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doordat het hof van beroep, dat uit
sp'raak moest doen over het boger 
beroep dat het openbaar ministerie en 
verweerder hadden ingesteld tegen de 
beslissing van de eerste rechter waarbij 
eiser werd vrijgesproken en de recht
bank onbevoegd werd verklaard om 
uitspraak te doen over de burgerlijke 
rechtsvordering van verweerder, « de 
boger beroepen ontvankelijk en gegrond 
verklaart, het beroepen vonnis bijgevolg 
tenietdoet, het wijzigt en met eenparige 
stemmen ... beslist dat Kapsalis al de 
hem verweten misdrijven heeft gepleegd 
en hem ... tot een ... straf veroor
deelt ... », dat het hof van beroep aldus 
in het ongewisse laat of de eenparigheid 
gevorderd en verkregen werd om de 
hogere beroepen gegrond te verklaren 
en het vrijsprekend vonnis teniet te 
doen dan wel enkel en alleen om de 
misdrijven ten laste van eiser bewezen 
te verklaren en hem tot een straf te 
veroordelen, 

terwijl het hof van beroep slechts met 
eenparige stemmen een boger beroep 

wordt gesteld; de strafrechter oordeelt, op 
onaantastbare wijze, of en in hoeverre de 
burgerlijke partij in die kosten moet worden 
veroordeeld (artt. 162, 194 en 211 Sv.; zie Cass., 
16 dec. 1975, A.C., 1976, 473). 

In de tegengestelde hypothese - het liti
gieuze geval - d.w.z. dat de burgerlijke partij 
voor de eerste rechter niet in het ongelijk is 
gesteld, maar integendeel bij een beslissing 
met kracht van gewijsde, volledige of gedeelte
lijke schadevergoeding heeft verkregen, kan 
de appelrechter, die de beklaagde op de 
strafvordering vrijspreekt, de burgerlijke par
tij niet veroordelen in de kosten van die 
rechtsvordering. 

De appelrechter moet uitspraak doen over 
die kosten wanneer hij kennis neemt van de 
strafvordering. Bij vrijspraak mogen die 
kosten niet meer te zijnen laste worden 
gelegd. Overigens, nu de rechtsvordering van 
de burgerlijke partij definitief door de eerste 
rechter was aangenomen, werd die partij niet 
in het ongelijk gesteld en kon zij dus niet 
wettig in die kosten worden veroordeeld. In 
zodanig geval blijven de kosten van de straf
vordering ten laste van de Staat (zie Cass., 
22 maart 1976, A.C., 1976, 854). 

Ten slotte, wanneer enkel de burgerlijke 
rechtsvordering nog bij de rechter aanhangig 
is, zijn de kosten die bet O.M. maakt om de 
zaak in staat van wijzen te brengen, kosten 
van de burgerlijke rechtsvordering (Cass., 
9 juni 1975, A.C., 1975, 1073). 

gegrond mag verklaren dat strekt tot de 
bewezenverklaring van de misdrijven die 
de eerste rechter niet bewezen heeft 
geacht, en het hof niet ingevolge een 
dubbelzinnige of gebrekkige vaststelling 
twijfel mag Iaten bestaan over het al dan 
niet vervuld zijn van die voorwaarde, 
waardoor het Hof zou verhinderd wor
den toezicht uit te oefenen op de wettig
heid van de beslissing : 

Overwegende dat het hof van 
beroep, na de hogere beroepen ont
vankelijk en gegrond te hebben 
verklaard, het beroepen vonnis bif
gevolg tenietdoet, het wijzigt en 
vaststelt dat het met eenparige 
stemmen uitspraak doet; 

Dat aldus blijkt dat die vaststel
ling slaat op dit gehele beschik
kende gedeelte; 

Dat het middel feitelijke grond
slag mist; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 61, 65, 79, 82 van het Straf
wetboek en de algemene rechtsbeginse
len, 

doordat, nu het hof van beroep een 
enkele gevangenisstraf van vijftien 
maanden en een geldboete van honderd 
frank uitspreekt voor feiten waarvoor, 
op vordering van verschillende burger
lijke partijen, afzonderlijke vervolgingen 
en afzonderlijke onderzoeken werden 
ingesteld en waarvoor onderscheiden 
beschikkingen van verwijzing werden 
gewezen, nu het feiten in aanmerking 
neemt die noch in plaats noch in tijd 
enig verband met elkaar hebben en nu 
het niet aangeeft welke gronden in feite 
of in rechte ten grondslag liggen aan 
zijn beslissing, doch volstaat met een 
verwijzing naar artikel 65 van het Straf
wetboek en met de vaststelling « dat de 
eerste rechter de zaken wegens hun 
samenhang terecht gevoegd heeft ... » en 
« dat alle ten laste gelegde misdrijven, 
gesteld dat ze bewezen waren, de uitvoe
ring zouden zijn van een bedrieglijk 
opzet », het hof in het ongewisse laat of 
het zijn beslissing grondt op de begrip
pen samenhang, eendaadse samenloop of 
eenheid van opzet bij de dader en zich 
ervan onthoudt de artikelen 61 en 82 van 
het Strafwetboek toe te passen, 

Aile vTagen over de beslissingen inzake 
gerechtskosten, vooral de kosten i~ boger 
beroep, worden behandeld in Rep. prat. dr. 
beige, bijv. I, nrs. 833 tot 871, onder het 

terwijl het hof van beroep, door aldus 
E.L. te beslissen, de wet verkeerd toepast, 

vo Appel en matiere repressive. 
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althans de beslissing waarbij voor mis
drijven van verschillende aard een 
enkele straf uitgesproken wordt, niet 
naar recht verantwoordt, niet duidelijk 
aangeeft van welke maximumstraf uitge
gaan wordt om de gevangenisstraf op 
vijftien maanden vast te stellen en, 
ofschoon het de eenheid van opzet 
aanneemt en een enkele straf uitspreekt 
voor een misdaad in samenloop met een 
wanbedrijf die, na aanneming van ver
zachtende omstandigheden, gecorrectio
naliseerd werd, nalaat de in de beschik
king van verwijzing aangenomen ver
zachtende omstandigheden in aanmer
king te nemen voor het g(;)heel der feiten 
waarvoor de vastgestelde eenheid van 
opzet aanwezig is : 

Overwegende, enerzijds, dat arti
kel 65 van het Strafwetboek, waar
naar het arrest verwijst, bepaalt dat, 
wanneer een zelfde feit verschei
dene misdrijven oplevert, aileen de 
zwaarste stra£ wordt uitgesproken; 
dat voor de toepassing van dit 
artikel wel eenheid van het feit 
vereist is doch zulks nag niet hoeft 
te betekenen dat alle bestanddelen 
van de misdrijven identiek moeten 
zijn en op hetzelfde tijdstip en 
dezelfde plaats moeten gebeurd zijn; 

Overwegende, anderzijds, dat de 
feitenrechter op onaantastbare 
wijze en in feite oordeelt over het 
bestaan van de eenheid van opzet 
dat het collectie£ misdrij£ oplevert; 

laat beoordelen met het oog op de 
vel'Wl.JZmg van de verdachte naar 
het vonnisgerecht; 

Dat hieruit volgt dat de onder
zoeksgerechten in dergelijke geval
len, hoewel ze niet gehouden zijn 
door de kwalificatie die het open
baar ministerie aan het feit gegeven 
heeft, enkel beslissen dat de door 
hen vastgestelde verzachtende om
standigheden van die aard zijn dat 
ze de verwijzing van de verdachte 
naar een vonnisgerecht van een 
lagere graad rechtvaardigen, in 
zoverre het feit van de telastlegging 
een misdaad of een wanbedrij£ ople
vert, doch niet beslissen dat die
zelfde verzachtende omstandighe
den de toepassing van een vermin
derde stra£ rechtvaardigen voor alle 
bijkomende telastleggingen die het 
feit zou opleveren en waarvan de 
samenloop met de eerstbedoelde 
telastlegging door het vonnisgerecht 
zou worden vastgesteld; 

Dat in dat opzicht het middel 
faalt naar recht; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 4 van de wet van 17 april 1878 
en miskenning van het beginsel van het 
gezag van gewijsde, 

doordat het hof van beroep enerzijds 
eiser veroordeelt « in de kosten van 
eerste aanleg en hoger beroep ten 
bedrage van 2.931 frank in totaal » en 

. Dat het arrest, nu het op grand anderzijds vermeldt « dat bij de vaststel
van artikel 65 van het Strafwetboek, ling van de strafmaat rekening moe1 
waarnaar het verwijst, beslist dat worden gehouden met het feit dat de 
<< alle ten laste gelegde misdrijven, beklaagde er niet voor terugschrok om, 
gesteld dat ze bewezen waren, de naast daden van ontrouw ten aanzien 
uitvoering zouden zijn van een van zijn werkgever, de Universite libre 

( ) 
de Bruxelles, ook nog de brutaliteit te 

enkel bedrieglijk opzet en · ··· als begaan laatstgenoemde voor het arbeids· 
een enkel strafbaar feit zouden . gerecht te dagvaarden tot betaling var. 
moeten beschouwd worden », zijn schadeloosstelling wegens beweerdelij~ 
beslissing regelmatig met redenen onrechtmatig ontslag, welke houdin~ 
omkleedt en naar recht verant- getuigt van een totaal gebrek aar. 
woordt; 

1 

berouw ~. 
· . . . . terwijl de. als burgerlijke partij optre-
Dat m dat opz1cht het m1ddel met dende Universite libre de Bruxelles niei 

kan worden aangenomen; in hoger beroep is gekomen van d( 

Overwegende, voor het overige, 
dat de wet van 4 oktober 1867 de 
onderzoeksgerechten de verzach
tende omstandigheden aileen maar 

beslissing van de eerste rechter waarbi; 
eiser werd vrijgesproken, de helft van d< 
kosten ten laste werd gelegd van even
genoemde burgerlijke partij en de recht
bank onbevoegd werd verklaard orr 
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uitspraak te doen over de burgerlijke 
rechtsvordering, zodat die beslissing 
definitief geworden is ten aanzien van 
de burgerlijke partij en gezag van 
gewijsde verkregen heeft; het hof van 
beroep dan ook niet dan met misken
ning van het gezag van het rechterlijk 
gewijsde van dat gedeelte van het vonnis 
alsook van het beginsel dat de rechter 
slechts uitspraak mag doen in zoverre de 
zaak bij hem aanhangig is, enerzijds 
eiser kon verwijzen in het gedeelte van 
de kosten van eerste aanleg die bij 
definitieve beslissing ten laste was 
gelegd van de niet in hoger beroep 
gekomen burgerlijke partij en, ander
zijds, zelfs impliciet, in de gronden van 
zijn beslissing uitspraak kon doen over 
de burgerrechtelijke aspecten van de 
verhouding tussen eiser en de partij die 
niet meer in boger beroep was 
gekomen: 

Overwegende dat, naar luid van 
artikel 162 van het Wetboek van 
Strafvordering, ieder veroordelend 
vonnis, uitgesproken tegen de 
beklaagde, deze verwijst in de 
kosten, maar dat de burgerlijke 
partij die in het ongelijk wordt 
gesteld, veroordeeld wordt in alle 
kosten door de Staat en door de 
beklaagde gemaakt, wanneer een 
onderzoek is geopend ten gevolge 
van haar optreden als burgerlijke 
partij; 

Overwegende dat de eerste rech
ter, na eiser te hebben vrijgespro
ken en de correctionele rechtbank 
onbevoegd te hebben verklaard om 
kennis te nemen van de burgerlijke 
rechtsvorderingen die tegen eiser 
waren ingesteld door verweerder en 
door de Universite libre de Bruxel
les en naar aanleiding waarvan het 
onderzoek was geopend, elke bur
gerlijke partij verwezen heeft in de 
helft van de kosten betreffende de 
strafvordering; 

Overwegende dat het hof van 
beroep, waarbij het hoger beroep 
van het openbaar ministerie en de 
enige burgerlijke partij Wellens 
(thans verweerder) aanhangig was 
gemaakt, de beslissing van de eerste 
rechter wijzigt, eiser op de tegen 
hem ingestelde strafvordering ver-

oordeelt tot een straf en hem ver
wijst in de kosten van eerste aanleg 
en van hoger beroep; 

Overwegende dat het hof van 
beroep ten gevolge van het door het 
openbaar ministerie tegen de beslis
sing van de eerste rechter inge
stelde hoger beroep kennis neemt 
van de gehele strafzaak; dat de 
appelrechter het gezag van het 
rechterlijk gewijsde van de beslis
sing van de eerste rechter niet heeft 
miskend en evenmin de grenzen 
van het bij hem aanhangig geding 
te buiten is gegaan, waar het impli
ciet doch onmiskenbaar heeft 
beslist dat de misdrijven waaraan 
het eiser schuldig verklaart, alle 
kosten hebben veroorzaakt; 

Dat in dat opzicht het middel niet 
kan worden aangenomen; 

Overwegende voor het overige dat 
het hof van beroep in de in het 
middel weergegeven consideransen, 
welke betrekking hebben op het 
geding waartoe eiser het initiatief 
had genomen voor het arbeidsge
recht, geen uitspraak doet over de 
burgerrechtelijke aspecten van de 
rechtsverhouding tussen eiser en 
diens werkgever, de Universite libre 
de Bruxelles, doch de gegevens 
aanwijst die het in aanmerking wil 
nemen om de straf voor de bewezen 
verklaarde feiten vast te stellen; 

Dat het middel in dat opzicht op 
een onjuiste lezing van het arrest 
berust en dan ook feitelijke grand
slag mist; 

Over het zesde middel, ... 
Over het zevende middel, ... 

Overwegende dat, in zoverre het 
arrest uitspraak doet over de telast
leggingen A.2, B van de zaak I en 
over de telastlegging van zaak II, de 
substantH~le of op straffe van nietig
heid voorgeschreven rechtsvormen 
in acht zijn genomen en de beslis
sing overeenkomstig de wet is 
·gewezen; 

' 
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Overwegende dat het middel 

enkel opkomt tegen de beslissingen 

op de telastlegging A.l van zaak I; 

Overwegende dat het middel, zelfs 

in de veronderstelling dat het 

gegrond is, niet ontvankelijk is bij 

gebrek aan belang, vermits de straf 

wettelijk verantwoord blijft door de 

telastleggingen waarvoor eiser wet

tig is veroordeeld; 

B. In zoverre de voorziening 

gericht is tegen de beslissing op de 

burgerlijke rechtsvordering van ver

weerder tegen eiser : 

Overwegende dat eiser geen bij

zonder middel aanvoert; 

INDUSTRIELE EN COMMERCIELE EIGENOOM 
EN BETREFFENDE OOK HET AUTEURSRECHT 
-BEGRIP. 

3° AUfEURSRECHT - MUZIEKWERK -

OP PLATEN OF ANDERE GELUIDSDRAGERS 
OPGENOMEN WERK - NATIONALE WETTE
LIJKE REGELING (1) INGEVOLGE WELKE EEN 
MAATSCHAPPIJ VOOR HET BEHEER VAN 
AUTEURSRECHTEN GEMACHTIGD IS BETA
LING VAN EEN VERGOEDJNG TE VORDEREN 
BIJ DE INVOER VAN DIE PLATEN OF ANDERE 
GELUIDSDRAGERS IN EEN LID-STAAT VAN DE 
E.E.G., NADAT ZIJ IN HET VRIJE VERKEER 
WAREN GEBRACHT DOOR DE GERECHTIGDEN 
TOT HET AUTEURSRECHT IN EEN ANDERE 
LID-STAAT EN ER AANLEIDING HADDEN 
GEGEVEN TOT BETALING VAN EEN ROYALTY 
- ARTT. 30 TOT 34 EN 36 E.E.G.-VERDRAG -
BETALING VAN DIE ROYALTY ONWETTIG. 

Om die redenen, verwerpt de 4° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EURO-

VOOrziening; veroordeelt eiser in de PESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP, ARTT. 30 
kosten. TOT 34 EN 36- OPHEFFING VAN DE KWANTI

8 april 1981 - 2• kamer - Voorzitter : 
baron Richard, voorzitter Ver
slaggever : de h. Stranard - Gelijk
Juidende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Moureaux, Brussel. 

Nr. 458 

1• KAMER - 9 april1981 

1° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EURO
PESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP, ART. 177, 
LAATSTE LID- VRAAG INZAKE DE UITLEG
GING VAN HET VERDRAG- VRAAG OPGEWOR
PEN IN EEN BIJ HET HOF VAN CASSATIE 
AANHANGIGE ZAAK - GEVAL WAARIN HET 
HOF VAN CASSATIE ZICH NIET BIJ WIJZE VAN 
EEN PREJUDICIELE VRAAG VOOR UITLEGGING 
TOT HET HOF VAN JUSTJTIE VAN DE E.E.G. 
BEHOEFT TE WENDEN. 

2° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN -
VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EURO
PESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP - ARTT. 
30 TOT 34 EN 36- KWANTJTATIEVE INVOERBE

TATIEVE BEPERKINGEN TUSSEN LID-STATEN 
- VERBODEN OF BEPERKINGEN IN DE 
INVOER, UITVOER OF DOORVOER TOEGE
STAAN WANNEER ZIJ ZIJN GERECHTVAAR
DIGD UJT HOOFDE VAN BESCHERMING VAN 
DE INDUSTRIELE EN COMMERCIELE EIGEN
OOM- BEGRIP. 

5° AUfEURSRECHT - MUZIEKWERK -

OP PLATEN OF ANDERE GELUIDSDRAGERS 
OPGENOMEN WERK- INVOER IN BELGIE VAN 
DERGELIJKE PLATEN EN GELUIDSDRAGERS 
UJT EEN ANDERE LID-STAAT VAN DE E.E.G.
AAN DE BETALING VAN EEN ROYALTY ONDER
WORPEN INVOER- GEEN TOEPASSING VAN 
DE IN ART. 36 E.E.G.-VERDRAG VERMELDE 
UITZONDERING OP DE VERBODSBEPALINGEN 
VAN DE ARTT. 30 TOT 34 E.E.G.-VERDRAG
BEG RIP. 

1" Wanneer een vraag om uitlegging van 
het E.E.G.-Verdrag dezelfde is als die 
waarover het Hof van Justitfe van de 
E.E.G. een uitleggingsbeslissing heeft 
gewezen, behoeven de nationale rech
terlijke instanties, zoals het · Hof van 
Cassatie, waarvan de beslissingen val
gens het nationale recht niet vatbaar 
zijn voor enige voorziening, zich niet 
opnieuw, bij wijze van een prejudiciele 
vraag, voor uitlegging tot dat Hof te 

PERKINGEN EN ALLE MAATREGELEN VAN 1-----------------
GELIJKE WERKING ZIJN VERBODEN- DRAAG
WIJDTE VAN DE IN ARTIKEL 36 VERMELDE 
UJTZONDERINGEN OP DE BEPERKINGEN IN DE 

(1) en (4) Zie de cone!. van het O.M. in Bull 
en Pas., 1981, I, 880. 
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hun beslissingen naar die uitlegging TIME LIMIT N.V.) 
wenden, op voozwaarde dat zij zich in I (• SA.BA.M. • T. ETABLISSEMENTS BELGES DU 

gedragen (2). (Art. 177 E.E.G.-Verdrag.) ARREST(vertaling) 
2° en 3o De artt. 30 en 36 E.E.G.-Verdrag 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 26 oktober 1978 door 
het Hof van Beroep te Brussel 

moeten aldus worden uitgelegd dat zij 
een beletsel vormen voor de toepas
sing van een nationale wettelijke rege
ling ingevolge welke een maatschappij 
voor het beheer van auteursrechten, 
die gemachtigd is de auteursrechten gewezen; 
van de componisten van in een andere 
Lid-Staat op platen of andere geluids
dragers opgenomen werken geldend te 
maken, ingevai deze geluidsdragers op 
de nationale markt te koop worden 
aangeboden na in die andere Lid
Staat door of met toestemming van de 
gerechtigden tot het auteursrecht in 
het vrije verkeer te zijn gebracht, met 
een beroep op die rechten betaling 
kan verlangen van een vergoeding ter 
hoogte van de bij verhandeling op de 
nationale markt gebruikelijke royal
ty's, onder aftrek van lagere royalty's 
welke in de Lid-Staat van vervaardi
ging zijn betaald (3). 

