, bij ontstentenis 
van binnen de wettelijke termijn 
ingesteld cassatieberoep, het vonnis 
van 26 juni 1980 definitief is gewor
den, zodat de vordering tot vaststel
ling van de identiteit ten aanzien 
van eiseres geen nieuwe verjarings
termijn kon doen ingaan en die 
termijn evenmin kon stuiten of 
schorsen; 

Overwegende dat het vonnis, het
welk enkel uitspraak doet over de 
bij dagvaarding ingestelde vordering 
tot vaststelling van identiteit, op 
30 oktober 1980 het vonnis van 
26 juni 1980 wettig van toepassing 
heeft verklaard op de persoon 
genaamd Mary Clear; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiseres in 
de kosten. 

8 april 1981 - z• kamer - Voorzitter : 
baron Richard, voorzitter Ver
slaggever : de h. Stranard - Gelijk
luidende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal. 

Nr. 457 

2• KAMER - 8 april 1981 

1° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN 

EENSTEMMIGHEID- BEGRIP. 

2° SAMENLOOP VAN MISDRIJVEN 
EENDAADSE SAMENLOOP - EEN ENKEL 
STRAFBAAR FElT - GEEN OVEREENSTEM
MING VAN DE BESTANDDELEN VAN DE MIS
DRLJVEN EN OOK GEEN EENHEID VAN TIJD EN 
PLAATS- VEREISTEN. 
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3° ONAANTASTBARE BEOORDELING 
DOOR DE FEITENRECHTER 
STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - EEN 
ENKEL STRAFBAAR OPZET - ONAANTAST
BARE BEOORDELING (1). 

4° SAMENLOOP VAN MISDRIJVEN -
EEN ENKEL STRAFBAAR OPZET - ONAAN
TASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITEN
RECHTER (1). 

5° ONDERZOEKSGERECHTEN - ON
DERZOEKSGERECHT DAT DE VERDACHTE, 
WEGENS VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN, 
NAAR HET VONNISGERECHT VAN EEN LAGERE 
GRAAD VERWIJST- DRAAGWIJDTE VAN DIE 
BESLISSING. 

6° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN -
STRAFVORDERING - VRIJSPRAAK VAN DE 
BEKLAAGDE- VEROORDELING VAN DE BUR
GERLIJKE PARTIJ IN DE KOSTEN - HOGER 
BEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE
DRAAGWIJDTE. 

7° GERECHTSKOSTEN - STRAFZAKEN 
- STRAFVORDERING - ONDERZOEK TEN 
GEVOLGE VAN EEN BURGERLIJKE PARTIJ
STELLING VRIJSPRAAK VAN DE 
BEKLAAGDE DOOR DE CORRECTIONELE 
RECHTBANK - BURGERLIJKE PARTIJ IN HET 
ONGELIJK GESTELD - VEROORDELING VAN 
DIE PARTIJ IN DE KOSTEN VAN DE STRAFVOR
DERING- HOGER BEROEP VAN HET OPEN
BAAR MINISTERIE - GEEN HOGER BEROEP 
VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ - WIJZIGING 
VAN HET BEROEPEN VONNIS - VEROORDE
LING VAN DE BEKLAAGDE TOT EEN STRAF EN 
IN ALLE KOSTEN VAN DE STRAFVORDERING 
- WETTIGHEID. 

8° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 
- STRAFVORDERING - EEN ENKELE STRAF 
UITGESPROKEN VOOR VERSCHILLENDE MIS
DRIJVEN - MIDDEL DAT SLECHTS EEN VAN 

(1) Cass., 15 april 1980 (A.C., 1979-80, 
nr. 516); zie voetnoot R.H., Cass., 21 rnei 1951 
(Bull en Pas., 1951, I, 636); de beoordeling van 
de rechter is aileen onaantastbaar inzoverre 
zij betrekking heeft op de feiten, zie Cass., 
8 rnei 1979 (A.C., 1978-79, 1068) : 

Ret Hof van Cassatie gaat na of de rechter 
uit zijn onaantastbare vaststellingen wettig 
heeft kunnen afleiden dat er een enkel 
strafbaar feit bestond. 

Zie Cass., 20 rnei en 11 juni 1980 (A.C., 
1979-80, nrs. 589 en 636) : een collectief 
rnisdrijf vereist eenheid van opzet; de toepas
sing van dat wettelijk begrip rnoet door het 
Hof van Cassatie worden nagegaan. 