4° en 5° De bepalingen van de artt. 30 tot 
34 E.E.G.-Verdrag betreffende de 
opheffing van de kwantitatieve beper
kingen tussen de Lid-Staten van die 
Gemeenschap vormen geen beletsel 

Over de twee middelen samen, het 
.eerste, afgeleid uit de scbending van de 
artikelen 1, 16 van de wet van 2 (lees 22) 
maart 1886 op bet auteursrecbt, 1, 11bis, 
13, lid 1, van de wet van 16 april 1934 tot 
goedkeuring van de . lnternationale Con
ventie voor de Bescberming van Letter
kundige en Kunstwerken, gesloten te 
Rome op 2 juni 1928 {lees : 1, 11bis, 13, 
lid 1, van de Internationale Conventie 
voor de Bescberming van Letterkundige 
en Kunstwerken, gesloten te Rome op 
2 juni 1928, goedgekeurd bij de wet van 
16 april 1934), 30, 36, 85 van bet Verdrag 
tot Opricbting van de Europese Eco
nomiscbe Gemeenscbap, ondertekend te 
Rome op 25 maart 1957, goedgekeurd bij 
de wet van 2 december 1957, 1108, 1131, 
1134 van bet Burgerlijk Wetboek en 
97 van de Grondwet, 

voor verboden of beperkingen in doordat bet bof van beroep beslist dat, 
invoer, uitvoer of doorvoer welke kracbtens de artikelen 30 en 85 van bet 
gerechtvaardigd zijn uit hoofde van Verdrag van Rome, nietig is de clausule 
bescherming van de industriele of van bet op 26 januari 1965 tussen 
commerciele eigendom, op voozwaarde partijen gesloten contract boudende toe
dat zij noch een middel tot willekeu- stemming tot reproduktie, waarin is 
rige discriminatie noch een verkapte bepaald dat verweerster aan eiseres een 
beperking van de handel tussen de royalty verscbuldigd is bij elke verbu
Lid-Staten vormen; de rechter die ring in Belgie van in Groot-Brittannie 
wettig vaststelt dat een nationale wet- opgenomen banden van werken voor de 
telijke bepaling (4), ingevolge welke reproduktie waarvan de auteurs de toe
voor de invoer uit een andere Lid- stemming alleen voor bet Britse grond
Staat van op platen of andere geluids- gebied zouden bebben gegeven, en daar
dragers opgenomen werken betaling bij van oordeel is dat artikel 36 van bet 
van een vergoeding kan worden gevor- Verdrag, volgens betwelk de artistieke 
derd, in de zin van art. 36 eigendom niet onder artikel 30 van dat 
E.E.G.-Verdrag, geen maatregel is die Verdrag valt, niet van toepassing is op 
is gerechtvaardigd uit hoofde van de litigieuze clausule van bet contract, 
bescherming van de industriele en op grond dat « bet reproduktierecbt 
commerciele eigendom, behoeft dien- · gewis een van de geldelijke aspecten is 
tengevolge niet meer na te gaan of die van bet auteursrecbt zelf docb, evenals 
betaling zodanig middel tot willekeu- inzake octrooien, daarom nog niet tot de 
rige discriminatie of een verkapte rechten die bet specifieke voorwerp van 
beperking is. die eigendom (van een muziekwerk) 

---=---=--------------1 vormen, mag rekenen bet recbt om de 
(2) Zie Cass., 22 april 1980 (A.C, 1979-80, territoriale grenzen te regelen waarbin-

nr. 533). nen de materiele dragers van de repro-
(3) Hof van Justitie E.E.G., 20 jan. 1981, duktie mogen worden verhandeld; dat, 

samengevoegde zaken 55/80 en 57/80 ( Verz. overeenkomstig de recbtspraak van bet 
Arr. Hof v. Justitie E.E.G., 1981, blz. 147). Ho£ van Justitie, een dergelijk recbt 

(4) Zie notaL derbalve kan vallen onder. de 
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artikelen 30, 85 en 86 van het Verdrag 
tot Oprichting van de Europese Eco
nomische Gemeenschap », 

terwijl, eerste onderdeel, het speci
fieke voorwerp van het auteursrecht, 
zoals het voortvloeit uit de artikelen 1 en 
16 van de wet van 2 (lees 22) maart 1886 
en uit de artikelen 1, llbis en 13, lid 1, 
van de Conventie van 2 juni 1928, wat 
zijn geldelijk aspect betreft, onder meer 
bestaat in het recht om de reproduktie 
van het werk toe te staan, welk recht 
noodzakelijk impliceert dat de auteur 
zijn schepping kan verbreiden, hetzij 
door een toestemming zonder voorwaar
den of beperkingen, hetzij door een 
voorwaardelijke en beperkte toestem
ming; immers, op gevaar af van een 
auteur te verplichten om, van (lees : 
vanaf) de eerste toestemming, zijn recht 
om de reproduktie van zijn werk toe te 
staan geheel op te gebruiken, de uitoefe
ning van zijn auteursrecht zijn vrije 
keuze moet inhouden over de territoriale 
of andere omvang van de reproduktie
rechten die hij afstaat, zodat het hof van 
beroep, door te oordelen dat het door de 
nationale wetgeving aan een auteur 
toegekende recht om de toestemming tot 
reproduktie van zijn werk territoriaal te 
beperken, niet behoort tot het specifieke 
voorwerp van het auteursrecht en 
daarom niet valt onder de uitzonderings
regeling van artikel 36 van het Verdrag 
van Rome, aan het auteursrecht en aan 
het specifieke voorwerp ervan, volgens 
het nationaal Belgisch recht, een beper
kende uitlegging geeft in strijd met de 
in het middel vermelde bepalingen van 
de wet van 2 (lees 22) maart 1886 en van 
de Internationale Conventie voor de 
Bescherming van Letterkundige en 
Kunstwerken, gesloten te Rome op 
2 juni 1928; 

tweede onderdeel, het enkele feit dat 
een auteur die in diverse Lid-Staten van 
de Europese Economische Gemeenschap 
is vertegenwoordigd, verboden of beper
kingen in invoer of uitvoer oplegt door, 
afzonderlijk voor elk van de nationale 
grondgebieden, de reproduktie van zijn 
werk toe te staan, geenszins betekent 
dat een dergelijke uitoefening van zijn 
auteursrecht niet zou kunnen vallen 
onder de uitzonderingsregeling van 
artikel 36 van het Verdrag van Rome; 
deze laatste bepaling er immers juist toe 
strekt om, zelfs in het gemeenschaps
recht, de wettigheid van dergelijke 
belemmeringen van het vrije verkeer 
van goederen te vrijwaren, en zulks 
wegens de noodzaak om, boven de 

vereisten van een gemeenschappelijke 
markt, het auteursrecht te beschermen, 
zodat het hof van beroep, door artikel 36 
van het Verdrag van Rome ten deze niet 
toepasselijk te verklaren, gelet op de 
beweerde opdeling van de markt die de 
door eiseres vertegenwoordigde auteurs 
veroorzaken door de uitoefening van 
hun recht om de reproduktie van hun 
werk toe te staan, dat artikel 36 van het 
Verdrag tot Oprichting van de Europese 
Economische Gemeenschap schendt; 

derde onderdeel, de bescherming van 
artikel 36 van het Verdrag van Rome ten 
aanzien van het auteursrecht instelt, 
enkel is uitgesloten voor de verboden of 
beperkingen in invoer of uitvoer, die een 
middel tot willekeurige discriminatie of 
verkapte beperking van de handel tus
sen de Lid-Staten vormen; elke toepas
sing van de artikelen 30, 85 en 86 van 
het Verdrag van Rome op verboden of 
beperkingen in invoer of uitvoer, wegens 
de uitoefening van het auteursrecht, 
bijgevolg vooraf en noodzakelijk gegrond 
moet zijn op het bewijs dat de betrok
ken verboden of beperkingen een wille
keurige discriminatie of een verkapte 
beperking van de handel tussen de 
Lid-Staten vormen, zodat het hof van 
beroep, door alleen maar te zeggen dat 
de auteurs die door auteursverenigingen, 
zoals eiseres, vertegenwoordigd zijn, « de 
territoriale grenzen regelen waarbinnen 
de materiele dragers van de reproduktie 
mogen worden verhandeld », helemaal 
niet aantoont dat er sprake is van een 
willekeurige discriminatie of van een 
verkapte beperking van de handel tus
sen de Lid-Staten, welke de enige rede
nen zijn waarom, krachtens artikel 36, in 
fine, van het Verdrag van Rome, de 
verbodeiJ. of beperkingen in invoer of 
uitvoer, betreffende het auteursrecht, 
uitgesloten zijn (schending van arti
kel 36 van het Verdrag tot Oprichting 
van de Europese Economische Gemeen
schap); 

het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 30, 36, 85 van 
het Verdrag tot Oprichting van de Euro
pese Economische Gemeenschap, onder
tekend te Rome op 25 maart 1957 
en goedgekeurd bij de wet van 
2 december 1957, 1, 16 van de wet van 
2 (lees 22) maart 1886 op het auteurs
recht, 1, llbis, 13, lid 1, van de Interna
tionale Conventie voor de Bescherming 
van Letterkundige en Kunstwerken, 
gesloten te Rome op 2 juni 1928, goedge
keurd bij de wet van 16 april 1934, en 
97 van de Grondwet, 
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doordat bet hof van beroep beslist dat, 
krachtens de artikelen 30 en 85 van bet 
Verdrag van Rome, nietig was de inning 
door eiseres vanaf 1 juli 1971 van een 
royalty gelijk aan bet verschil tussen bet 
percentage van de in Groot-Brittannie 
verschuldigde royalty, enerzijds, en dat 
van de in Belgie verschuldigde royalty, 
anderzijds, en zulks bij de invoer in 
Belgie van in Groot-Brittannie vervaar
digde materiele dragers van muziekwer
ken waarvan de toestemming tot repro
duktie aileen voor Groot-Brittannie was 
gegeven, op grond dat zowel v66r als na 
de toetreding, op 1 januari 1973, van 
Groot-Brittannie tot de Gemeenschappe
lijke Markt, « elke, zelfs verminderde, 
inning door (eiseres) een dubbele royalty 
is en, ... , een inaatregel van gelijke 
werking als een kwantitatieve beperking 
in de zin van artikel 30 van bet Verdrag 
vormt; dat, nu dit Verdrag wezenlijk de 
samensmelting van de nationale mark
ten tot een enkele markt beoogt, zelfs de 
verminderde inning door (eiseres) een 
discriminatie tussen de verhuringson
dernemingen laat bestaan naargelang ze 
hun werkzaamheden in bet Verenigd 
Koninkrijk of in Belgie uitoefenen en, in 
dit laatste land, de mededinging kan 
doen verminderen door aan aile onder
nemingen bet hoogste tarief op te 
leggen », 

terwijl, eerste onderdeel, er geen 
enkele beperking of discriminatie IS in 
de mededinging tussen de handelaars 
die binnen een Lid-Staat, ten deze 
Belgie, bedrijvig zijn, enerzijds, en de 
handelaars die van een andere Lid-Staat 
naar bet eerste land uitvoeren, ander
zijds; volgens de vaststellingen van de 
rechters in boger beroep, vanaf de 
beslissing van 1 juli 1971 van eiseres, de 
enen immers, ineens en in Belgie, 
dezelfde royalty betalen als de anderen, 
die van Groot-Brittannie naar Belgie 
uitvoeren en een even grote royalty als 
de eerste betalen, doch niet ineens, 
namelijk een eerste gedeelte in bet land 
vanwaar ze uitvoeren en een tweede 
gedeelte in bet land van bestemming; de 
twee rechten die door deze laatste cate
gorie van handelaars worden betaald 
daadwerkelijk een globale royalty vor
men, waarvan bet percentage gelijk is 
aan dat van de door de eerste groep van 
handelaars verschuldigde royalty, zodat 
het hof van beroep, door te beslissen 
dat, zelfs na 1 juli 1971, de handel tussen 
Groot-Brittannie en Belgie beperkt is 
geworden ten gevolge van de bij de 
invoer in Belgie ge"inde royalty, helemaal 

niet heeft doen blijken van bet bestaan 
van een verkapte beperking van de 
handel tussen de Lid-Staten, welke 
voorwaarde nochtans, krachtens ar
tikel 46, in fine, van het Verdrag tot 
Oprichting van de Europese Economi
sche Gemeenschap, vereist is om de 
toepassing uit te sluiten van de uitzon
deringsregeling welke bij die bepaling is 
ingesteld ten aanzien van de uitoefening 
van bet recht om de reproduktie van de 
kunstwerken toe te staan (schending van 
artikel 36 van bet Verdrag van Rome en 
van de andere in het middel vermelde 
bepalingen); 

tweede onderdeel, volgens de vaststel
lingen van de rechters in boger beroep, 
evenmin enige willekeurige discrimina
tie bestaat tussen de handelaars die in 
Groot-Brittannie en die welke in Belgie 
hun werkzaambeden uitoefenen, daar de 
eersten, als ze door bemiddeling van hun 
vertegenwoordigers in Belgie, zoals ver
weerster, in Groot-Brittannie opgeno
men banden naar Belgie uitvoeren, in 
totaal slechts een royalty betalen, 
gedeeltelijk in bet land van uitvoer en 
gedeeltelijk in bet land van bestemming, 
die gelijk is aan de door de bandelaars 
van dit laatste land verschuldigde 
royalty, zodat geen enkele willekeurige 
discriminatie is ingevoerd tussen de 
Britse en de Belgische handelaars, zoals 
blijkt uit de vaststellingen zelf van de 
rechters in boger beroep, die erop gewe
zen hebben dat, bij de invoer in Belgie, 
eiseres daadwerkelijk, vanaf 1 juli 1971, 
slechts bet verschil inde tussen bet 
hogere Belgisch percentage en bet 
lagere Engels percentage dat reeds door 
de Engelse fabrikant was betaald v66r 
de uitvoer naar Belgie, zodat bet hof van 
beroep, door te beslissen dat, zelfs na 
1 juli 1971, de verminderde inning door 
eiseres een discriminatie was tussen de 
ondernemingen voor de verhuring van 
geluidsbanden naargelang ze in Groot
Brittannie dan wei in Belgie gevestigd 
waren, en, volgens de rechters in boger 
beroep, in strijd was met artikel 30 van 
bet Verdrag tot Oprichting van de Euro
pese Economische Gemeenschap, zulks 
wegens bet feit aileen dat er een ver
schil was tussen het percentage van de 
royalty dat gevraagd werd aan de hande
laars, die in Groot-Brittannie hun werk
zaamheden uitoefenden en niet naar 
Belgie uitvoerden enerzijds, en de Britse 
ondernemingen die wei naar Belgie uit
voerden, anderzijds, helemaal niet heeft 
aangetoond dat die discriminatie wille
keurig was, welke voorwaarde nochtans, 
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krachtens artikel 36, in fine, van het 
Verdrag van Rome, vereist is om de 
toepassing uit te sluiten van de uitzon
deringsregeling die door dezelfde com
munautaire bepaling is ingevoerd ten 
aanzien van de uitoefening van het recht 
om de reproduktie van kunstwerken toe 
te staan (schending van artikel 36 van 
het Verdrag van Rome en van de overige 
in het middel vermelde bepalingen); 

derde onderdeel, eiseres in haar 
appelconclusie, ter verduidelijking van 
de draagwijdte van haar beslissing van 
1 juli 1971, had gezegd : « dat de 
beslissing van de Commissie van 
2 juni 1971 in de zaak G.E.MA., Duitse 
auteursvereniging, waarbij, naar aanlei
ding van de invoer in een Lid-Staat van 
een materiiHe drager van een kunstwerk, 
dat reeds voordien in de Lid-Staat van 
oorsprong aan een eerste royalty was 
onderworpen, de inning is toegestaan 
van een tweede royalty gelijk aan het 
verschil tussen het bedrag dat normaal 
zou toegepast zijn in het land van invoer 
en het bedrag dat in de Staat van 
oorsprong op dezelfde reproduktie is 
gei:nd, trouwens voortvloeit uit de nood
zaak, ... , aan de ondernemingen, die 
gevestigd zijn in de Staat van invoer zelf 
en drager van hun produkt in diezelfde 
Staat verhuren, een gelijke mededin
gingskans te verzekeren ten aanzien van 
de invoerondernemingen die in de Lid
Staat van oorsprong een royalty moeten 
betalen welke lager is dan die van de 
Lid-Staat van invoer »; eiseres door dit 
middel, na er in de vorige middelen van 
dezelfde conclusie op gewezen te hebben 
dat er geen sprake was van een beper
king van de handel tussen de Lid-Staten 
of van enige willekeurige discriminatie, 
wegens haar beslissing van 1 juli 1971, 
voor de toepassing op haar van 
artikel 36 van het Verdrag tot Oprichting 
van de Europese Economische Gemeen
schap, deed blijken van een handelwijze 
zonder enige bedoeling die eventueel 
onverenigbaar was met de communau
taire bepalingen, inzcnderheid met de 
artikelen 30 en 85 van dat Verdrag, 
waarop de litigieuze beslissing steunde; 
het hof van beroep, door niet te ant
woorden op dat middel in de appelcon
clusie van eiseres, zijn motiveringsver
plichting niet is nagekomen (schending 
van artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de vennootschap Time 
Limit, thans verweerster, in Belgie 
geluidsbanden verhuurt die zij 

invoert uit Groot-Brittannie waar ze 
worden vervaardigd, met de toe
stemming van twee auteursvereni
gingen, tegen betaling van een 
royalty per werk en per jaar; dat 
die toestemming echter aileen is 
verleend voor de verhuring van die 
opnamen in het Verenigd Konink
rijk; • dat de Societe beige des 
Auteurs, Compositeurs et Editeurs 
(S.A.BA.M.), thans eiseres, op grond 
van die beperking, van Time Limit 
een royalty eiste voor de verhuring 
in Belgie van opnamen van dezelfde 
werken, welke royalty kon slaan 
zowel op het opnemen door Time 
Limit van geluidsbanden voor de 
verhuring als op de invoer van 
banden die reeds op wettige wijze 
door derden wari:m opgenomen; dat 
de royalty was vastgesteld op 
6,4 procent van de huurprijs in 
plaats van op het gebruikelijke 
8 procent, daar sommige werken 
gemeengoed waren; dat S.A.B.A.M. 
heeft aangeboden het percentage 
van de royalty vanaf 1 juli 1971 tot 
1,75 procent te verminderen over
eenkomstig de beslissing van de 
Commissie van de Europese 
Gemeenschappen van 2 juni 1971 in 
de zaak G.E.MA., dit is het verschil 
tussen het normaal in Belgie toe
passelijke percentage van 8 pet. en 
het in Groot-Brittannie geinde per
centage van 6,25 pet. 

Overwegende dat het arrest, met 
uitsluiting van de toepassing van 
artikel 36 van het Verdrag tot 
Oprichting van de Europese Eco
homische Gemeenschap en op 
grond van de artikelen 30, 85 en 
86 van dat Verdrag, beslist dat 
SA.B.A.M. geen enkele royalty kon 
vragen zowel voor de periode na 
1 januari 1973, op welke datum het 
Verenigd Koninkrijk tot de 
Gemeenschap is toegetreden, als 
voor de vorige periode, zodat die 
beslissing ook van toepassing is op 
de royalty tegen het verminderd 
percentage van 1,75 pet. vanaf 
1 juli 1971; 

Overwegende dat de middelen het 
arrest niet bestrijden voor zover het 
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beslist dat het gemeenschapsrecht 
is overtreden zelfs in de periode 
v66r de toetreding van het Verenigd 
Koninkrijk tot de Gemeenschap; dat 
deze vraag dus niet aan het Hof is 
voorgelegd; 

Wat het eerste onderdeel van het 
eerste middel betreft : 

Overwegende dat het arrest, met 
verwijzing naar de gronden van een 
arrest van het Hof van Cassatie, 
beslist dat, krachtens het reproduk
tierecht dat een van de geldelijke 
bestanddelen van het auteursrecht 
is, de auteur . of de overnemer het 
recht heeft de reproduktie enkel toe 
te staan in de door hem vastge
stelde mate, of ze aan door hem 
vastgestelde voorwaarden te onder
werpen; dat ten deze, wat het 
auteursrecht betreft, de auteurs het 
reproduktierecht rechtsgeldig kon
den beperken tot de verhuring van 
de geluidsbanden in het Verenigd 
Koninkrijk en, derhalve, van ver
weerster rechtsgeldig een andere 
royalty mochten eisen voor de 
reproduktie met het oog op de 
verhuring op het continent; 

Dat het arrest aldus niet beslist, 
in tegenstelling met wat het middel 
betoogt, dat het recht om de toe
stemming tot reproduktie van het 
werk territoriaal te beperken, wat 
het Belgisch recht betreft, geen deel 
uitmaakt van het specifieke voor
werp van het auteursrecht; 

Dat dit onderdeel feitelijke grond
slag mist; 

Wat het derde onderdeel van het 
tweede middel betreft : 

Overwegende dat het arrest ener
zijds zegt dat de beslissing van 
de Commissie van de Europese 
Gemeenschappen van 2 juni 1971 
« geen enkele reden opgeeft waarom 
de G.E.MA. toestemming moet krij
gen om het bedoelde verschil te 
innen, terwijl ze in haar conside
rans zonder voorbehoud vermeldt 
dat de dubbele royalty die door zelf
standige handelaars op de uit de 
andere Lid-Staten ingevoerde of 

wederingevoerde platen wordt 
gei:nd, de platenhandel tussen Lid
Staten beperkt »; 

Dat het arrest anderzijds beslist 
dat eiseres zich tot staving van haar 
vordering niet kan beroepen op 
artikel 36 van het Verdrag, op grond 
« dat, als het gaat om de eigendom 
van een muziekwerk, het reproduk
tierecht gewis een van de geldelijke 
aspecten in het auteursrecht zelf 
doch, evenals inzake octrooien, men 
daarom nog niet tot de rechten die 
het specifieke voorwerp van die 
eigendom vormen, kan rekenen het 
recht om de territoriale grenzen te 
regelen waarbinnen de materiele 
dragers van de reproduktie mogen 
worden verhandeld; dat, overeen
komstig de rechtspraak van het Hof 
van Justitie, een dergelijk recht 
derhalve onder de toepassing kan 
vallen van de artikelen 30, 85 en 
86 van het Verdrag tot Oprichting 
van de Europese Economische 
Gemeenschap »; 

Dat het arrest met die overwegin
gen antwoordt op de in het middel 
weergegeven conclusie; dat het mid
del feitelijke grondslag mist; 

Wat het tweede onderdeel van het 
eerste middel betreft : 

Overwegende dat, hoewel het 
middel een vraag inzake de uitleg
ging van het gemeenschapsrecht 
doet rijzen, namelijk over de zin en 
de strekking van de artikelen 30 en 
36 van het Verdrag tot Oprichting 
van de Europese Economische 
Gemeenschap, het Hof die vraag 
niet behoeft voor te leggen aan het 
Hof van Justitie van de Gemeen
schappen, dat dienaangaande reeds 
een uitlegging heeft gegeven in zijn 
arrest van 20 januari 1981 in de 
gevoegde zaken 55/80 en 57/80; 

Dat, zoals het Hof van Justitie in 
dat arrest heeft beslist, « de 
artikelen 30 en 36 van het Verdrag 
aldus moeten worden uitgelegd dat 
zij zich verzetten tegen toepassing 
van een nationale wettelijke rege
ling ingevolge welke een maat
schappij voor het beheer van 
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auteursrechten, die gemachtigd is 
de auteursrechten van de compo
nisten van in een andere Lid-Staat 
op platen of andere geluidsdragers 
opgenomen wer ken geldend te 
maken, ingeval deze geluidsdragers 
op de nationale markt te koop 
worden aangeboden na in die 
andere Lid-Staat door of met toe
stemming van de gerechtigden tot 
het auteursrecht in het vrije verkeer 
te zijn gebracht, met een beroep op 
die rechten betaling kan verlangen 
van een vergoeding ter hoogte van 
de bij verharideling op de nationale 
markt gebruikelijke royalty's, onder 
aftrek van lagere royalty's welke in 
de Lid-Staat van vervaardiging zijn 
betaald »; 

Dat hieruit blijkt dat dit onder
dee! van het middel naar recht 
faalt; 

W at het derde onderdeel van het 
eerste middel en het eerste en het 
tweede onderdeel van het tweede 
middel betreft : 

Overwegende dat het hof van 
beroep, dat op wettige wijze had 
beslist, zoals uit het antwoord op 
het tweede onderdeel van het eerste 
middel blijkt, dat artikel 36 van het 
E.E.G.-Verdrag ten deze niet van 
toepassing was, niet meer verplicht 
was na te gaan of de door dat 
artikel toegestane verboden en 
beperkingen al dan niet « een 
middel tot willekeurige discrimina- · 
tie of een verkapte beperking van 
de handel tussen de Lid-Staten » 
vormden; 

Dat deze onderdelen van het mid
del niet kunnen worden aangeno
men; 

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

9 april 1981 - 1" kamer - Voorzitter: 

Nr. 459 

1" KAMER- 9 apri]1981 

1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE 
SAMENSTELLING VAN HET RECHTSCOLLEGE 
- BURGERLIJKE ZAKEN - BESLISS!NG ALVO
RENS RECHT TE DOEN - LATERE BESLISSING 
OVER DE GEGRONDHE!D VAN DE VORDERING 
- BESLISSING DOOR DEZELFDE RECHTERS 
NIET VEREIST. 

2° RECHTERLIJKE ORGANISATIE -
SAMENSTELLING VAN HET RECHTSCOLLEGE 
- BURGERLIJKE ZAKEN- BESLISSING VAN 
HEROPENING VAN DE DEBATTEN OVER EEN 
ONDERWERP DAT ZLJ VASTSTELT- LATERE 
BESLISS!NG DIE UITSPRAAK DOET OVER DE 
VORDERING ZELF - UITSPRAAK VAN DE 
BESLISSING DOOR DEZELFDE RECHTERS OF 
DOOR RECHTERS VOOR WIE DE DEBATTEN 
VOLLEDIG ZIJN HERVAT, VEREIST (1). 

1 • Ingevolge art. 779 Ger. W. behoeft een 
vonnis, dat, na een vonnis alvorens 
recht te doen in dezelfde zaak wordt 
gewezen, niet te worden uitgesproken 
door dezelfde rechters als degenen, die 
tijdens de debatten voor - en bij de 
uitspraak van - dit vonnis alvorens 
recht te doen, zitting hebben gehad 
(2). 

(HENRARD T. VOOL EA.) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 maart 1980 gewe
zen door het Hof van Beroep te 
Brussel waarnaar de zaak was ver
wezen; 

Gelet op het arrest van het Hof 
van 21 februari 1974 (3); 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 769, 774, 779, 
inzonderheid eerste lid, en 1042 van het 
Gei:echtelijk Wetboek en van het alge
meen rechtsbeginsel inzake het recht 
van verdediging, 

doordai het arrest is gewezen door de 
heer Slachmuylder, voorzitter, en de 
heren Mathoux en Wynant, i:aadsheren, 

ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter ----------------
- Verslaggever : de h. Meeus - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Dumon, 
procureur-generaal - Advocaten : mrs. 
Hutzler en De Bruyn. 

(1) en (2) Cass., 22 feb. 1979 (A.C., 1978-79, 
752). 

(3) A.C., 1974, 690. 
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terwijl uit de gedingstukken blijkt : 
1" dat de zaak is onderzocht op de 
terechtzitting van 24 mei 1977 tijdens 
welke de raadslieden van de partijen 
conclusies hebben neergelegd en in de 
zaak hebben gepleit; 2" dat het hof van 
beroep op 14 juni 1977 een arrest heeft 
gewezen waarbij in de motivering reeds 
kennis is genomen van de grond van het 
geschil en waarbij, alvorens verder uit
spraak te doen, de heropening van de 
debatten is bevolen om de partijen in 
staat te stellen nadere uitleg te verschaf
fen over de erin vermelde punten; 3" dat 
de volgende magistraten als rechters 
fungeerden op de terechtzitting van 
24 mei en 14 juni : de heer Deceu
ninck, raadsheer waarnemend voorzitter, 
mevrouw Janssen-Pevtschin en de heer 
Thiry, raadsheren; zij niet dezelfde rech
ters waren als degenen die waren opge
treden op de terechtzitting van 
18 februari 1980 tijdens welke, na her
opening van de debatten, de partijen de 
biJ het arrest van 14 juni 1977 gevraagde 
uitleg hebben verstrekt, en die dan het 
bestreden arrest hebben gewezen; echter 
uit geen enkel stuk blijkt dat, voor het 
aldus anders samengesteld hof van 
beroep, de debatten volledig zijn herno
men of, inzonderheid, dat de partijen 
van hun conclusie van 24 mei 1977 
hebben afgezien of die hervat hebben; 
het arrest derhalve gewezen is door 
rechters die niet aile zittingen over de 
zaak hebben bijgewoond : 

Overwegende dat het in de zaak 
gewezen arrest van 14 juni 1977 van 
het Hof van Beroep te Brussel, 
samengesteld uit de heer Deceu
ninck, mevrouw Janssen-Pevtschin 
en de heer Thiry, alvorens recht te 
doen, de heropening van de debat
ten op 19 december 1977 heeft 
bevolen met vermelding, overeen
komstig artikel 775 van het Gerech
telijk Wetboek, van het onderwerp 
waarover de partiji:m moesten wor
den gehoord; 

Overwegende dat op de terechtzit
ting van het hof van beroep van 
18 februari 1980, waarop de zaak 
was uitgesteld voor de heropening 
van de debatten, aanwezig waren de 
heren Slachmuylder, Mathoux en 
Wynant en dat de partijen, met 
uitzondering van de vijfde en zesde 
verweerder, op die terechtzitting 
zijn verschenen en in de zaak 

hebben gepleit en dat de debatten 
voor gesloten zijn verklaard; dat het 
arrest door die magistraten op de 
terechtzitting van 20 maart 1980 is 
gewezen; 

Overwegende dat, krachtens 
artikel 779, eerste lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek, het vonnis 
enkel kan worden gewezen door 
rechters die alle zittingen over de 
zaak hebben bijgewoond; dat deze 
regel op straffe van nietigheid is 
voorgeschreven en dat hij, overeen
komstig artikel 1042 van het 
Gerechtelijk Wetboek, van toepas
sing is op het hof van beroep; 

Overwegende dat in beginsel 
voormelde bepaling van artikel 779, 
eerste lid, niet vereist dat een 
vonnis dat, na een vonnis alvorens 
recht te doen, in dezelfde zaak 
wordt uitgesproken, door dezelfde 
rechters wordt gewezen als degenen 
die zitting hebben genomen tijdens 
de debatten v66r het vonnis alvo
rens recht te doen of bij de uit
spraak van dit vonnis; 

Overwegende dat het echter niet 
zo is na een vonnis of een arrest dat 
de heropening van de debatten 
beveelt om de partijen te horen over 
een onderwerp dat het vaststelt; dat 
het in dat geval de voortzetting van 
de vroegere debatten betreft doch 
enkel aangaande het door de rech
ter vastgestelde onderwerp; 

Dat, wanneer het gerechtelijk col
lege niet is samengesteld uit de 
rechters die de vorige terechtzittin
gen hebben bijgewoond, het vonnis 
of het arrest door het rechtscollege 
in zijn nieuwe samenstelling enkel 
regelmatig kan worden gewezen als 
de debatten voor dat rechtscollege 
volledig worden hernomen; 

Overwegende dat uit de regelma
tig aan het Hof voorgelegde stukken 
niet blijkt dat de debatten ten deze 
volledig zijn hernomen voor het 
nieuwe college; 

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

9 april 1981 - 1" kamer- Voorzitter: 
ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h .. Meeus - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Charles, 
eerste advocaat-generaal - Advocaat : 
mr. Simont. 

Nr. 460 

1• KAMER - 9 april 1981 

1° VER.JARING - BURGERLIJKE ZAKEN -

STUITING - DAGVAARDING - GEVOLGEN 
VOOR DE BIJ DAGVAARDING INGELEIDE VOR
DERING ALSMEDE VOOR DE VORDERINGEN 
DIE VIRTUEEL DAARIN ZIJN BEGREPEN. 

2° INTERNATIONAL£ VERDRAGEN 
INTERNATIONAAL VERDRAG (C.M.R.) 

BETREFFENDE DE OVEREENKOMST TOT 
INTERNATIONAAL VERVOER VAN GOEDEREN 
OVER DE WEG, GESLCYI'EN TE GENEvE OP 
19 MEl 1956 EN GOEDGEKEURD BIJ DE WET 
VAN 4 SEPT. 1962 - REGEL VAN ART. 41 -
DRAAGWIJDTE. 

1 • De dagvaarding stuit de verjaring 
voor de vordering die zij inleidt en 
voor de vorderingen die virtueel 
daarin zijn begrepen (1). 

2" Zowel uit de aanhef van het Verdrag 
betreffende de overeenkomst tot inter
nationaal vervoer van goederen over 
de weg (C.M.R.) afgesloten te Geneve 
op 19 mei 1956 en goedgekeurd bij de 
wet van 4 sept. 1962, als uit de 
bewoordingen van .zijn art. 41 volgt dat 
de daarin vervatte regel uitsluitend 
betrekking heeft op de bedingen van 
een overeenkomst tot internationaal 
vervoer van goederen over de weg {2). 

(• JOHANN WEDIG K.G. • T. c NOUVELLE SOCIITIE 
H.G. TULKENS & CIE • EA.) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 31 december 1979 
door het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 17, 18, 
1017 van het Gerechtelijk Wetboek en 
97 van de Grondwet, 

doordat het arrest de vordering van 
alle verweersters ontvankelijk en 
gegrond heeft verklaard en eiseres ver
oordeelt om aan de verweersters, met 
uitzondering van de eerste, verschillende 
bedragen te betalen die het aangeeft en 
eiseres in alle kosten veroordeelt met 
inbegrip van de kosten van de rechtsvor
dering van de eerste verweerster, 

terwijl, eerste onderdeel, de verweer
sters in hun conclusie van boger beroep 
het hof van beroep hebben verzocht 
eiseres te veroordelen om met name het 
bedrag van 3.180.113 frank te betalen, in 
hoofdzaak aan de eerste . verweerster 
voor rekening van de tweede, derde, 
vierde en vijfde verweerster, of subsi
diair, hetzelfde bedrag rechtstreeks aan 
de tweede, derde, vierde en vijfde ver
weerster; het arrest door de subsidiaire 
vordering van de verweersters in te 
willigen noodzakelijk de hoofdvordering 
verwerpt die strekt tot betaling van het 
bedrag van 3.180.113 frank aan de eerste 
verweerster; het arrest, door de vorde
ring van de eerste verweerster niettemin 
ontvankelijk en gegrond te verkhi.ren 
zonder vast te stellen dat zij er belang 
bij had en bevoegd was om die vorde
ring in te stellen en zonder enige 
veroordeling in haar voordeel uit te 
spreken, de artikelen 17 en 18 van het 
Gerechtelijk Wetboek schendt of althans 
op tegenstrijdige en alleszins duistere 
motieven steunt; 

tweede onderdeel, het arrest, door te 
weigeren de vordering van de eerste 
verweerster in te willigen en niettemin 
eiseres in alle kosten te veroordelen met 
inbegrip van de kosten van de rechtsvor-

(1) DE PAGE, dl. VIi, nrs. 1200 en 1201 B (a). des transports, 1976, biz. 407 e.v., inz. biz. 498; 
TH. I)oRRFSI'EIN - Recht van het internationale 

(2) Zie de • Note explicative sur Ia conven- wegvervoer (Zwolle, 1977, biz 273), en Recht
tion du contrat de transport international de spraakkronieken van LIBOUTON, in J.T., 1972, 
marchandises par route •, door RoLAND LoEWE, biz. 381 tot 386 en 397 tot 406, en 1974, biz. 505 
in European Transport L'!w - Droit europeen ·tot 515 en 528 tot 531. 
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dering van de eerste verweerster, 
.artikel 1017 van het Gerechtelijk Wet
hoek schendt : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest, ter 

verwerping van de exceptie van 
niet-ontvankelijkheid die eiseres 
heeft opgeworpen tegen de rechts
vordering van de eerste verweerster 
die in haar incidenteel hoger beroep 
nog wordt gepreciseerd, erop wijst 
dat het stuk van 14 maart 1974 
betreffende de polis nr. 33.167/91.490 
vermeldt dat de groep Tulkens, die 
de vennootschappen Magdeburger, 
Atlas, I.C.I. en Trident omvat, de 
eerste verzekeraar is; dat artikel 1 
van de polis bovendien zegt dat de 
maatschappij de in de polis 
beschreven voorwerpen verzekert 
tijdens de daarin omschreven mon
tage- en proefperiode en beslist dat 
uit die vermeldingen volgt dat de 
eerste verweerster ten deze inder
daad verzekeraar is; 

Dat het arrest aldus de hoedanig
heid vaststelt waarin de eerste ver
weerster haar rechtsvordering heeft 
ingesteld en het belang dat zij 
daarbij had, en, zijn beslissing 
regelmatig motiveert en naar recht 
verantwoordt door overwegingen die 
niet aan de in het middel aange
klaagde gebreken lijden; 

Dat dit onderdeel van het m1ddel 
niet kan aangenomen worden; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 807, 
808 van het Gerechtelijk Wetboek, 1318, 
1319, 1320, 1322, 2244 van het Burgerlijk 
Wetboek, 32 van het Verdrag betreffende 
de overeenkomst tot internationaal ver
voer van goederen over de weg (C.M.R.) 
afgesloten te Geneve op 19 mei 1956 
en goedgekeurd bij de wet van 
4 september 1962, en 97 van de Grond
wet, 

doordat het arrest erop heeft gewezen 
dat de rechtsvordering van de verweer
sters strekte tot betaling van een 
totale vergoeding ten belope van 
5.850.000 frank, welke vordering bij ter 
griffie van de rechtbank van koophandel 
op 5 november 1976 neergelegde conclu
sie tot 6.360.227 frank is verhoogd, nu 
het oordeelt dat de eerste rechter terecht 

erop heeft gewezen dat de dagvaarding 
van 13 juni 1975 de verjaring door 
verloop van een jaar bepaald bij 
artikel 32 van de C.M.R. heeft gestuit, en 
beslist dat de rechtsvordering van de 
verweerders niet is verjaard en dat zij 
tot beloop van een bedrag van 
6.360.227 frank ontvankelijk is, 

terwijl de processuele mogelijkheid in 
elke stand van het geding een nieuwe 
vordering in te stellen, geen afbreuk 
doet aan de toepassing van de grondre
gels van die vordering en door de 
partijen niet als voorwendsel kan wor
den gebruikt om vorderingen in te 
stellen wanneer zij van het recht daartoe 
vervallen zijn of die verjaard zijn; het 
arrest, door te beslissen dat de bij 
conclusie van 5 november 1976 inge
stelde nieuwe vordering niet verjaard 
was op grand dat de verjaring die in 
beginsel op 29 juni 1975 zou zijn ingetre
den, was gestuit door de dagvaarding 
van 13 juni 1975, die strekte tot beta
ling van een bedrag van slechts 
5.850.000 frank, de bewijskracht van het 
gedinginleidend exploot miskent en van 
de conclusies die de verweersters op 
5 november 1976 ter griffie van de 
Rechtbank van Koophandel te Brussel 
hebben neergelegd (schending van de 
artikelen 1318, 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek), het begrip nieuwe 
vordering miskent (schending van de 
artikelen 807 en 808 van het Gerechtelijk 
Wetboek), de regels inzake de verjaring 
en de stuiting ervan (schending van de 
artikelen 32 van de C.M.R. en 2244 van 
het Burgerlijk Wetboek) en althans op 
motieven steunt die klaarblijkelijk niet 
volstaan om zijn beslissing te verant
woorden (schending van artikel 97 van 
de Grondwet) : 

Over het middel van niet
ontvankelijkheid dat door de ver
weersters tegen het cassatiemiddel 
is opgeworpen en hieruit afgeleid 
dat het bekritiseerde motief ten 
overvloede is gegeven, nu de beslis
sing tot afwijzing van de exceptie 
van verjaring wordt verantwoord 
door het andere motief van het 
arrest dat zegt dat eiseres dat 
middel voor het hof van beroep niet 
meer heeft aangevoerd; 

Overwegende dat het arrest enkel 
vaststelt dat eiseres, die voor de 
eerste rechter had betoogd dat de 
rechtsvordering die achteraf is in-
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gesteld voor een bijkomend be
drag boven het bedrag van 
5.850.000 frank onder de verjaring 
van een jaar viel die op 29 juni 1975 
is ingetreden met toepassing van 
artikel 32 van de C.M.R., dat middel 
niet meer aanvoert; dat het daaruit 
niets afleidt en niets kon afleiden, 
gelet op het feit dat de bepalingen 
van genoemde Overeenkomst van 
dwingende aard zijn; dat het hof 
van beroep wegens die houding de 
exceptie van verjaring van de vor
dering niet meer behoefde te onder
zoeken; dat het arrest daarentegen 
zegt dat de eerste rechter terecht 
erop had gewezen dat de verjaring 
door de dagvaarding van 13 juni 
1975 gestuit was; 