DIE MISDRIJVEN BETREFT - STRAF NAAR 
RECHT VERANTWOORD DOOR EEN ANDER 
MISDRIJF- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL (2). 

1" Wanneer het appelgerecht, in het 
beschikkende gedeelte van zijn beslis
sing, de hogere beroepen ontvankelijk 
en gegrond verklaart, het beroepen 
vonnis tenietdoet, wijzigt en vaststelt 
dat het met eenstemmigheid uitspraak 
doet, geldt die vaststelling voor het 
hele beschikkende gedeelte. (Art. 
21lbis Sv.) 

2° Eenheid van feit als vereist voor de 
toepassing van art. 65 Sw. veronder
stelt niet dat de bestanddelen van de 
betrokken misdrijven dezelfde zijn en 
op hetzelfde tijdstip en dezelfde plaats 
gebeurd zijn (3). 

5° Aangezien de wet van 4 okt. 1867 de 
onderzoeksgerechten de verzachtende 
omstandigheden aileen maar Jaat 
beoordelen met het oog op verwijzing 
van de verdachte naar het vonnisge
recht, volgt hieruit dat, wanneer zij, 
overeenkomstig die wet verwijzing 
bevelen, zij enkel beslissen dat de 
door hen vastgestelde verzachtende 
omstandigheden van zulke aard zijn 
dat zij de verwijzing van de verdachte 
naar een vonnisgerecht van een Jagere 
graad verantwoorden, in zoverre het 
feit van de telastlegging een misdaad 
of een wanbedrijf oplevert, maar 
geenszins beslissen dat diezelfde ver
zachtende omstandigheden de toepas
sing van een verminderde straf recht
vaardigen voor aile bijkomende telast
leggingen die het feit zou opleveren en 
waarvan de samenloop met de eerst 
bedoelde telastlegging door het; von
nisgerecht zou worden vastgesteld (4). 

6° en 7° Het hager beroep van het open
baar ministerie, ingesteld zonder enig 
voorbehoud, maakt de strafvordering 
in heel haar omvang aanhangig bij de 
rechter in hager beroep (5); wanneer 
de correctionele rechtbank, uitspraak 
doende op een onderzoek naar aanlei
ding van het optreden van twee bur
gerlijke partijen, de beklaagde heeft 
vrijgesteld, iedere burgerlijke partij in 
de helft van de kosten van de strafvor-

(2) Cass., 19 nov. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 173). 

(3) Cass., 8 rnaart 1971 (A.C., 1971, 654). 

(4) Cass., 21 feb. 1978 (A.C., 1978, 732). 

(5) Cass., 6 sept. 1978 en 28 feb. 1979 (A.C., 
1978-79, 15 en 771 ). 
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dering heeft veroordeeld en alleen het 
openbaar ministerie en een der bur
gerlijke partijen in hoger beroep zijn 
gekomen, wordt de beklaagde door het 
hoi van beroep, dat de beslissing van 
de eerste rechter wijzigt, zegt dat de 
beklaagde alle hem tim Jaste gelegde 
misdrijven heeft gepleegd en hem een 
straf pplegt, wettig veroordeeld in alle 
kosten van de strafvordering van 
beide instanties, met inbegrip van de 
gerechtskosten waartoe de correctio
nele rechtbank de niet in hoger 
beroep gekomen burgerlijke partij had 
veroordeeld (6). 

(KAPSALIS T. WELLENS) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 14 oktober 1980 door 
het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

A. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
tegen · eiser ingestelde strafvorde
ring: 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 

(6) Zie Cass., 9 feb. en 15 maart 1976 (A.C., Grondwet en 21lbis van bet Wetboek 
1976, 674 en 822), 4 jan. 1977 {ibid, 1977, 475) : van Strafvordering, 
wanneer aileen bet O.M. en een burgerlijke l-------------------
partij in boger beroep komen, kan de appel
rechter de beslissing op de rechtsvordering 
van een andere niet appellerende burgerlijke 
partij niet wijzigen. 

In casu heeft het hof van beroep de 
beslissing op de . burgerlijke rechtsvordering 
van ·de niet appellerende partij niet gewijzigd. 
Nu de beklaagde werd vrijgesproken, had de 
correctionele rechtbank zich onbevoegd ver
_klaard om te beslissen op de burgerlijke 
rechtsvorderingen, en had iedere burgerlijke 
partij in haar gerechtskosten veroordeeld. 