Dat, aldus, het motief van het 
arrest om te beslissen dat de rechts
vordering niet verjaard is, niet ten 
overvloede is gegeven; 

Dat het middel van niet
ontvankelijkheid niet kan worden 
aangenomen; 

Over het middel : 
Overwegende dat de dagvaarding 

de verjaring stuit voor de vordering 
die zij inleidt en voor de vorderin
gen die virtueel daarin zijn begre
pen; 

Overwegende dat ten deze 
de gedinginleidende dagvaarding 
strekte tot veroordeling van eiseres 
om aan de verweersters het bedrag 
van 5.850.000 frank te betalen, onder 
voorbehoud van een verhoging of 
verlaging in de loop van het geding, 
zijnde de terugbetaling van de ver
goedingen die aan de firma Het 
Laatste Nieuws zijn betaald voor de 
schade die zij geleden heeft door 
een ongeval waarvoor, volgens de 
verweersters, eiseres als vervoerder 
aansprakelijk is; 

Overwegende dat de verweersters 
in hun conclusie van 5 novem
ber 1976 voor de eerste rechter 
hadden gezegd dat zij in het totaal 
6.370.227 frank aan de genoemde 
firma hadden betaald en hadden 
gevraagd eiseres tot terugbetaling 
van dat bedrag te veroordelen; 

Overwegende dat het vonnis, ter 
afwijzing van de aan de vordering 
tot het bekomen van bijkomende 
bedragen tegengeworpen exceptie 
van verjaring, heeft gezegd dat de 
verhoging van de vergoeding in de 
loop van het geding de verwezenlij
king vormt van het in de dagvaar
ding gemaakte voorbehoud en dus 
geen nieuwe vordering was waarop 
de op 29 juni 1975 ingetreden zoge
zegde verjaring van een jaar van 
toepassing was, dat de dagvaarding 
van 13 juni 1976 precies die verja
ring had gestuit; dat het arrest die 
beslissing bevestigt op grond dat de 
eerste rechter terecht erop had 
gewezen dat de dagvaarding van 
13 juni 1976 de verjaring had 
gestuit; 

Overwegende dat het arrest, door 
die overwegingen, waaruit volgt dat 
het hof van beroep heeft aangeno
men dat de vordering tot het beko
men van aanvullende bedragen vir
tueel in de oorspronkelijke vorde
ring was begrepen, zonder misken
ning van de bewijskracht van de 
gedinginleidende dagvaarding en 
van de in het middel gepreciseerde 
conclusie en zonder schending van 
de daarin bedoelde wetsbepalingen, 
beslist dat de voormelde dagvaar
ding de verjaring heeft gestuit zelfs 
met betrekking tot de vordering tot 
het bekomen van aanvullende 
bedragen en dat die vordering niet 
verjaard is; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1134, 
1135 van het Burgerlijk Wetboek en 
41 van het Verdrag betreffende de over
eenkomst tot internationaal vervoer van 
goederen over de weg (C.M.R.} afgeslo
ten te Geneve op 19 mei 1956 en 
goedgekeurd bij de wet van 4 sep
tember 1962, 

doordat het arrest erop heeft gewezen 
dat de verweersters door een beding van 
de bij hen gesloten verzekeringsovereen
komst afstand hadden gedaan van hun 
rechtsvordering tot indeplaatsstelling, 
die zij ingevolge artikel 22 van de 



-915-
verzekeringswet hadden kunnen uitoefe
nen tegen de voor het te vergoeden 
schadegeval aansprakelijke persoon, ten 
deze eiseres, en beslist dat, ingevolge 
artikel 41 van de C.M.R., dat een dwin
gend karakter heeft, dat beding van 
verhaalafstand nietig is, hoewel het niet 
in de vervoerovereenkomst is vervat, op 
grond dat het beding « waardoor de 
rechthebbende op de goederen met zijn 
verzekeraar overeenkomt dat laatstbe
doelde geen verhaal mag uitoefenen 
tegen de vervoerder hetzelfde gevolg 
heeft als de verboden overdracht van de 
schuldvorderingen uit de goederen
verzekering >>, zodat « een dergelijk 
beding dus eveneens nietig is bij een 
vervoerovereenkomst die onder toepas
sing van de C.M.R. valt aangezien 
artikel 41 niet enkel toepasselijk is op de 
bedingen tussen de contracterende 
partijen », 

terwijl geen enkele wettelijke bepaling 
de partijen in een verzekeringsovereen
komst verbiedt overeen te komen dat, 
zoals ten deze, de verzekeraar afstand 
doet van de indeplaatsstelling bepaald 
bij artikel 22 van de verzekeringswet; 
artikel 41 van de C.M.R. enkel de 
regeling beoogt van de onderscheiden 
rechten en verplichtingen van de par
tijen in een overeenkomst tot internatio
naal vervoer van goederen over de weg; 
die bepaling, die weliswaar op straffe 
van nietigheid verbiedt in een dergelijke 
overeenkomst bedingen in te lassen die 
afwijken van het bij het Verdrag inge
voerde stelsel, niet leidt tot nietigheid 
van de bedingen van een verzekerings
overeenkomst die door de geadresseerde 
met een verzekeraar is gesloten; het 
arrest aldus het beginsel van de vrijheid 
van overeenkomst miskent (schending 
van de artikelen 1134 en 1135 van het 
Burgerlijk Wetboek) en artikel 41 van 
het lnternationaal Verdrag voor het 
vervoer van goederen over de weg ver
keerd toepast : 

Overwegende dat naar luid van 
artikel 41 van het Verdrag van 
19 mei 1956 betreffende de overeen
komst tot internationaal vervoer 
van goederen over de weg (C.M.R.) : 
1. Behoudens de bepalingen van 
artikel 40 is nietig ieder beding dat 
middellijk of onmiddellijk afwijkt 
van de bepalingen van dit Verdrag. 
De nietigheid van dergelijke bedin
gen heeft de nietigheid van de 

overige bepalingen van de overeen
komst tot gevolg. 2. In het bijzonder 
is nietig ieder beding door hetwelk 
de vervoerder zich de rechten uit de 
verzekering der goederen laat over
dragen of ieder ander beding van 
dergelijke strekking, evenals ieder 
beding dat de bewijslast verplaatst; 

Overwegende dat zowel uit de 
aanhef van het Verdrag als uit de 
bewoordingen van artikel 41 volgt 
dat de daarin vervatte regel uitslui
tend betrekking heeft op de bedin
gen van een overeenkomst tot inter
nationaal vervoer van goederen over 
de weg; 

Overwegende dat uit de vaststel
lingen van het arrest blijkt dat het 
beding dat op grond van genoemd 
artikel 41 nietig wordt verklaard, 
vervat was in een verzekeringsover
eenkomst tussen de geadresseerde 
en de verweersters, die geen partij 
waren in de vervoerovereenkomst; 

Dat het arrest niet vaststelt dat 
de vervoerovereenkomst een beding 
bevatte dat middellijk of onmiddel
lijk afweek van de bepalingen van 
voornoemd Verdrag; 

Dat het arrest op grond van zijn 
vaststellingen niet wettig heeft kun
nen beslissen dat het beding, van de 
tussen de geadresseerde en de ver
weersters gesloten verzekerings
overeenkomst, waardoor zij afstand 
hebben gedaan van elk verhaal dat 
zij eventueel tegen de vervoerders 
en de bouwers kunnen uitoefenen, 
met toepassing · van voormeld 
artikel 41 nietig is; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, en zonder acht 
te slaan op het tweede onderdeel 
van het eerste middel dat tot geen 
ruimere vernietiging kan leiden, 
vernietigt het bestreden arrest, 
behalve in zoverre het beslist dat de 
rechtsvordering van de verweersters 
ontvankelijk en niet verjaard is; 
verwerpt de voorziening voor het 
overige; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde 
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beslissing; houdt de kosten aan en 
zegt dat de feitenrechter erover 
zal beslissen; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van 
Beroep te Bergen. , 

9 april 1981 - 1• kamer- Voorzitter: 
ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter 

Verslaggever : mevr. Raymond
Decharneux - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Charles, eerste advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Van Ryn 
en van Heeke. 

Nr. 461 

1• KAMER - 9 april 1981 

1° NATIONALITEIT - NATIONALITEITS

KEUZE - VERKLARING - PERSOONLIJK 
KARAKTER - MINDERJARIGEN VANAF DE 
LEEFTIJD VAN VOLLE 16 JAAR- VERTEGEN
WOORDIGING UITGESLOTEN. 

2° NATIONALITEIT - NATIONALITEITS
KEUZE - VERKLARING VAN KEUZE DOOR DE 
WETTELIJKE VERTEGENWOORDIGERS VAN 
EEN MINDERJARIGE VAN VOLLE 16 JAAR OUD 
- INSTEMMING VAN DE MINDERJARIGE DIE 
MEERDERJARIG IS GEWORDEN, VOOR HET 
HOF VAN BEROEP- GEEN RECHTSGEVOLG. 

1 • Een minderjarige is van a! de Jeeftijd 
van valle 16 jaar bevoegd om een 
verklaring van nationaliteitskeuze te 
doen met bijstand van de personen 
wier toestemming zij behoeven voor 
de geldigheid van het huwelijk; 
wegens de belangrijkheid van die wils
uiting en de noodzaak dat ze bij de 
belanghebbende zelf wordt vastgesteld, 
is het, bij gebrek aan uitdrukkelijke 
wettelijke bepaling {1), uitgesloten dat 
ze door vertegenwoordiging kan 
geschieden (2). (Artt. 10 en 21 wetten 
op de verwerving, het verlies en de 
herkrijging van de nationaliteit, 

2" Aangezien het persoonlijk karakter 
van de nationaliteitskeuze zich verzet 
tegen elke vertegenwoordiging heeft 
de verklaring van nationaliteitskeuze 
door de wettelijke vertegenwoordiger 
van een minderjarige, die valle zestien 
jaar oud is, geen rechtsgevolg, zelfs 
niet wanneer de mindezjarige, die 
meerderjarig is geworden wanneer de 
rechtspleging voor het hoi van beroep 
is gebracht, in persoon voor dat 
rechtscollege verschijnt en er de in 
zijn , naam gedane verklaring van 
keuze bevestigt. 

(HELAERS, SMITS, BOFFA T, PROCUREUR
GENERAAL BU HET HOF VAN BEROEP 

TE BRUSSEL) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 25 maart 1980 door 
het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 488, 902, 1124, 
1312 (lees : 1311), 1594 van het Burgerlijk 
Wetboek, 10 en 21 van de bij koninklijk 
besluit van 14 december 1932 gecoordi
neerde wetten op de verwerving, het 
verlies en de herkrijging van de nationa
liteit, en van de in de artikelen 488, 902, 
1124 en 1594 van het Burgerlijk Wetboek 
neergelegde algemene rechtsbeginselen 
volgens welke de onbekwaamheid enkel 
voortvloeit uit de wet, bekwaamheid de 
regel en onbekwaamheid de uitzonde
ring is en de wetten waarbij een onbe
kwaamheid wordt ingevoerd, eng moet 
worden uitgelegd, 

doordat het arrest beslist dat de 
tweede en derde eiser geen verklaring 
van nationaliteitskeuze konden doen 
namens eerste eiseres en derhalve 
besluit dat hun verklaring van keuze 
niet ontvankelijk is, op grond « dat uit 
de door de tweede en derde appellant 
(thans de eisers) overgelegde doktersat
testen, uit hun verklaringeri en uit de 
verschijning voor het hof van de eerste 

-----------------! appellante (thans eerste eiseres), blijkt 
dat laatstgenoemde onbekwaam is om 

gecoord. op 14 dec. 1932.) 

(1) Een vervallen wetsvoorstel strekte om de 
vertegenwoordiging mogelijk te maken van 
minderjarigen die hun wil niet kunnen doen 
blijken, alsook van meerderjarigen in staat 
van verlengde minderjarigheid (Gedr. St. 
Kamer, 1972-73, nr. 222/5 van 17 juli 1973). 

(2) Zie Les Novelles,. Droit civil, dl. I, La 
nationalite beige, nr. 103. 

haar wil rechtsgeldig te kennen te 
geven; dat de wet de verwerving van de 
Belgische nationaliteit door keuze 
afhankelijk stelt van de uitdrukkelijke 
wilsverklaring door de betrokkene bij 
het parket van de rechtbank van eerste 
aanleg van zijn verblijfplaats; dat zijn 
persoonlijke verschijning dus op dat 
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moment onmisbaar is, ook al is ze dat 
niet meer tijdens de inwilligingsproce
dure; dat het zonder belang is dat, voor 
andere wijzen van verwerving van de 
Belgische nationaliteit, die persoonlijke 
wilsuitdrukking niet wordt vereist; dat 
zelfs als de eerste appellante voldoet aan 
de overige wettelijke voorwaarden om de 
keuze te kunnen doen, hetgeen trouwens 
helemaal niet wordt betwist, en dus het 
recht zou hebben ze te doen, het niette
min noodzakelijk is dat zij daartoe 
persoonlijk haar wil te kennen geeft; dat 
de rechtbank diende na te gaan of die 
wil rechtsgeldig tot uitdrukking was 
gebracht; dat de wetten op de nationali..: 
teit van openbare orde zijn; dat ze niet 
voorzien in de vertegenwoordiging van 
iemand die onbekwaam is om te kennen 
te geven dat hij een keuze wil doen; dat, 
bij gebreke van een wettelijke bepaling 
dienaangaande, het wezenlijk persoon
lijk karakter van de nationaliteitskeuze 
zich verzet tegen elke vertegenwoordi
ging; dat de voogd de minderjarige 
vertegenwoordigt in alle handelingen 
van het burgerlijk leven, voor zover de 
wet niet een persoonlijke wilsverklaring 
van de minderjarige vereist, zoals voor 
de nationaliteitskeuze; dat de tweede en 
derde appellant zich niet kunnen beroe
pen op een lastgeving die de eerste 
appellante hun zou hebben verleend, 
daar zij niet gerechtigd was daarin toe 
te stemmen », 

terwijl, eerste onderdeel, de onbe
kwaamheid enkel voortvloeit uit de wet, 
bekwaamheid de regel en onbekwaam
heid de uitzondering is, de wetten waar
bij een onbekwaamheid wordt ingevoerd, 
eng moeten worden uitgelegd en het hof 
van beroep heeft vastgesteld, zoals uit 
het proces-verbaal van de terechtzitting 
van 18 januari 1980 blijkt, dat de eerste 
eiseres verklaard heeft Belg te willen 
worden, de onbekwaamheid ten gevolge 
van de staat van minderjarigheid zich er 
niet tegen verzet dat een behoorlijk 
bijgestane minderjarige een verklaring 
van nationaliteitskeuze doet, waaruit 
volgt dat het hof van beroep, door te 
beslissen dat de eerste eiseres, om een 
andere reden dan haar staat van min
derjarigheid, onbekwaam was om haar 
wil rechtsgeldig te kennen te geven en 
dat zij niet in staat was om toe te 
stemmen in een lastgeving, zonder 
opgave van de wettelijke basis van de 
aldus in aanmerking genomen onbe
kwaamheid, zijn beslissing niet naar 
recht verantwoordt en de artikelen 488, 
902, 1124 en 1594 van het Burgerlijk 

Wetboek alsmede de algemene rechtsbe
ginselen waarvan sprake is in die bepa
lingen en in het middel en artikel 21 van 
de gecoordineerde wetten op de verwer
ving; het verlies en de herkrijging van 
de nationaliteit schendt; 

tweede onderdeel, de eerste eiseres 
minderjarig was op het moment dat de 
tweede en derde eiser de verklaring van 
nationaliteitskeuze hebben gedaan; zij, 
zoals zij in hun appelconclusie betoog
den, niet alleen optraden als wettelijke 
vertegenwoordigers doch ook als last
hebbers van de eerste eiseres; tegen de 
eerste eiseres geen enkele adminis
tratieve of gerechtelijke maatregel was 
genomen met enige onbekwaamheid te 
haren aanzien en zij, nadat zij meerder
jarig was geworden, heeft verklaard, 
zoals is vastgesteld in het proces-verbaal 
van de terechtzitting van het hof van 
beroep van 18 januari 1980, Belg te 
willen worden, en aldus de door haar 
lasthebbers gedane verklaring van natio
naliteitskeuze heeft bekrachtigd, waaruit 
volgt dat het hof van beroep, door te 
beslissen dat de tweede en derde eiser 
zich niet konden beroepen op een last
geving die de eerste eiseres hun zou 
verleend hebben omdat zij niet in staat 
was daarin toe te stemmen, een misken
ning inhoudt van artikel 1123 van het 
Burgerlijk Wetboek dat bepaalt dat een 
ieder contracten kan aangaan indien hij 
daartoe door de wet niet onbekwaam is 
verklaard, alsmede van artikel 1312 
(lees : 1311) van het Burgerlijk Wetboek 
dat voorziet in de bekrachtiging door 
een meerderjarige van de verbintenis 
die hij tijdens zijn minderjarigheid heeft 
aangegaan; 

derde onderdeel, de gecoordineerde· 
wetten op de verwerving, het verlies en 
de herkrijging van de nationaliteit bepa
len dat de verklaring van keuze in 
Belgie wordt gedaan bij het parket van 
de rechtbank van eerste aanleg van de 
plaats waar de aangever zijn gewone 
verblijfplaats heeft, waaruit volgt dat de 
wettekst de mogelijkheid van een ver
klaring van nationaliteitskeuze door een 
vertegenwoordiger of door een lastheb
ber niet uitsluit en dat het hof van 
beroep, door te beslissen dat de persoon
lijke verschijning van de eerste eiseres 
op het parket van de rechtbank van 
eerste aanleg onmisbaar was en dat het 
wezenlijk persoonlijk karakter van de 
nationaliteitskeuze zich verzette tegen 
elke vertegenwoordiging, de bepaling 
van artikel 10 van de bij koninklijk 
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besluit van 14 december 1932 gecoordi
neerde wetten op de verwerving, het 
verlies en de herkrijging van de nationa
liteit schendt door toevoeging van een 
voorwaarde die niet in die bepaling 
voorkomt: 

Over bet middel in zijn geheel : 
Overwegende dat de op 14 de

cember 1932 gecoordineerde wetten 
op de verwerving, bet verlies en de 
herkrijging van de nationaliteit in 
artikel 10 bepalen dat de verklaring 
van keuze in Belgie wordt gedaan 
bij bet parket van de rechtbank van 
eerste aanleg waar de aangever zijn 
gewone verblijfplaats heeft, dat 
daarvan akte wordt opgemaakt door 
de procureur des Konings en dat 
deze een onderzoek instelt naar de 
geschiktheid van de aangever, en in 
artikel 21 dat de minderjarige kin
deren vanaf de leeftijd van voile 
16 jaar bevoegd zijn om de bij 
artikel 10 voorgeschreven verklaring 
af te leggen met bijstand van de 
personen wier toestemming zij 
behoeven voor de geldigheid van 
bet huwelijk; 

Overwegende dat, enerzijds, uit 
die wetsbepalingen volgt dat de 
mogelijkheid om een keuze te doen 
aan de belanghebbende zelf eerst 
wordt toegekend vanaf de leeftijd 
van 16 jaar met bijstand, in voorko
mend geval, van de in dat artikel 10 
genoemde personen en dat de wet 
niet heeft voorzien in de vertegen
woordiging van degene die de keuze 
doet; 

Dat de belangrijkheid van die 
wilsuiting en de noodzaak dat ze bij 
de belanghebbende zelf wordt vast
gesteld, bij gebrek aan uitdrukke
lijke wettelijke bepalingen, uitslui
ten dat ze door vertegenwoordiging 
kan geschieden; 

Overwegende dat, anderzijds, nu 
de verklaring van keuze moet wor
den gedaan bij bet parket van de 
rechtbank van eerste aanleg, dit wil 
zeggen v66r bet onderzoek dat de 
procureur des Konings moet instel
len, ze niet ontvankelijk is in de 
latere fasen van de procedure; 

Overwegende dat uit de vaststel
lingen van bet arrest blijkt dat de 
verklaring van keuze door de 
tweede en derde eiser is gedaan in 
hun respectieve hoedanigheid van 
moeder, wettelijke voogdes, en van 
toeziende voogd van de eerste eise
res en dat de eerste eiseres enkel 
voor bet hof van beroep is versche
nen; 

Overwegende dat bet arrest, dat 
erop wijst dat bet persoonlijk 
karakter van de nationaliteitskeuze 
zich verzet tegen elke vertegen
woordiging en dat de wet de ver
werving van de Belgische nationali
teit door keuze afhankelijk stelt van 
de uitdrukkelijke wilsverklaring bij 
bet parket van de rechtbank van 
eerste aanleg, wettig beslist dat de 
verklaring van keuze van de eerste 
eiseres niet ontvankelijk is; 

Dat bet middel faalt naar recht; 

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

9 april 1981 - 1" kamer- Voorzitter: 
ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter 

Verslaggever : mevr. Raymond
Decharneux - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Ballet, advocaat-generaal 
Advocaat: mr. Simont. 

Nr. 462 

1" KAMER - 10 april 1981 

1° SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN 
- LEGAAT VAN EENS ANDERS ZAAK IS NIETIG 
- BURGERLIJK WETBOEK, ART: 1021 -
BEG RIP. 

2° SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN 
- LEGAAT VAN EEN ZAAK IN ONVERDEELD
HEID- WETTIGHEID- VOORWAARDEN. 

1 • en 2" Het Jegaat van een zaak waarop 
de erflater slechts een onverdeeld 
recht heeft, is niet noodzakelijk een 
Jegaat van eens anders zaak, dat 
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ingevolge art. 1021 B. W. nietig is, 
aangezien die zaak bij het uit onver
deeldheid treden, volledig in de kavel 
van de erflater of van de nalatenschap 
kan terechtkomen; wettig is derhalve 
het Jegaat van een onverdeelde zaak, 
als bij het overlijden van de erflater 
degenen die met hem in onverdeeld
heid zijn, zijn enige erfgenamen zijn, 
de nalatenschap hebben aanvaard en 
derhalve met toepassing van art. 724 
B. W. aile fasten van de nalatenschap 
moeten voldoen (1) (2). · 

(VAN ROEY V. EA. T. KERSTENS 

De h. procureur-generaal Duman heeft 
in substantie gezegd : 

Op hoger beroep van verweerder ver
oordeelde het Hof van Beroep te Ant
werpen, in het thans bestreden arrest, 
eisers, ieder naar evenredigheid van wat 
hij uit de nalatenschap van de de cujus 
ontving, tot afgifte van het gelegateerd 
bepaald perceel grond. 

Het enig cassatiemiddel wordt afgeleid 
uit schending van de artikelen 724, 
870 en 1021 van het Burgerlijk Wetboek, 
omdat - dit is de aangevoerde grief -
luidens artikel 1021 van het Burgerlijk 
Wetboek, wanneer de erflater eens 
anders zaak vermaakt heeft, het Jegaat 
nietig is en dus geen last uitmaakt van 
zijn nalatenschap, waarvan zijn erfge
naam zich op grond van de artikelen 724 
en 870 van gezegd wetboek zouden 

Voor de begrijpelijkheid van mijn moeten kwijten, en terwijl zulks geldt en 
blijft gelden wanneer, zoals ten deze, 

betoog neem ik hier uit de voorziening men niet te doen heeft met het geval 
van eisers een gedeelte over van de waarin de erflater, medeeigenaar van 
samenvatting van de feiten die aan het een onverdeelde zaak, zich v66r zijn 
bestreden arrest ten grondslag liggen. overlijden die zaak ziet toebedelen, maar 

Van R. Ludovica Maria Josepha, met het geval waarin de erflater medeei
zuster van eisers tot cassatie, was met genaar was met zijn toekomstige erfge
dezen onverdeelde eigenares van een namen van de gelegateerde zaak, en 
perceel grond gelegen te R., palende aan waarin ten gevolge van het overlijden 
het Prinsenpad en aan het erf van van de erflater zijn recht in de onver
verweerder in cassatie. deelde zaak door erfelijke devolutie tot 

Op 7 september 1959 stelde zij een het patrimonium van zijn erfgenamen 
eigenhandig testament op waarin zij gaat behoren. 
verklaarde uit haar dee! aan verweerder 
vijf meter breed en voile diepte grond te Het middel faalt naar recht. 
geven, palende aan het erf van verweer-
der. Artikel 1021 van het Burgerlijk Wet-

hoek beslist weliswaar dat het legaat van 
De erflaatster overleed op 2 fe- eens anders zaak nietig is, zoals 

bruari 1960. artikel 1599 van hetzelfde Wetboek ook 
Op 2 maart 1976 liet verweerder aan bepaalt dat de verkoop van eens anders 

eisers dagvaarding betekenen om voor zaak nietig is. Maar enerzijds, alvorens 
de bevoegde rechtbank te verschijnen te kunnen overwegen dat de zaak die 
ten einde te worden veroordeeld tot verkocht of gelegeerd werd andermans 
afgifte van de gelegateerde bepaalde zaak is, dient rekening gehouden te 
strook grond. worden met de gevolgen van erfopvol-

gingen en van de vereffeningen en 
Op 3 januari 1977 velde de rechtbank delingen van nalatenschappen. 

een vonnis waarbij zij de vordering van 
verweerder ongegrond verklaarde, onder Aldus werd o.m. beslist door ons Hof 
overweging dat de de cujus eens anders op 30 januari 1941 (3) dat, hoewel de 
zaak had gelegateerd. verkoop van andermans zaak nietig is, ------------------1 de verkoop nochtans rechtsgeldig wordt 

(1) Zie LAURENT, • Principes de droit civil•, 
dl. XIV, nr. 138; PLANIOL en RIPERT, Traite 
pratique de droit civil franr;ais, dl. V, nr. 606; 
DE PAGE, Traite, dl. V, nr. 1150 D, dl. VIII-1, 
nr. 243; dl. IX, nr. 673; ScHICKS en VANISTER
BEEK, Traite formulaire, dl. IV, nr. 945. 

(2) Zie Cass., 30 jan. 1941 (Bull. en Pas., 
1941, I, 24) : verkoop van eens anders zaak is 
niet nietig, overeenkomstig art. 1599 B.W., als 
de eigenaar van die zaak als gewone erfge
naam erft van hem die verkocht he.eft. 

indien de eigenaar de erfgenaam van de 
verkoper wordt. 

Ook zo een zaak die deel uitmaakt van 
een onverdeeldheid door een medeeige
naar aileen, principieel, niet rechtsgeldig 
aan een derde verkocht kan worden -
want hij zou zodoende ten dele althans, 
een anders zaak verkopen - is de 

(3) Pas., 1941, I, 24. 
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verkoop niettemin wettig indien hij door 
al de medeeigenaars samen wordt 
beslist. 

W anneer nu een erflater een goed 
legeert waarop hij samen met andere 
medeeigenaars een onverdeeld recht 
bezit, vermaakt hij geenszins en in strijd 
met artikel 1021 van het Burgerlijk 
Wetboek eens anders zaak; immers hij 
bezit rechten op dit goed. De geldigheid 
van het legaat zal nochtans afhangen 
van de uitslag van de verdeling van de 
goederen die tot de onverdeeldheid 
behoren. 

Zo het goed bij leven van de erflater 
aan hem zelf of na zijn dood, ingevolge 
een verdeling, in zijn kavel of in die van 
zijn erfgenamen valt, zal de legataris 
recht hebben op het gelegeerd goed, de 
erflater of zijn erfgenamen geacht 
zijnde, met toepassing van artikel 883 
van het Burgerlijk Wetboek, alleen en 
onmiddellijk te zijn opgevolgd in dat 
goed dat aldus in zijn kavel is gekomen 
of bij veiling hem ten deel is gevallen 
(4). 

Het legaat wordt integendeel nietig 
wanneer het goed ingevolge de verdeling 
in de kavel van een andere onverdeelde 
medeeigenaar valt of ingevolge een vei
ling ofwel aan een dergelijke medeeige
naar ten deel valt ofwel aan een derde 
wordt verkocht (5). 

Zonder dienaangaande te worden 
bekritiseerd, stelt het bestreden arrest 
vast, enerzijds, dat ten deze de onver
deeldheid tussen de erflaatster en haar 
medeeigenaars tot haar overlijden is 
blijven voortbestaan en dat eisers -
deze oorspronkelijke medeeigenaars -
de enige wettige erfgenamen van de 
erflaatster zijn en dat zij haar nalaten
schap hebben aanvaard. 

Uit deze niet aangevochten vaststellin
gen dient afgeleid te worden dat, inge
volge enerzijds de vermenging van de 
patrimonia van de erflaatster en van 
eisers en anderzijds de verkrijging door 
dezen van al de patrimoniale rechten en 
plichten van de erflaatster en ook lui
dens de bepalingen van artikel 724 van 
het Burgerlijk Wetboek, eisers niet enKel 
het recht hadden bedoelde zaak, zo deze 
niet gelegeerd zou zijn, en hoewel zij 
hierop slechts een onverdeeld recht 
bezaten, samen aan een derde over te 
dragen en o.m. te verkopen; maar ook de 

verplichtingen hadden, indien bedoelde 
zaak zoals ten deze door hun rechtsvoor
ganger aan verweerder gelegeerd werd, 
die zaak aan deze af te geven (6). 

Ik mag misschien een vergelijking 
maken om mijn besluit toe te lichten. 

A en B zijn onverdeelde medeeige
naars van een stuk grond; A legeert aan 
C een bepaalt gedeelte van dat goed. 
B wordt de erfgenaam van A. 

Om dezelfde redenen, dunkt mij, · als 
die welke aangenomen worden voor de 
gevallen die door de even aangehaalde 
doctrine worden behandeld, is B ver
plicht, met toepassing van artikel 724 
van het Burgerlijk Wetboek, het gelega
teerde goed aan C af te geven. 

Laten wij nu veronderstellen dat A, B, 
D en E onverdeelde medeeigenaars van 
een ander stuk grond zijn, dat A een 
bepaald gedeelte daarvan legeert aan C 
en dat naderhand B, D en E de erfgena
men van A worden. 

B, D en E zijn aldus eigenaars gewor
den van het geheel. Ik vraag mij af 
waarom zij niet verplicht zouden zijn, 
met toepassing van art. 724 van het 
Burgerlijk Wetboek, het gelegateerde 
goed aan C af te geven ? 

Het middel faalt naar recht en ik 
besluit tot verwerping. 

ARREST 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 28 november 1979 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 724, 870 en 
1021 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest - na geconstateerd 
te hebben dat wijlen Ludovica Van Roey 
met de eisers onverdeelde medeeigena
res was van een perceel grond te 
Rijkevorsel, dat zij in haar eigenhandig 
testament van 7 september 1959 
beschikte in de volgende termen : « lk ... 
gee£ uit mijn deel aan Kerstens Jef vijf 
meters breed en voile diepte grond 
gelegen Princepad en palende aan Ker
stens Jef ... », dat zij op 2 februari 1960 
overleed, en dat haar nalatenschap toe
kwam aan de eisers, haar enige erfgena-

(4) en (5) Zie LAURENT, XIV, nr. 138; men - de vordering van verweerder 
Pl.ANJOL en RIPERT, V, nr. 606; DE PAGE, VIII-1, 1-----------------
nrs. 243 en 248, V, nr. 1150, D. ScHJCKS en VAN
ISTERBEEK, Traite formulaire, IV, nr. 945. (6) Zie DE PAGE, IX, nr. 672, blz. 509-510. 
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inwilligt welke ertoe strekte de eisers te 
horen veroordelen, ieder naar evenredig
heid van wat zij uit de nalatenschap van 
de de cujus ontvingen, tot afgifte 
aan verweerder van de gelegateerde 
bepaalde strook grand en tot het ver
schijnen voor een notaris om tot het 
verlijden van de akte van overdracht 
over te gaan, en beslist dat, bij gebreke 
hieraan te voldoen, de betekening van 
het arrest als overdracht zou gelden, en 
dat het arrest met het exploot van 
betekening aan de bevoegde hypotheek
bewaarder ter overschrijving zou kun
nen worden aangeboden en doordat het 
arrest zijn beslissing laat steunen op de 
beschouwing . dat de erflater, die als 
medeeigenaar een gebeurlijk exclusief 
eigendomsrecht op een onverdeelde zaak 
bezit, niet eens anders zaak vermaakt 
heeft ingeval deze zaak hetzij door 
verdeling v66r zijn overlijden hem wordt 
toebedeeld, hetzij ingevolge erfelijke 
devolutie aan zijn erfgenaam-mede
eigenaar toevalt, dat ten deze het patri
monium van de erflaatster ingevolge de 
aanvaarding van haar nalatenschap door 
de eisers, zich met hun patrimonium 
vermengde, en dat de eisers niet op 
grond van een legaat met last, maar 
door artikel 724 van het Burgerlijk 
W etboek verplicht werden om alle lasten 
van de nalatenschap, waaronder de lega
ten, te voldoen, en dit krachtens 
artikel 870 van dit wetboek, naar evenre
digheid van wat ieder daaruit ontving, 

terwijl, luidens het door de eisers bij 
conclusie ingeroepen artikel 1021 van 
het Burgerlijk Wetboek, wanneer de 
erflater eens anders zaak vermaakt 
heeft, het legaat nietig is, en dus geen 
last uitmaakt van zijn nalatenschap, 
waarvan zijn erfgenaam zich op grand 
van de artikelen 724 en 870 van gezegd 
wetboek zou moeten kwijten, en terwijl 
zulks geldt en blijft gelden wanneer, 
zoals ten deze, men niet te doen heeft 
met het geval waar de erflater, medeei
genaar van een onverdeelde zaak, zich 
v66r zijn overlijden van die zaak ziet 
toebedelen, maar met het geval waar de 
erflater medeeigenaar was met zijn toe
komstige erfgenamen van de gelega
teerde zaak, en waar, ten gevolge van 
het overlijden van de erflater, zijn recht 
in de onverdeelde zaak door erfelijke 
devolutie tot het patrimonium van zijn 
erfgenamen gaat toebehoren : 

de erflater eens anders zaak ver
maakt heeft, onverschillig of hij al 
dan niet geweten heeft dat de zaak 
hem niet toebehoorde; 

Overwegende echter dat, wanneer 
de erflater een onverdeeld recht op 
de vermaakte zaak bezit met het 
gevolg dat deze zaak hem of aan 
zijn nalatenschap, bij het treden uit 
onverdeeldheid, in haar geheel 
eventueel kan ··worden toebedeeld, 
het legaat van die zaak niet noodza
kelijk nietig is; dat het immers op 
de zaak draagt voor zover de erfla
ter of zijn nalatenschap daarop 
recht zal hebben; 

Overwegende dat uit het arrest 
blijkt dat ten deze de onverdeeld
.heid tussen · de erflaatster en haar 
medeiHgenaars, de eisers, tot na 
haar overlijden is blijven voortbe
staan; dat het arrest verder vaststelt 
dat de eisers de enige wettige erfge
namen zijn van de erflaatster en dat 
zij haar nalatenschap hebben aan
vaard; 

Dat het arrest dan ook wettelijk 
beslist dat, wegens de vermenging 
van het patrimonium van de eisers 
met dat van de erflaatster en krach
tens artikel 724 van het Burgerlijk 
Wetboek, de eisers verplicht zijn al 
de lasten van de nalatenschap te 
voldoen en dienvolgens ertoe gehou
den zijn het kwestieuze legaat aan 
verweerder af te leveren; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

10 april 1981 - 1• kamer - Voorzit
ter : de h. Wauters, eerste voorzitter -
Verslaggever : de h. Surry - Gelijklui
dende conclusie van de h. Duman, pro
cureur-generaal - Advocaten : mrs. 
Bayart en van Heeke. 

Nr. 463 
1• KAMER- 10 april1981 

Overwegende dat, luidens arti- VERWIJZING NA CASSATIE- BURCER

kel 1021 van het Burgerlijk Wet- LUKE ZAKEN- BEVOECDHEID EN VERPPCH
boek, het legaat nietig is wanneer TING VAN DE RECHTER OP VERWIJZJNG. 
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Wanneer een vonnis van een appelrech
ter zonder beperking is vernietigd, o.a. 
op grond dat op eisers conclusie niet 
is geantwoord, zullen de partijen zich 
in dezelfde toestand bevinden als die 
waarin zij zich bevonden voor die 
appelrechter en de rechter op verwij
zing kan zich derhalve niet beperken 
tot het beantwoorden van die conclu
sie waarmee die beslissing geen reke
ning had gehouden tot nietigverkla
ring of bevestiging van die beslissing. 
(Artt. 577 en 1110 Ger.W.) 

(MR. J. BRUNEEL Q.Q. T. VAN DER SCHUEREN, 
MIN, VERSYP, DUCAJU) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 30 oktober 1979 in 
hoger beroep gewezen door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Mechelen; 

Gelet op het arrest, op 
10 november 1978 door het Hof 
gewezen (1); 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 23, 24, 25, 26, 
28, 577, eerste lid, 1110 en 1116 van bet 
Gerechtelijk Wetboek, 

doordat bet bestreden vonnis, recht
doende over de zaak zoals beperkt door 
het arrest van de eerste kamer van bet 
Hof van Cassatie van 10 november 1978, 
het vonnis van de derde kamer van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Ant
werpen van 25 oktober 1976, zitting 
houdende in boger beroep, bevestigt, op 
grond dat, zoals de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Antwerpen in haar 
vonnis van 25 oktober 1976 reeds stelde, 
de vordering ook ontvankelijk is ten 
opzichte van de failliete personenven
nootschap met beperkte aansprakelijk
heid « Old Charley », zodat terecht aile 
gedaagden solidair werden veroordeeld, 

de verweerders sub 3 en 4, tot betaling 
van achterstallige huurgelden en tot 
schadevergoeding veroordeelt, zodat bet 
bestreden vonnis, door bet op die punten 
vernietigde vonnis van 25 oktober 1976 
te bevestigen, bet gezag van gewijsde 
van }let arrest van 10 november 1978 van 
bet Hof van Cassatie miskent (schending 
van de artikelen 23, 24, 25 en 26 van bet 
Gerechtelijk Wetboek); 

tweede onderdeel, bet bestreden von
nis, door dezelfde bevestiging, eveneens 
de kracht van gewijsde van bet arrest 
van 10 november 1978 van bet Hof van 
Cassatie miskent, dat bet vonnis van 
25 oktober 1976 van de rechtbank van 
eerste aanleg op de kwestieuze punten 
vernietigd had, die derhalve voor geen 
bevestiging vatbaar waren (schending 
van de artikelen 28, 1110 en 1116 van bet 
Gerechtelijk Wetboek); 

derde onderdeel, bet arrest van 
10 november 1978 van bet Hof van 
Cassatie, door bet vonnis van 
25 oktober 1976 van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Antwerpen te vernieti
gen in zoverre bet de huurovereenkomst, 
gesloten tussen de verweerders sub 1 en 
2 en de verweerders sub 3 en 4, ook ten 
laste van eiser, qualitate qua, verbroken 
verklaart en eiser, qualitate qua, samen 
met de verweerders sub 3 en 4, tot 
betaling van achterstallige huurgelden 
en tot schadevergoeding veroordeelt, de 
partijen op die punten terugplaatst in de 
toestand van v66r bet gedeeltelijk ver
nietigde vonnis, zodat de Rechtbank te 
Mechelen, alzo gevat zijnde door de 
verwijzing, zich diende uit te spreken 
over bet boger beroep tegen het vonnis 
van 22 april 1976 van de vrederechter 
van Merksem; dat echter, door bet 
gedeeltelijk vernietigde vonnis van 
25 oktober 1976 van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg op de vernietigde punten 
te bevestigen, bet bestreden vonnis zijn 
bevoegdheid overschrijdt (schending van 
de artikelen 577, eerste lid, 1110 en 
1116 van het Gerechtelijk Wetboek) : 

terwijl, eerste onderdeel, bet arrest 
van 10 november 1978 van het Hof van Overwegende dat het bestreden 
Cassatie het vonnis van 25 oktober 1976 vonnis, na de retroacten van de 
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te procedure te hebben geschetst en te 
Antwerpen vernietigd heeft in zoverre hebben gereleveerd dat het vonnis, 
bet de huurovereenkomst, gesloten tus-' op 25 oktober 1976 in hoger beroep 
sen de verweerders sub 1 en 2 en de gewezen door de Rechtbank van 
verweerders sub 3 en 4, ook ten laste E t A 1 t Antw d 
van eiser, qua/itate qua, verbroken ver- ers e an eg e erpen, oor 
klaart en eiser qualitate qua samen met het eerder vermelde arrest van het ' ' I Hof gedeeltelijk werd vernietigd 

wegens gebrek aan antwoord op de 
(1) Niet gepubliceerd. conclusie waarin eiser, qualitate 
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qua, op grond van welbepaalde 
redenen, had doen gelden dat de 
huurovereenkomst, gesloten tussen 
de echtgenoten Van der Schueren
Min, als verhuurders, en de echtge
noten Versyp-Ducaju, als huurders, 
niet werd overgenomen door de 
gefailleerde personenvennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid Old 
Charley, vaststelt dat de beperkte 
zaak naar de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Mechelen werd verwezen 
en dat deze rechtbank « derhalve 
alleen te oordelen heeft over de 
ontvankelijkheid van de oorspronk
lijke vordering ten aanzien van de 
personenvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid Old Charley », 
vordering die strekte tot betaling 
van achterstallige huur, verbreking 
van de huurovereenkomst wegens 
wanbetaling, betaling van wederver
huringsvergoeding en van een ver
goeding wegens huurschade; dat het 
vervolgens in antwoord op eisers 
conclusie op dat punt een eigen 
redengeving ontwikkelt op grond 
waarvan het aanneemt dat er wel 
overdracht van huur aan de ven
nootschap is geweest, en besluit dat 
« derhalve, zoals de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Antwerpen in haar 
vonnis van 25 oktober 1976 reeds 
stelde, de vordering ook ontvanke
lijk is ten opzichte van de failliete 
personenvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid Old Charley, 
zodat terecht alle gedaagden soli
clair werden veroordeeld; dat, voor 
wat het meer gevorderde in conclu
sies door derde gedaagde ( thans 
eiser) betreft, de rechtbank, gebon
den zijnde door de beperkte verwij
zing door het Hof van Cassatie 
onbevoegd is om erover recht te 
doen »; dat het, in het beschikkende 
gedeelte, zonder meer, het vonnis 
van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Antwerpen van 25 okto
ber 1976 bevestigt en de gedaagden 
in de kosten verwijst; 