In zoverre zij betrekking hadden . op de 
rechtsvordering van de niet appellerende bur
gerlijke partij waren die beslissingen -niet voor 
het hof van beroep gebracht en had dit hof 
daarover geen uitspraak gedaan. 

De eerste rechter had aldus ieder van beide 
burgerlijke partijen veroordeeld in de helft 
van de kosten van de strafvordering. 

Laatstvermelde veroordeling is een beslis
sing op de strafvordering, uitgesproken met 
toepassing van art. 162, tweede lid, Sv., volgens 
hetwelk de rechter de burgerlijke partij, die in 
bet ongelijk wordt gesteld, moet veroordelen 
in aile kosten door de Staat en door de 
beklaagde gemaakt, o.m. wanneer een onder
zoek is geopend ten gevolge van het optreden 
als burgerlijke partij. 

Ingevolge het boger beroep van het O.M. is 
de strafvordering in haar geheel, dus met 
inbegrip van de beslissingen van de eerste 
rechter over de kosten van die rechtsvorde
ring, voor bet appelgerecht gebracht. Het hof 
van beroep heeft daarop de vrijsprekende 
beslissing teniet gedaan, en de beklaagde 
veroordeeld tot een straf; bet was dus ver
plicht uitspraak te doen over de kosten van de 
strafvordering in beide instanties gemaakt. 

Overeenkomstig de artt. 162, eerste lid, 
194 en 211 Sv. diende de appelrecP,ter de 
beklaagde te veroordelen in de kosten van de 
strafvordering. Art. 162, tweede lid, Sv. staat 
zodanige veroordeling niet in de weg. lmmers, 
bij gebreke van boger beroep van een burger
lijke partij, waren de beslissingen van de 

{Zie vervo/g nota volgende kolom.) 

eerste rechter over haar rechtsvordering in 
kracht van gewijsde gegaan; maar die burger
lijke partij kon niet meer worden aangemerkt 
als • in bet ongelijk gesteld », in de zin van 
art. 162, omdat de strafvordering, die zij op 
gang had gebracht ten gevolge van haar 
optreden als burgerlijke partij, geleid had tot 
strafrechtelijke veroordeling van de beklaagde. 

De oplossing zou dezelfde geweest zijn, 
indien de burgerlijke partij, i.p.v. als dusdanig 
te zijn opgetreden, de strafvordering op gang 
had gebracht door rechtstreekse dagvaarding 
van de beklaagde voor het strafgerecht 
(art. 162, tweede lid, Sv.). 

Evenwel, daar een rechtstreekse dagvaar
ding geen daad van uitoefening van de straf
vordering is, worden de kosten van bet 
desbetreffende exploot niet gerekend tot de 
kosten van die strafvordering, maar tot die 
van de burgerlijke rechtsvordering (zie Cass., 
22 maart 1976, A.C., 1976, 854; Rep. prat. dr. 
beige, bijv. I, v" Appel en matiere repressive, 
nr. 834). 

Heeft de eerste rechter, na vrijspraak van 
de beklaagde, uit het oog verloren dat de 
strafvordering op gang was gebracht door de 
rechtstreekse dagvaarding of ten gevolge van 
bet optreden als burgerlijke partij van de 
benadeelde, zodat hij deze in de kosten van 
die rechtsvordering diende te veroordelen, en 
dientengevolge die kosten ten laste van de 
Staat heeft gelegd, is de appelrechter die, op 
het hoger beroep van het O.M., de vrijspraak 
bevestigt, verplicht om, zelfs ambtshalve, de 
burgerlijke partij - op voorwaarde dat zij 
regelmatig voor die rechter is opgeroepen (of 
gedagvaard) .,-- in de kosten van de strafvorde
ring te veroordelen, wanneer zij in het onge
lijk wordt gesteld (zie Cass., 8 juni 1970, A.C., 
1970, 936; Rep. prat. dr. beige, bijv. I, v" Appel 
en matiere repressive, nrs. 866, 867, 868). 

Wanneer de burgerlijke partij niet het 
initiatief heeft genomen om de strafvordering 
in te stellen, behoeft zij door de strafrechter 
niet te worden veroordeeld, in de kosten van 
die rechtsvordering, ingeval zij in bet ongelijk 

(Zie vervolg nota vo/gende biz.) 