Overwegende dat hieruit blijkt 
dat de rechtbank van oordeel is dat 
zij zich aileen heeft uit te spreken 
over de punten van eisers conclusie 

waarop de Rechtbank te Antwerpen 
verzuimde antwoord te geven, het
geen aanleiding gaf tot de vernieti
ging; 

Overwegende dat cassatie, krach
tens de samengelezen artikelen 577 
en 1110 van het Gerechtelijk Wet
hoek, niet tot gevolg heeft de ver
nietigde beslissing aanhangig te 
maken bij de rechtbank waarnaar · 
de zaak wordt verwezen, maar de 
partijen terugplaatst in de toestand 
waarin zij zich bevonden voor de 
rechter die deze beslissing heeft 
uitgesproken; 

Overwegende dat het middel der
halve, in zoverre het tegen het 
bestreden vonnis aanvoert dat het 
de evenvermelde wetsbepalingen 
schendt door zich niet uit te spre
ken over het hoger beroep tegen het 
vonnis van de vrederechter en door 
aileen het gedeeltelijk vernietigde 
vonnis van de Rechtbank van Eer
ste Aanleg te Antwerpen te beoor
delen en te bevestigen, gegrond is; 

Om die redenen, en ongeacht de 
overige middelen die niet tot rui
mere cassatie kunnen leiden, ver
nietigt het bestreden vonnis; beveelt 
dat van dit arrest 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, zoals zij beperkt 
werd bij het arrest van het Hof van 
10 november 1978, naar de Recht
bank van Eerste Aanleg te Turn
bout, zitting houdende in hoger 
beroep. 

10 april 1981 - 1• kamer - Voorzit
ter : de h. Wauters, eerste voorzitter -
Verslaggever : de h. Lebbe - Gelijklui
dende conclusie van de h. Dumon, pro
cureur-generaal- Advocaat: mr. Hou
tekier. 



924-

Nr. 464 

1 • KAMER - 10 april 1981 

1° CASSATIE- OMVANG- BURGERLIJKE 
ZAKEN - VERNIETIGING VAN ALLE HANDE
LINGEN, ARRESTEN EN VONNISSEN DIE HET 
GEVOLG ZIJN VAN DE VERNIETIGDE BESLIS
SING - BEGRIP. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE - BUR

GERLIJKE ZAKEN - BESLISSINGEN WAAR
TEGEN CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGE
STELD - BESLISSING VERNIETIGD ALS 
GEVOLG VAN EEN CASSATIEARREST- CASSA
TIEBEROEP ZONDER BESTAANSREDEN - NIET 
ONTV ANKELIJK CASSATIEBEROEP. 

1" Vernietiging van een rechterlijke 
beslissing brengt van rechtswege ver
nietiging mede van aile handelingen, 
vonnissen en arresten die het gevolg 
zijn van die beslissing, ook al heeft 
het cassatiearrest die vernietiging 
noch uitgesproken, noch vastgesteld 
(1). 

2" Niet ontvankelijk, wegens het ontbre
ken van bestaansreden, is het cassa
tieberoep tegen een rechterlijke beslis
sing waarvan de vernietiging het 
gevolg is van een na die beslissing 
gewezen cassatiearrest (2). 

(MR. J. BRUNEEL T. VANDER SCHUEREN, MIN) 

De h. procureur-generaal Duman heeft 
in substantie gezegd : 

Er bestond een huurovereenkomst 
tussen de eigenaars - eerste en tweede 
verweerder- en de huurders V.-D. 

Een procedure werd ingeleid door de 
eigenaars tegen V.-D. en de P.V.BA. 
0. ten einde de verbreking van de 
huurovereenkomst te doen uitspreken en 
de verweerders - V.-D. en de P.V.BA. 

(I) Zie Cass., 22 feb. l906 (Bull en Pas., 
1906, I, 141), 27 feb. 1913 (ibid, 1913, I, 128) met 
cone!. van adv.-gen. Pholien, 12 nov. 
1931 (ibid., 1932, I, 284) en 7 juni 1960 (A.C., 
1960, 901). Zie ook Cass. fr., 28 aug. 
1837 (Sirey, 1837, I, 260); 20 feb. 1843 (ibid., 
1843, I, 236 [356]); 16 juni 1845 (D.P., 1845, 561) 
en ScHEYVEN, Traite pratique des pourvois en 
cassation, nr. 187, biz. 382. 

(2) Wat betreft het cassatieberoep tegen een 
rechterlijke beslissing die is gegrond op een 
arrest of vonnis, waarvan zij een gevolg is en 
dat vernietigd wordt na de dag waarop die 
beslissing werd gewezen, zie cone!. van het 
O.M. 

- te doen veroordelen tot het betalen 
van achterstallige huurgelden en tot een 
vergoeding wegens huurschade. 

De eigenaars en de huurders beweer
den dat de huurovereenkomst overge
dragen werd aan de de P.V.B.A. 0. Deze 
eis werd gegrond verklaard door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Ant
werpen, die derhalve zowel eiser -
d.w.z.c de curator van het faillissement 
van de P.V.B.A. 0 - als de huurders 
·veroordeelde tot het betalen van de 
achtetstallige huurgelden en het prin
cipe van de verantwoordelijkheid van 
heiden - van de P.V.BA. en van de 
hu).lrqers - aannam, wat de huurschade 
betrof. 

Het vonnis van 25 oktober 1976 werd 
door het arrest van het Hof van 
10 november 1978 vernietigd en de zaak 
werd verwezen naar de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Mechelen. 

Ondertussen, d.w.z. tussen het vonnis 
van 25 oktober 1976 en het cassatiearrest 
van 10 november 1978, werd de proce
dure zowel voor de vrederechter te 
Merksem als voor de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Antwerpen voortgezet 
ten einde de toegebrachte huurschade te 
doen vaststellen en ten einde eiser tot 
cassatie q.q. daartoe ook te Iaten veroor
delen. 

Bij eindvonnis van 30 juni 1977 heeft 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Antwerpen zich definitief uitgesproken 
over de ten laste van eiser q.q. gelegde 
huurschade, dienaangaande het vonnis 
van de vrederechter van Merksem be
vestigende. De vrederechter had zowel 
de huurders als de curator van het 
faillissement veroordeeld tot het betalen 
van een bedrag van 246.000 frank 
wegens huurschade. 

Het cassatieberoep wordt thans 
gericht tegen het vonnis van 30 juni 1977 
in zoverre het eiser q.q. veroordeelt tot 
het betalen van een vergoeding wegens 
huurschade. 

Deze veroordeling steunt op de over
weging dat de huurovereenkomst tussen 
de etgenaars en de huurders werd over
genomen door de P.V.B.A. 0. 

Het vonnis van 25 oktober 1976 van de 
rechtbank van eerste aanleg had beslist 
dat deze overname werkelijk en wette
lijk was gebeurd. Maar evenvermeld 
vonnis van 25 oktober 1976 werd door 
cassatiearrest van 10 november 1978 
vernietigd. 
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Uitgaande van de vaststelling .dat de 
veroordeling van eiser q.q. door het 
bestreden vonnis steunt op het vonnis 
van 15 oktober 1976 en dat dit vonnis 
vernietigd werd door het Hof van Cassa
tie, doet eiser in een enig middel tot 
cassatie gelden : 

1" dat het bestreden vonnis dat op een 
verbroken beslissing steunt, nietig is; 

2" dat, door te beslissen zoals zij deed 
in haar vonnis van 30 juni 1977, de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Ant
werpen de kracht van gewijsde van het 
arrest van 10 november 1978 van het Hof 
van Cassatie miskent. 

Het middel kan niet slagen omdat : 
1 • het bestreden vonnis werd geveld v66r 
de datum van het cassatiearrest : dit 
vonnis werd geveld op 30 juni 1977 en 
het Hof van Cassatie heeft het vonnis 
van 25 oktober 1976 pas op 
10 november 1978 vernietigd; 2" een 
cassatieberoep - ten deze het cassa
tieberoep tegen het vonnis van' 
25 oktober 1976 - had geen schorsende 
uitwerking, met het gevolg dat, na het 
vonnis van 25 oktober 1976 en v66r het 
cassatieberoep van 10 november 1978, de 
procedure regelmatig werd voortgezet 
voor de vrederechter te Merksem en 
daarna voor de rechtbank van eerste 
aanleg, uitspraak doende in hoger 
beroep. 

Aangezien het Hof van Cassatie pas 
op 10 november 1978 het vonnis van 
25 oktober 1976 heeft vernietigd, kon de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Ant
werpen op 30 juni 1977 noch gesteund 
hebben op een vernietigd vonnis, poch 
de kracht van het gewijsde van het later 
gewezen arrest van het Hof van Cassatie 
miskend hebben. 

Dientengevolge zou het middel niet 
kunnen slagen. 

Maar wij moeten vaststellen dat, nadat 
het geveld werd, het vonnis van 
30 juni 1977 wettelijk « verdwenen » is 
als gevolg van de cassatie uitgesproken 
op 10 november 1978. 

Het vonnis van 30 juni 1977 was 
immers een gevolg van het vonnis van 
25 oktober 1976, dat vernietigd werd, en 
de vernietiging van dit vonnis bracht. 
automatisch met zich de vernietiging 
van al de beslissingen die het gevolg 
waren van bedoeld vonnis van 
25 oktober 1976 dat vernietigd werd. En 
er kan niet betwist worden dat het 
vonnis van 30 juni 1977 het noodzake
lijk gevolg van het vonnis van 
25 oktober 1976 was. 

Derhalve, hoewel het middel niet kan 
onderzocht worden omdat het cassatie
beroep niet ontvankelijk is, zal het 
inwilligen van de grond van niet
ontvankelijkheid van de voorziening die 
ik opgeworpen heb, gelijkaardige uit
werkselen teweegbrengen als die welke 
eiser door het instellen van een cassatie
beroep nastreeft. Immers, het inwilligen 
van de grond van niet-ontvankelijkheid 
zal noodzakelijk de vaststelling insluiten 
dat het bestreden vonnis niet meer 
bestaat. 

Hoe kan ik mijn grond van niet
ontvankelijkheid verantwoorden ? Met 
andere woorden, waarom oordeel ik dat 
het bestreden vonnis van 30 juni 1977 
ingevolge het cassatiearrest van 10 no
vember 1978 vernietigd werd ... hoewel 
het Hof van Cassatie er met geen woord 
over heeft gerept ? 

Een woord uitleg is natuurlijk nodig. 
In de meeste gevallen is er geen 

probleem : na vernietigd te hebben stelt 
het Hot vast dat andere dispositieven of 
andere beslissingen of procedures die 
het gevolg van het vernietigd dispositief 
zijn, eveneens vernietigd zijn. 

Maar dat is hier niet het probleem. 
Twee andere problemen kunnen rijzen 

Maar ... het Hof kan in het arrest dat 
het vandaag zal wijzen dit antwoord op 
het middel niet geven, omdat het cassa
tieberoep niet ontvankelijk is. en met het tweede hebben wij hier te 

het maken. Het is niet ontvankelijk omdat 
gericht is tegen een vonnis dat op 
ogenblik van het indienen van 
cassatieberoep niet meer bestond. 

het 1" Na het cassatiearrest wordt een 
het nieuwe beslissing genomen die op het 

Met andere woorden, men kan ten 
deze het bestreden vonnis niet verwijten 
onwettelijk te zijn omdat het gesteund 
zou hebben op een ander vernietigd 
vonnis ... aangezien op het ogenblik van 
het uitspreken van het bestreden vonnis 
er nog geen vernietiging had plaatsge
had. 

vroeger door het Hof vernietigd arrest 
steunt. 

Het Hof kon uiteraard niet, toen bet 
zijn arrest wees, die latere beslissing 
nietig verklaren. 

Zijn die beslissingen desniettegen
staande automatisch nietig ? Ik ben 
geneigd de vraag bevestigend te beant
woorden, ondanks de leer van de arres-
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ten van het Hof van Cassatie van 
Frankrijk (28 augustus 1837 en 
20 februari 1843), geciteerd door Schey
ven, blz. 382. 

Een cassatieberoep tegen deze nieuwe 
beslissing zou m.i. ingewilligd kunnen 
worden op grond van een middel afge
leid uit de omstandigheid dat zij onwet
telijk steunt op een voorgaand vonnis of 
arrest dat vernietigd werd. 

Men zou dus, in een dergelijk geval, 
niet kunnen stellen dat een cassatiebe
roep niet ontvankelijk is, wegens de 
nietigheid van de bestreden beslissing. 
Immers, een of meer partijen kunnen er 
belang bij hebben die nietigheid te doen 
vaststellen ... welke nietigheid bij gele
genheid van het cassatiearrest door het 
Hof uiteraard niet kon worden vastge
steld (omdat de nietige beslissing toen 
nog niet bestond). 

Maar dat is niet ons geval. 
2" (Ons geval). Tussen de datum van 

het bestreden vonnis of arrest en de dag 
van het cassatiearrest wordt een vonnis 
geveld dat steunt op dat eerste vonnis of 
arrest dat later wordt vernietigd ... maar 
het Hof heeft de cassatie niet tot dat 
tweede vonnis uitgebreid, hetzij omdat 
het onkundig was van bestaan van dat 
vonnis, hetzij louter uit nalatigheid of 
vergetelheid. 

Is deze nieuwe beslissing nietig ? Zij 
was het niet op het ogenblik dat zij 
geveld werd, aangezien het cassatie
arrest nog niet gewezen was . en een 
cassatieberoep geen schorsende uitwer
king heeft. 

a) De rechtspraak 

Vier arresten van ons Hof zijn dien
aangaande kenschetsend : ik bedoel de 
arresten van 22 februari 1906 (3), 
27 februari 1913 (4), 12 november 1931 (5) 
en 7 juni 1960 (6). 

Vermeld dienen ook te worden de 
arresten van het Hof van Cassatie van 
Frankrijk van 28 augustus 1837 (7), van 
20 februari 1843 (8) en van 16 juni 1845 
(9), alsook de doctrine van Scheyven 
(10). 

Het arrest van 22 februari 1906 is 
duidelijk en beslist op algemene wijze, 
dat « Ia cassation d'une decision judi
ciaire ayant pour effet de remettre les 
parties au meme etat ou elles etaient 
auparavant, toute decision nouvelle ren
due en execution de celle qui viendrait a 
etre cassee serait par Ia meme annulee 
sans qu'il soit necessaire qu'elle ait ete 
l'objet d'un recours; que cette decision 
nouvelle ne peut acquerir force de chose 
jugee aussi longtemps que celle sur 
laquelle elle s'appuie est susceptible 
d'annulation ». 

Advocaat-generaal Pholien overwoog 
in zijn hierboven vermelde conclusie : 
« C'est un principe certain que, quand un 
arret est casse, toute la procedure faite 
en execution de la partie cassee de 
l'arret, dans l'intervalle entre celui-ci et 
la cassation, s'ecroule comme manquant 
de base legale , (Pas., 1913, I, 129, 
2e kolom). · 

Hoewel in de zaak waarover het arrest 
van 12 november 1931 werd gewezen, 
een openbare veiling had plaatsgehad 
v66r het cassatiearrest, zegt het Hof 

Dat is de reden waarom het vonnis nochtans in algemene bewoordingen : 
(het tweede) van 30 juni 1977 - ik ben « Attendu que la· cassation de l'arret 
zo vrij hier opnieuw eraan te herinneren validant un sursis entrainerait l'annula
- in strijd met wat eiser meent, niet tion de !'adjudication qui en a ete la 
kan worden vernietigd op grond van een suite. , 
nieuw cassatieberoep tegen dat vonnis; 
immers, op het ogenblik dat het geveld 
werd - v66r het cassatiearrest - was (3) Pas., 1906, I, 141. 
het principieel geldig (geen schorsende (4) R 1913 I 128 uitwerking van het eerste cassatiebe-~ as., ' ' · 
roep). (5) Pas., 1932, I, 284. 

Ontstaat de nietigheid automatisch, na 1 (6) A.C., 1960, 901, en de voetnoot bij Cass., 
het cassatiearrest, dus ook al heeft dat 12 jan. 1965 (Pas., 1965, I, 467, i.h.b. 468). 
arrest de nietigheid niet vastgesteld? (7) Sirey, 1837, I, 260. 

Dat is hier de vraag. (B) Sirey, 1843, I, 236 (356). 

Zij dient m.i. bevestigend beantwoord 
te worden op grond van : a) onze 
rechtspraak; b) een redenering die m.i. 
dwingend is. 

(9) D.P., 1845, 461. 

(10) Traite pratique des pourvois en cassa
tion, nr. 187, biz. 382. 
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In zijn arrest van 7 juni 1960 heeft het 
Hof beslist, dat wanneer het Hof niet in 
uitdrukkelijke termen een dispositief 
heeft vernietigd dat nochtans ingevolge 
de uitgesproken cassatie als nietig 
diende te worden beschouwd, de rechter, 
uitspraak doende op verwijzing, het 
recht en zelfs de plicht heeft bedoeld 
dispositief als vernietigd te beschouwen. 

b) De beredenering 

De nietigheid is een noodzakelij~ 
gevolg van het cassatiearrest. 

1 • Een cassatieberoep tegen een beslis
sing die strijdig zou zijn met de cassatie 
- i.h.b. omdat zij op het vernietigd 
dispositief steunt - is uitgesloten. Uit
gesloten, want zo die beslissing v66r het 
cassatiearrest geveld werd, kon zij op 
dat ogenblik wettelijk zijn en is derhalve 
een cassatie niet denkbaar. Uitgesloten 
ook doordat de termijnen van cassatie
beroep, in de regel, verstreken zouden 
zijn. 

2" Ik ken geen enkel rechtsmiddel -
behalve datgene dat strekt tot het ver
krijgen van een uitleggingsarrest van 
het Hof - om de nietigheid te doen 
vaststellen van een v66r het cassatie
arrest gevelde beslissing die met dat 
cassatiearrest strijdig is. 

3" lndien nochtans de partij, begun
stigd door de in strijd met het cassatie
arrest gevelde beslissing, deze beslissing 
ten uitvoer zou willen brengen, zou de 
wederpartij noodzakelijk het recht heb
ben bij wege van exceptie te doen 
vaststellen dat bedoelde beslissing nietig 
is ingevolge het cassatiearrest ... hetgeen 
bewijst dat deze nietigheid van ambts
wege en automatisch ontstaan is en 
vaststaat. 

Besluit afgeleid uit de geciteerde en 
onderzochte jurisprudentie van ons Hot 
en ook uit de voorgestelde redenering 

Het cassatiearrest van 10 november 
1978 heeft weliswaar niet gepreciseerd 
dat de uitgesproken cassatie van het 
vonnis van 25 oktober 1976 de vernieti
ging met zich bracht van al de beslissin
gen die het gevolg van dit uitdrukkelijk 
vernietigd vonnis van oktober 1976 
waren, maar deze vernietigingen waren 
nochtans de noodzakelijke en juridische 
gevolgen van de uitgesproken cassatie. 
Wij moeten dit vaststellen en derhalve 
beslissen dat het cassatieberoep dat 
tegen een vernietigd vonnis gericht is, 
niet ontvankelijk is. 

ARREST 

RET HOF;- Gelet op het bestre
den vonnis, op 30 juni 1977 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Antwerpen; 

Over het middel van niet
ontvankelijkheid, door het openbaar 
ministerie tegen de voorziening 
ambtshalve opgeworpen en ter ken
nis gebracht overeenkomstig arti
kel 1097 van het Gerechtelijk Wet
hoek en hieruit afgeleid dat de 
voorziening geen voorwerp meer 
heeft: 

Overwegende dat het vonnis van 
25 oktober 1976 van de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Antwerpen 
beslist had dat de later failliet 
verklaarde personenvennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid 
<< Old Charley » de huurovereen
komst gesloten tussen Van der 
Schueren M. en Min L., enerzijds, 
en Versyp A. en Ducaju M., ander
zijds, in de loop van de verhuring 
overgenomen had, dat dienvolgens 
de huurovereenkomst ten laste van 
bedoelde personenvennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid diende 
verbroken te worden verklaard en 
dat die personenvennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid samen 
met de consorten Versyp-Ducaju tot 
betaling van achterstallige huurgel
den en wederverhuringsvergoeding 
diende veroordeeld te worden; 

Dat op cassatieberoep van 
mr. Bruneel, curator van het faillis
sement van de personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijk
heid, het Hof, bij arrest van 
10 november 1978, voormeld vonnis 
van 25 oktober 1976 vernietigd heeft 
in zoverre het onder meer de huur
overeenkomst ook ten laste van de 
personenvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid << Old Charley » 
verbroken verklaarde en deze ven
nootschap, samen met de consorten 
Versyp-Ducaju, tot betaling van 
achterstallige huurgelden en tot 
wederverhuringsvergoeding veroor
deelde; 
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Overwegende .. dat, nu het vonnis 
van 25 oktober 1976 de zaak verwe
zen had naar de eerste rechter voor 
uitspraak over het bedrag van de 
huurschade, de vrederechter te 
Merksem op 9 december 1976 die 
schade vaststelde en de consorten 
Versyp-Ducaju samen van de perso
nenvennootschap met beperkte aan
sprakelijkheid tot betaling ervan 
veroordeelde; 

Dat, uitspraak doende op het 
hoger beroep tegen het vonnis van 
de vrederechter, de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Antwerpen, bij 
vonnis van van 30 juni 1977 - dit is 
de thans bestreden beslissing - het 
vonnis van de vrederechter betref
fende de huurschade bevestigt en 
zijn beslissing laat steunen op de 
overwegingen « dat de derde kamer 
van deze rechtbank, bij haar vonnis 
van 25 oktober 1976, reeds gesteld 
heeft dat de huurovereenkomst 
inderdaad afgesloten werd door de 
echtgenoten Versyp-Ducaju, welke 
enige maanden na de afsluiting van 
het contract in het pand de handel 
van de personenvennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid Old 
Charley, waarvan zij zaakvoerders 
waren, hebben gevestigd en uitge
baat, dat het deze personvennoot
schap met beperkte aansprakelijk
heid is die sindsdien de huurgelderi 
betaalde, zodat moet aangenomen 
worden dat de personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijk
heid in de loop van de verhuring 
het contract overgenomen heeft; dat 
de eis opzichtens eiser, qualitate 
qua, dus ontvankelijk is »; 

Overwegende dat hieruit blijkt 
dat het bestreden vonnis het gevolg 
is van het vonnis van 25 ok
tober 1976, waarbij principieel werd 
beslist dat de personenvennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid Old 
Charley als huurster van het han
delspand moet worden aangezien; 

die het gevolg zijn van de vernie
tigde beslissing, zelfs indien tegen 
de latere handelingen en vonnissen 
geen rechtsmiddel is aangewend; 

Overwegende dat derhalve de ver
oordeling van eiser, qualitate qua, 
tot vergoeding van de huurschade 
en in de kosten, die uitgesproken 
werd bij het bestreden vonnis en 
die het gevolg is van de beslissing 
vervat in het vonnis van 25 ok
tober 1976, door de vernietiging van 
laatstvermeld vonnis meteen werd 
tenietgedaan, ook al werd dit niet in 
het arrest van vernietiging vastge
steld; 

Overwegende dat de voorziening, 
die gericht is tegen een beslissing 
waarvan de vernietiging besloten 
ligt in het na die beslissing gewezen 
cassatiearrest, bij gebrek aan 
bestaansreden niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, en ongeacht de 
door eiser aangevoerde middelen, 
die niet de ontvankelijkheid van de 
voorziening betreffen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

10 april 1981 1• kamer 
Voorzitter : de h. Wauters, eerste voor
zitter - Verslaggever : de h. Lebbe -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Dumon, procureur-generaal - Advo
caat: mr. Houtekier. 

Nr. 465 

1" KAMER - 10 april 1981 

VERVOER, VERVOEROVEREEN-
KOMST - GOEDERENVERVOER - VORDE
RING UIT DE OVEREENKOMST - BETALING 
VAN DE PRLJS - VERJARINGSTERMLJNEN 
VAN ZES MAANDEN EN VAN EEN JAAR, 
GESTELD BLJ ART. 9 WET VAN 25 AUG. 1891 -
AANVANG OP HET OGENBLIK DAT DE PRLJS 
OPEISBAAR IS, ONGEACHT OF DE PRLJS AL 
DAN NIET WORDT BETWIST {1). Overwegende dat cassatie van 

rechtswege vernietiging meebrengt 1---------------
van de handelingen en vonnissen (1) Zie Cass., 6 okt. 1967 (A.C., 1968, 183). 
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(ADRIAENSSENS EA. T. HEYNDRICKX P.V.BA.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
de.n arrest, op 12 december 1979 
door het Ho£ van Beroep te Antwer
pen gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van artikel 9 van de wet van 
25 augustus 1891 (titel Vllbis van het 
Wetboek van Koophandel), 

doordat het hof van beroep in het 
arrest de vordering van verweerster, 
strekkend tot betaling door de eisers van 
de « kostprijs van uitgevoerde vervoer
opdrachten voor rekening van 
(laatstgenoemden) >> gegrond acht na 
veriverping van de door de eisers inge
roepen exceptie van verjaring, gesteund 
op artikel 9 van de wet van 
25 augustus 1891, op grond dat de 
betaling van de vervoerprijs nooit het 
voorwerp uitmaakte van betwisting, men 
zelfs niet stelt dat de prijs betaald werd, 
« er zelfs voldoende feitelijke gegevens 
bestaan om te geloven dat ze nooit 
betaald werden, dat immers de in 
artikel 9 van de wet van 25 augustus 
1891 beoogde vorderingen voortvloeiend 
uit de vervoerovereenkomst van goede
ren hun juridische bestaansreden vinden 
in een als foutief bestempelde uitvoering 
van de vervoerovereenkomst, zodat de 
verjaring van deze vorderingen slechts 
loopt vanaf de dag waarop het als foutief 
aangewezen feit, dat tot de vordering 
grond oplevert, plaatsvond; dat alwaar in 
deze nooit is voorgehouden geworden 
dat de gevorderde vrachtprijzen ooit 
aanleiding zijn geweest tot enige betwis
ting, het zich dan ook nooit heeft 
voorgedaan, zodat de verjaringstermij
nen geen aanvang hebben kunnen 
nemen, en derhalve de verjaringstermij
nen dan ook nooit bereikt werden, zoals 
de eisers dat voorhouden », 

terwijl, overeenkomstig artikel 9, lid 1, 
van de wet van 25 augustus 1891, « alle 
vorderingen die voortvloeien uit de ver
voerovereenkomst van goederen, met 
uitzondering van degene die volgen uit 
een feit dat door de strafwet als misdrijf 
is gekwalificeerd, ( ... ) verjaard (zijn) na 
zes rnaand inzake binnenlands vervoer », 
en terwijl de in dit artikel bedoelde 
vorderingen eveneens de vorderingen tot 
betaling van de vervoerprijs omvatten, 
waarbij de verjaringstermijn een aan
vang neemt vanaf de datum waarop de 
vervoerprijs eisbaar wordt en het recht 
om de rechtsvordering tot betaling ont-

staat en terwijl voor de toepassing van 
deze wetsbepaling die niet steunt op een 
vermoeden van betaling, geenszins ver
eist is dat de gevorderde vrachtprijzen 
zouden betaald of betwist zijn en dat de 
verjaring slechts zou ingaan vanaf der
gelijke betaling of betwisting, zodat het 
arrest, door te oordelen dat inzake 
vorderingen tot betaling van vervoer
kosten, de verjaring slechts kan ingeroe
pen worden indien de gevorderde prij
zen door de schuldenaar betwist worden 
en de verjaringstermijn slechts een aan
vang neemt vanaf de datum van een 
dergelijke betwisting, aan artikel 9 van 
de wet van 25 augustus 1891 ten 
onrechte een voorwaarde toevoegt, der
halve schending inhoudt van deze 
wetsbepaling : 

Overwegende dat de medecon
tractant van de vervoerder, die in 
gebreke blijkt de vracbtprijs te 
betalen wanneer bij eisbaar is, een 
contractuele fout pleegt bij de uit
voering van de vervoerovereen
komst; dat de verjaringstermijn een 
aanvang neemt op bet ogenblik dat 
de vervoerprijs eisbaar is, ongeacbt 
het al dan niet betstaan van een 
betwisting over die prijs; 

Overwegende dat, door te oorde
len dat, nu de vervoerprijs door de 
eisers niet werd betwist, de verja
ringstermijn geen aanvang heeft 
kunnen nemen, het arrest aan voor
meld artikel 9 een voorwaarde toe
voegt die bet niet inhoudt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt bet 
bestreden arrest, docb enkel in 
zoverre bet uitspraak doet over de 
vordering van verweerster tegen de 
eisers en over de kosten; beveelt dat 
van onderbavig arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
houdt de kosten aan en zegt dat 
erover door de feitenrechier zal 
worden beslist; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar bet Hof van 
Beroep te Gent. 

10 april 1981 1• kamer 
Voorzitter : de h. Wauters, eerste voor
zitter - Verslaggever : de h. Sury -



Gelijkluidende conclusie van 
Dumon, procureur-generaal 

-930 
de h. 
Advo-

(VANKETS, VANDEREYCKEN T. LOOS E.A.) 

caat: mr. De Gryse. · 

Nr. 466 

1 e KAMER - 10 april 1981 

1° ERFDIENSTBAARHEID - UITZICHT 

OP HET NABURIGE ERF - BURGERLIJK WET
BOEK, AR'IT. 675 TOT 680 - IN DE REGEL 
WORDT EEN ERFDIENSTBAARHEID VAN UIT
ZICHT OF VAN BOUWVERBOD OP HET NABU
RIG ERF NIET VERKREGEN DOOR DERTIGJA
RIG BEZIT - BEGRIP. 

2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - BURENHINDER -
VERSTORING VAN HET EVENWICHT TUSSEN 
NABURIGE ERVEN- GEVOLGEN- BEG RIP. 

1° De eigenaar die met overtreding van 
de artt. 676 en 677 B. W. in een niet 
gemene muur licht- en Juchtopeningen 
maakt, kan derwijze in de regel op het 
nabl!rige erf door dertigjarig bezit 
geen erfdienstbaarheid van bouwver
bod verkrijgen; hij kan dat echter wei 
ingeval een op of in die muur, o.m. 
door een uitsprong boven het erf van 
de nabuur, uitgevoerd bouwwerk belet 
dat de nabuur zijn bouwrecht vrij 
uitoefent op zijn eigen erf(l). 

2° Hoewel een op of in een gemene 
muur, met overtreding o.m. van de 
artt. 676 en 677 B. W. uitgevoerd bouw
werk eventueel het evenwicht tussen 
naburige erven kan verstoren en 
waardoor aan het aanpalende erf hin
der en schade kan worden veroorzaakt 
die de gewone ongemakken van 
nabuurschap overschrijden, hetgeen 
betaling van een compensatie wettigt, 
heeft de eigenaar van het erf, waar die 
werken zijn uitgevoerd, daarom nog 
niet het recht om zijn nabuur te 
beletten vrij op zijn eigen erf te 
bouwen. (Art. 544 B.W.) 

De h. procureur-generaal Duman heeft 
in substantie gezegd : 

Eisers zijn eigenaars van een onroe
rend goed palend aan het eigendom van 
verweersters. 

In de loop van de maand juni 1976 
hebben verweersters een muur laten 
optrekken waardoor een venster van de 
woning van eisers voor dezen volkomen 
nutteloos is geworden aangezien zij 
aldus hun uitzicht, ten minste de ver
lichting en de verluchting via dat ven
ster, niet !anger kunnen uitoefenen. 

Eisers hebben in september 1976 ver
weersters ge<Iagvaard voor de bevoegde 
vrederechter om : 1 o te horen zeggen 
voor recht dat eisers uitzicht hebben 
sinds onheuglijke tijden via voormeld 
venster; 2° te horen zeggen voor recht 
dat verweersters gehouden zijn het 
opgerichte bouwwerk te verwijderen; 
3° de verweersters te horen veroordelen 
tot het betalen van een schadevergoe
ding van 1.500 frank per maand. 

Verweersters stelden een tussenvorde
ring in om o.m. : 1 o te horen zeggen voor 
recht dat eisers gehouden zijn de uit
zichten, zowel gelijkvloers als hoven, 
dicht te maken; 2° eisers te horen veroor
delen tot betaling van een schadevergoe
ding van 10.000 frank en een vergoeding 
van 100 frank per dag vertraging in de 
uitvoering van het vonnis. 

Door zijn vonnis van 18 november 
1977 veroordeelde de vrederechter te 
Beringen verweersters om alle bouwwer
·ken die het genot van licht en lucht 
belemmerden of bemoeilijkten, te ver
wijderen en besliste hij dat de tegeneis 
van verweersters ontvankelijk doch 
ongegrond was. 

Op boger beroep bevestigde de Recht
bank van Eerste Aanleg te Hasselt, bij 
het vonnis waartegen thans het cassatie
beroep is gericht, de uitspraak van de 
vrederechter, in zoverre zij de tegeneis 
ongegtond verklaarde, maar vernietigde 
die uitspraak voor het overige, zodat de 
oorspronkelijke hoofdvordering van 
eisers ongegrond werd verklaard. 

Een enig middel wordt tot staving van 
de voorziening aan het Hof voorgelegd. 

------------------! Het voert schending aan van artikel 544 
van het Burgerlijk Wetboek en van 
verscheidene andere artikelen van het
zelfde wetboek, om de redenen waarvan 
het Hof reeds kennis heeft genomen, 
schending omdat « het aangevochten 
vonnis de hoofdvordering van eisers, 

(1) Cass., 28 dec. 1893 (Bull en Pas., 1894, I, 
69). Zie Cass., 19 mei 1853 {ibid., 1853, I, 316); 
12 dec. 1878 {ibid., 1879, I, 95); 14 feb. 
1889 (ibid., 1889, I, 123); 5 mei 1892 (ibid, 1892, 
I, 243) en 21 dec. 1939 (A.C., 1939, 235), met 
cone!. van proc.-gen. Gesche. 
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strekkende tot verwijdering van aile buurman en a fortiori verkrijgt hij ook 
bouwwerken waardoor licht en Iucht niet op het erf van zijn buurman een 
langs het venster belemmerd of bemoei- erfdienstbaarheid non cedificandi. 
lijkt wordt, ongegrond verklaarde >>. 

Ik zal eerst het middel onderzoeken in 
zoverre het schending van de wetsbepa
lingen over de erfdienstbaarheden aan
voert. 

Tot besluit zal ik het middel beant
woorden in zoverre h_et schending van 
artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek 
aanvoert en in dat opzicht steunt op de 
zogenaamde evenwichtstheorie in. de 
verhoudingen tussen naburige eigen
dommen. 

Wanneer een eigenaar van een niet 
gemene muur die onmiddellijk aan het 
erf van een ander paalt, in die muur 
lichtopeningen of vensters gemaakt 
heeft overeenkomstig de bepalingen van 
artikel 676 e.v. van het Burgerlijk Wet
hoek of niet, en deze lichtopeningen of 
vensters bestaan sinds meer dan dertig 
jaar, heeft die eigenaar dan een erf
dienstbaarheid van uitzicht, i.h.b. een 
erfdienstbaarheid van non cedificandi 
door verjaring verkregen, met het gevolg 
dat de eigenaar van het naburig goed, 
palende aan het erf van de eerste, het 
recht niet meer zou hebben op zijn 
eigendom een muur op te trekken ? 

Deze vraag moet op grond van de 
bestaande wetsbepalingen, zoals ze toe
gelicht werden door verscheidene ar
resten van het Hof, ontkennend beant
woord worden. 

Verscheidene arresten hebben dien
aangaande uitspraak gedaan. lk citeer 
de arresten van 19 mei 1853 (Pas., 1853, 
I, 316), 12 december 1879 (Pas., 1879, I, 
95), 14 februari 1889 (Pas., 1889, I, 123), 
5 mei 1892 (Pas., 1892, I, 243), 
21 december 1939 (Pas., 1939, I, 531). 

Het bestaan in een muur sedert meer 
dan dertig jaar van « in strijd met de 
wet » gemaakte vensters of andere 
openingen - door in strijd met de wet 
bedoel ik hier in strijd met de artikelen 
676 en volgende van het Burgerlijk 
Wetboek- heeft enkel het gevolg dat de 
eigenaar van die muur door verjaring 
bevrijd wordt van de verplichtingen 
welke op hem rusten die openingen niet 
te maken zoals hij het gedaan had. 

Aldus wordt hij bevrijd van de pas
sieve last zich te gedragen naar de 
voorschriften van de artikelen 676 en 
volgende van het Burgerlijk Wetboek, 
maar hij verkrijgt geenszins een recht 
van uitzicht op de eigendom van zijn 

Ik beperk me ertoe sommige arresten 
van het Hof dienaangaande samen te 
vatten. 

Op 12 december 1878 overwoog het 
Hof : « La possession trentenaire de 
jours ou fenetres dans un mur non 
mitoyen joignant !'heritage voisin ne 
prive pas le proprietaire de cet heritage 
du droit d'elever sur son fonds des 
constructions qui rendraient ces fenetres 
inutiles. » 

Op 14 februari 1889 besliste het Hof 
ook : « La possession trentenaire d'une 
servitude n'enleve pas au proprietaire 
assujetti le droit d'elever des construc
tions qui font obstacle a l'exercice de Ia 
vue.>> 

In het arrest van 21 december 1939 
staat te lezen : « L'existence dans un 
mur depuis plus de trente ans d'ouvertu
res pratiquees contrairement a Ia loi n'a 
pour effet que d'affranchir par voie de 
prescription le proprietaire de ce mur de 
!'obligation qu'il avait de ne point prati
quer ces ouvertures comme il l'a fait. 
Elle n'engendre point une servitude 
active de vue sur !'heritage voisin qui 
entrainerait pour le proprietaire de 
celui-ci une obligation non altius tollendi 
ou non cedificandi. » 

Voor zoveel nodig meen ik hieraan te 
moeten toevoegen, dat uit de enkele 
omstandigheden dat bedoelde vensters 
of andere openingen gemaakt werden en 
dat zij sinds meer dan dertig jaar 
bestaan, in strijd zoals ten deze, of niet 
in strijd met de bepalingen van 
artikelen 676 e.v. van het Burgerlijk 
Wetboek, niet wettelijk afgeleid kan 
worden dat daaruit een actieve erf
dienstbaarheid van uitzicht op het erf 
van de nabuur ontstaan zou zijn, met 
het gevolg dat deze eigenaar of andere 
houder van een zakelijk recht gehouden 
zou zijn tot een verplichting non cedifi
candi. Opdat een dergelijke erfdienst
baarheid ontstaan zou zijn, moesten de 
lichtopeningen of vensters de vorm 
gekregen hebben van bijzondere uitwen
dige werken waaruit het verbod, voor de 
buurman, voortaan op zijn erf te bouwen 
noodzakelijk afgeleid dient te worden, 
hetgeen door de bestreden beslissing 
niet wordt vastgesteld. 

In zijn conclusie, die aan het arrest 
van het Hof van 5 mei 1892 voorafging, 
verklaarde de h. advocaat-generaal 
Melot duidelijk : « La these (selon 
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Aangezien verweersters het recht 
behouden hebben op hun erf te bouwen, 
was het ingeroepen evenwicht niet van 
die aard dat het dat recht lam kan 
leggen. 

Het middel faalt naar recht en ik 
besluit tot verwerping. 

ARREST 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 4 februari 1980 in 
hoger beroep gewezen door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Hasselt; 

laqueile une servitude non redificandi 
serait nee) serait vraie s'il etait constant 
que l'etablissement des lucarnes appor
tait atteinte au droit du voisin, ce qui 
arriverait par exemple si l'ouverture des 
vues avait ete partiquee dans un mur 
mitoyen, ou si pratiquee dans un mur 
non mitoyen eile s'etait. caracterisee par 
un balcon, auvent ou quelque autre 
ouvrage en saillie sur la propriete voi
sine. Voila des empietements sur le droit 
d'autrui ou sur le fonds d'autrui. Mais 
dans l'espece le jugerrient ne constate 
rien de pareil. C'est dans l'etablissement 
pur et simple de jours ouverts dans un 
mur non mitoyen qu'il voit l'empiete
ment sur le fonds contigu; c'est de la 
possession de ces jours pendant plus de 
trente ans qu'ils s'est derive une servi- Over het middel, afgeleid uit de schen
tude active de vue equivalente a ceile ding van de artikelen 544, 637, 639, 649, 
qui serait etablie par titre et grevant par 651, 652, 675, 676, 677, 678, 680, 688, 689, 
consequent le fonds voisin d'une servi- 690, 696, 701, 2219, 2228, 2229, 2230 en 
tude non redificandi ou non altius 2262 van het Burgerlijk Wetboek, 
tollendi. » doordat het aangevochten vonnis de 

Ik meen niet verder te moeten uitwei- O?rspronkelijke hoofdvor?ering van _de 
den nopens de aangevoerde schending e1sers, zoals omschreven m het beschi~
van de wetsbepalingen die betrekking kende gedeelte van he~. ber:oepen vonms, 
hebben op de erfdienstbaarheden. met name tot verwiJdermg van aile 

I 
bouwwerken, waardoor het door de 

Een woord nu over de zogenaam- eisers verworven recht om Iicht en Iucht 
de evenwichtstheorie tussen naburige te betrekken langs het venster op het 
eigendommen. gelijkvloers belemmerd of bemoeilijkt 

Eisers menen, mijns inziens volkomen wordt, ongegrond verklaart, onder meer 
ten onrechte, dat deze theorie het Hof op grond, hoewel « dient aanvaard te 
ertoe moet brengen de jurisprudentie worden dat kwestieuze vensters meer 
die ik zoeven heb geciteerd en die dan 30 jaar bestaan en de gevolgen 
nochtans op te enenmale correcte wijze hiervan dienen te worden vastgesteld 
de wetsbepaling interpreteert, te wijzi- met betrekking tot het bouwwerk opge
gen. richt door (verweerster), waarvan de 

De beschouwing van het middel, en eerste rechter de afbraak beval >> en 
van de toelichtingen daarbij, betreffende hoewel « iedereen het erover eens (is) 
de evenwichtstheorie kan ten deze niet dat de aldus verkregen lichten of uit

zichten door de gebuur niet meer kun-
de minste rol te spelen hebben. ne:il verwijderd worden, ( ... ) het (anders 

Immers : is) gesteld met de vraag of die gebuur op 
De vordering oorspronkelijk door zijn eigendom nog vrij, zonder rekening 

eisers ingesteld en waarover het bestre- te houden met de openingen verkregen 
den vonnis uitspraak doet, strekte tot door verjaring, mag bouwen of planten 
het verwijderen van de bouwwerken en aldus de lichten of uitzichten dichten; 
door verweersters verricht, bouwwerken (dat) de aan de rechtbank bekende 
die hun licht en Iucht belemmerden of rechtspraak ( ... ) praktisch eensgezind 
bemoeilijkten. Dit heeft, gewis, niets te (stelt) dat gezegde gebuur "genoemde 
maken met de evenwichtstheorie die vrijheid " behoudt en ten voile blijft 
steunt op een verbreking van het. even- genieten van zijn eigendomsrecht; (dat) 
wicht tussen naburige eigendommen ten over dezelfde vraag ( ... ) de rechtsleer 
gevolge van abnormale, uit het nabuur- eerder verdeeld (is) (dat) de rechtbank 
schap voortspruitende lasten en dit zon- ( ... ) van gevoelen (is) dat voormelde 
der krenking van een recht of van een rechtspraak dient gevolgd te worden 
rechtsregel en die aanleiding kan geven, voor zover het niet bewezen is dat de 
niet tot een veroordeling tot het afbre- gebuur door het optrekken van een 
ken of het verwijderen van een bouw- bouwwerk misbruik van recht zou 
werk, maar louter tot het toekennen van gepleegd hebben, bijvoorbeeld plaatsen 
een geldelijke compensatie. van een muur enkel voor de opening; 
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(en dat) in casu ( ... ) dit niet (kan) 
weerhouden worden daar "(verweer
sters) op een achtergelegen koer een 
badkamer optrokken ( ... )" », 

tezwijl artikel 544 van het Burgerlijk 
Wetboek betrekking heeft op de beper
kingen van het eigendomsrecht die door 
de noodwendigheden van nabuurschap 
geboden zijn, en niet kan worden afge
zonderd van andere bepalingen, zoals de 
artikelen 675 tot en met 680 van het 
Burgerlijk Wetboek met betrekking tot 
de wettelijke erfdienstbaarheden die de 
uitzichten op het eigendom van de 
nabuur regelen; terwijl deze erfdienst
baarheden, overeenkomstig artikel 651 
van het Burgerlijk Wetboek, wederzijdse 
verplichtingen opleggen en aldus een 
evenwicht vaststellen tussen de respec
tieve rechten van de eigenaars, rekening 
houdend met de uit nabuurschap voort
vloeiende normale lasten; terwijl zij, 
derhalve, voorkomen als gewone attribu
ten van het eigendomsrecht, met name 
als de grenzen van gewone ongemakken 
van nabuurschap die hun oorsprong 
vinden in de wederzijdse rechten van 
uitzicht, verlichting en verluchting, en 
geenszins als « passieve » erfdienstbaar
heden die de eigenaars enkel zouden 
beperken in hun recht om op de meest 
volstrekte wijze van hun goed het genot 
te hebben en daarover te beschikken 
(schending van de artikelen 544, 637, 639, 
649, 651 en 652 van het Burgerlijk 
Wetboek); terwijl het bouwen van een 
venster op de grenslijn van twee eigen
dommen, in strijd met de door de 
artikelen 675 tot en met 680 van het 
Burgerlijk Wetboek voorgeschreven 
afstanden, waarvan het aangevochten 
vonnis heeft vastgesteld dat het meer 
dan 30 jaar bestaat, voormeld evenwicht 
doorbreekt, aldus een last legt op het erf 
van de verweersters en, derhalve, de 
door de artikelen 688, tweede lid, 689, 
tweede lid, en 690 van het Burgerlijk 
Wetboek bedoelde voortdurende zicht
bare erfdienstbaarheid uitmaakt, die kan 
worden verkregen door een titel of, zoals 
ten deze, door dertigjarig bezit (schen
ding van de artikelen 637, 675, 676, 677, 
678, 680, 688, 689, 690, 2219, 2228, 2229, 
2230 en 2262 van het Burgerlijk Wet
hoek); terwijl vaststaat dat de wetgever, 
zoals onder meer blijkt uit voormeld 
artikel 690, geen verschillende gevolgen 
heeft willen toekennen aan de erfdienst
baarheden gevestigd door een titel, ener
zijds, en die gevestigd door verjaring, 
anderzijds, zodat men, overeenkomstig 
de artikelen 696 en 701 van het Burger-

lijk Wetboek, wanneer men een erf
dienstbaarheid vestigt, op welke wijze 
dan ook, geacht wordt alles toe te staan 
wat voor het gebruik daarvan nodig is 
en als eigenaar van het dienstbaar erf 
niets mag doen dat zou strekken om het 
gebruik van de erfdienstbaarheid te 
verminderen of ongemakkelijker te 
maken (schending van de artikelen 690, 
696 en 701 van het Burgerlijk Wetboek); 
terwijl het ten deze tot de aard zelf van 
de door de eisers gevestigde erfdienst
baarheid behoort dat zij via bedoeld 
venster zoniet enig uitzicht zouden kun
nen behouden, dan toch ten minste van 
Iicht en Iucht zouden kunnen genieten, 
hetgeen door bet uitgevoerde bouwwerk 
van de verweersters, pal tegen het ven
ster aan, uiteraard onmogelijk werd 
gemaakt, zodat het aangevochten vonnis 
niet wettelijk de oorspronkelijke hoofd
vordering van de eisers ongegrond heeft 
kunnen verklaren (schending van aile in 
het middel aangeduide wetsbepalingen) : 

Overwegende dat, zoals uit het 
middel blijkt, de voorziening bet 
vonnis enkel bestrijdt in zoverre bet 
de oorspronkelijke hoofdvordering 
van de eisers, zoals omschreven in 
bet beschikkend gedeelte van het 
beroepen vonnis, ongegrond ver
klaart; dat bet middel preciseert dat 
het gaat om de veroordeling van de 
verweersters door bet beroepen 
vonnis om alle bouwwerken, waar
door bet door de eisers verworven 
recht om « licht en lucht » te 
betrekken « langs bet venster op het 
gelijkvloers » van hun eigendom 
belemmerd of bemoeilijkt wordt, te 
verwijderen; 

Overwegende dat daaruit blijkt 
dat de voorziening niets heeft uit te 
staan met een eigenlijke erfdienst
baarheid van uitzicht, die, luidens 
het beroepen vonnis, het erf van de, 
eisers zou genieten langs een ven
ster van de bovenverdieping van 
hun erf; 

Overwegende dat het middel, uit
gaande van de stelling dat. de zoge
naamde wettelijke erfdienstbaarhe
den zoals die van licht en lucht, als 
burenrecht, behoren tot de gewone 
attributen van het eigendomsrecht, 
voorhoudt dat de eisers, door een 
venster in de hun toebehorende 



-934-

scheidsmuur aan te brengen dat Om die redenen, verwerpt de 
niet voldoet aan de beperkende voorziening; veroordeelt de eisers in 
voorschriften van de artikelen 676 de kosten. 
en volgende van het Burgerlijk Wet
hoek, het normale evenwicht tussen 
hun eigendomsrecht en dat van de 
verweersters, eigenaars van het 
naburig erf, zodanig hebben ver
stoord dat zij inbreuk hebben 
gemaakt op het eigendom van de 
verweersters en, op grond van een 

10 april 1981 1• kamer 
Voorzitter : de h. Wauters, eerste voor
zitter - Verslaggever : de h. Sury -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Dumon, procureur-generaal - Advo
caten : mrs. Biitzler en De Baeck. 

dertigjarig nuttig bezit van de Nr. 467 
bedoelde licht- en luchtopening, 
besluiten dat zij door verjaring een 
zogenoemde actieve erfdienstbaar

3• KAMER - 13 april 1981 

heid van bouwverbod hebben ver- 1° VERWIJZING NA CASSATIE- BUR

kregen ten laste van het erf van de GERLUKE ZAKEN- BEVOEGDHEID VAN DE 
verweersters; RECHTER OP VERWUZING- GEDEELTELIJKE 

VERNIETIGING - NIET VERNIETIGD BESCHIK-

Overwegende evenwel dat de 
eigenaar van een erf, door hPt 
aanbrengen van een licht- of lucht
opening in strijd met de genoemde 
voorschriften, slechts dan een 
inbreuk pleegt op het erf van de 
nabuur, waardoor een erfdienst
baarheid van bouwverbod door ver
jaring kan worden verkregen, wan
neer en voor zover de aard van het 
bouwwerk materieel en noodzake
lijk in strijd komt met het recht van 
de nabuur om op zijn erf vrij te 
bouwen, onder meer door een uit
sprong boven het erf van de nabuur, 
hetgeen door de bestreden beslis
sing niet wordt vastgesteld; 

Overwegende dat, voor zover de 
hiervoren omschreven handelwijze 
van de eisers het evenwicht tussen 
hun rechten als nabuur en die van 
de verweersters mocht hebben kun
nen verbreken in de zin van de 
evenwichtsregel besloten in artikel 
544 van het Burgerlijk Wetboek, uit 

KENDE GEDEELTE, TEN AANZIEN VAN DE 
OMVANG VAN CASSATIE, NIET ONDERSCHEI
DEN VAN HET VERNIETIGDE BESCHIKKENDE 
GEDEELTE. 

2° CASSATIE- OMVANG- BURGERLUKE 
ZAKEN- BEGRIP. 

1" en 2" Wanneer de vernietigde rechter
lijke beslissing een beschikkend 
gedeelte bevatte dat niet onderschei
den was van het bestreden beschik
kende gedeelte, daar geen van de 
partijen voor het Hoi ertegen een 
ontvankelijke voorziening kon instel
len omdat het aan de eiser geen 
nadeel berokkende en aan de verweer
der slechts nadeel kon berokkenen 
ingeval het bestreden beschikkende 
gedeelte zou worden vernietigd, · en 
wanneer het Hoi in uitdrukkelijke 
bewoordingen slechts het bestreden 
beschikkende gedeelte heeit vernie
tigd, kan de rechter op verwijzing 
uitspraak doen over de betwisting die 
het voorwerp van het andere beschik
kende gedeelte uitmaakt en voor hem 
opnieuw ter sprake wordt gebracht (1). 

(DE VERENIGDE PROVINCIEN N.V. T. VANDAELE) 

ARREST 

die regel enkel zou kunnen worden HET HOF; _ Gelet op het bestre
afgeleid dat zij ten aanzien van de den arrest, op 28 april 1980 op 
verweersters tot compensatie zijn verwijzing gewezen door het 
gehouden, maar niet dat zij boven- Arbeidshof te Brussel; 
dien het recht hebben verkregen del---------------
verweersters te verbieden op hun 
erf vrij te bouwen; 

Dat het middel faalt naar recht; 

(1) Cass., 7 juni 1960 (A.C., 1960, 901) en 
8 maart 1977 (ibid., 1_977, 743). Raadpl. Cass., 
10 april 1981 (ibid., 1980-81, nr. 464) en de 
cone!. van proc.-gen. Dumon, en in R. W., 
1981-82, k<>lom 604. 
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Gelet op het arrest van het Hof 
op 28 januari 1980 gewezen (2); 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1319, 1320 van het 
Burgerlijk Wetboek, 23, 24, 26 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 36, §§ 1, 2 en 
3 , van de Arbeidsongevallenwet van 
10 april 1971 en 97 van de Grondwet, 

doordat de Arbeidsrechtbank te Gent, 
bij vonnis van 27 oktober 1978 beslist 
heeft dat verweerder van 1 juli 1977 tot 
3 september 1977 tewerkgesteld was in 
het bedrijf van V.H. en op 3 sep
tember 1977 slachtoffer was van een 
arbeidsongeval, dat eiseres ten onrechte 
voorhield dat dit bedrijf een onderne
ming was waarin slechts gedurende een 
beperkte periode van het jaar werd 
gewerkt, dat dienvolgens, voor het bere
kenen van het basisloon van verweerder, 
niet artikel 36, § 3, maar artikel 36, § 2, 
van de Arbeidsonge·.-allenwet diende te 
worden toegepast, en dat aldus een 
basisloon van 440.126 frank diende in 
aanmerking te worden genomen; eiseres 
voor het Arbeidshof te Gent heeft Iaten 
gelden dat het bedrijf V.H. wei een 
seizoenonderneming was, dat verweer
der gedurende de periode van 
1 oktober 1976 tot 30 juni 1977 als' 
zelfstandige bij zijn vader had gewerkt 
waar hij voor de zes maanden van 
1977 een aan de fiscus aangegeven 
brutobezoldiging van 30.870 frank had 
verdiend, en dat derhalve, met toepas
sing van artikel 36, §§ 1 en 3, van de 
Arbeidsongevallenwet, een basisloon van 
219.326 frank in aanmerking diende te 
worden genomen; het Arbeidshof te 
Gent, bij arrest van 19 april 1979, heeft 
aangenomen dat het bedrijf van V.H., 
zoals eiseres stelde, een onderneming 
was waar slechts gedurende een 
beperkte periode van het jaar wordt 
gewerkt, doch tevens beslist heeft dat de 
aftrek, voorkomende in de belastingaan
gifte van de vader van verweerder, een 
!outer fictief toegelaten bedrag betrof, 
dat hierdoor bewezen was dat verweer
der gedurende het resterende gedeelte 
van het refertejaar geen loon had geno
ten, dat dienvolgens, luidens de bepalin
gen van artikel 36, § 3, in fine, van de 
Arbeidsongevallenwet, een hypothetisch 
loon, berekend volgens de bepalingen 
van artikel 36, § 1, van die wet, bij het 
door verweerder in het bedrijf van V.H. 
verdiende loon moest worden gevoegd 

(2) A.C., 1979-80, nr. 319. 

en dat aldus een basisloon van 
430.940 frank in aanmerking diende te 
worden genomen; het Hof op de voorzie
ning ingesteld door eiseres tegen voor
meld arrest van het Arbeidshof te Gent, 
in zijn arrest van 28 januari 1980 beslist 
heeft dat, gelet op de bepalingen van de 
artikelen 44, tweede lid, 35, 8°, en 248, 
§ 1, tweede en vierde lid, van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen, 
het overeenkomstig die bepalingen door 
de vader van verweerder aan de fiscus 
aangegeven forfaitair bedrag van het 
door verweerder bij zijn vader verdiende 
loon niet bewees dat in werkelijkheid 
aan verweerder geen loon werd uitbe
taald; en het Hof voormeld arrest van 
het Arbeidshof te Gent dienvolgens heeft 
vernietigd in zoverre voor de berekening 
van het basisloon van verweerder reke
ning werd gehouden met een hypothe·· 
•isch loon, en de aldus beperkte zaak 
naar het Arbeidshof te Brussel heeft 
verwezen; het bestreden arrest het mid
del verwerpt, waardoor eiseres staande 
hield dat, gezien voormelde beperkte 
cassatie, door het arrest van het 
Arbeidshof te Gent definitief was beslist 
dat verweerder werkzaam was in een 
onderneming waar slechts gedurende 
een beperkte periode van het jaar 
gewerkt wordt, de verwerping van dit 
mid del · doet steunen op de beschouwing 
dat eiseres de berekening van het basis
loon, zoals die werd verricht door het 
Arbeidshof te Gent, aan het Hof had 
onderworpen, dat deze berekening 
bezwaarlijk te scheiden was van de 
beslissing luidens welke verweerder 
werkzaam was in een onderneming waar 
slechts gedurende een beperkte periode 
van het jaar wordt gewerkt, en dat het 
Hof zich ertoe beperkt had te verkJ.aren 
dat het feit van de forfaitaire belasting 
en het feit dat er geen sociale zeker
heidsuitkeringen waren, niet toelieten te 
zeggen dat aldus bewezen was dat er 
geen loon verdiend werd gedurende het 
gedeelte van het refertejaar tijdens het
welk verweerder niet tewerkgesteld was 
door de verzekerde van eiseres; het 
bestreden arrest voorts beslist dat het 
bedrijf van V.H. een bedrijf was dat een 
volledig jaar actief was, en dat dienvol
gens het basisloon van verweerder moet 
worden berekend overeenkomstig de 
bepalingen van artikel 36, § 2, van de 
Arbeidsongevallenwet, zoals in het 
beroepen vonnis werd gedaan, zodat het 
door dit vonnis bepaalde basisloon van 
440.126 frank in aanmerking diende te 
worden genomen, 
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terwijl, eerste onderdeel, het Hof, door 

het ten deze op 28 januari 1980 gewezen 
arrest, het door het Arbeidshof te Gent 
op 19 april 1979 gevelde arrest slechts 
heeft vernietigd voor zover dit arrest, 
steunende op de beschouwing dat de 
door de vader van verweerder gedane 
forfaitaire fiscale aangifte van het loon 
van verweerder bewees dat verweerder 
bij zijn vader geen loon had verdiend, 
verder had beslist dat ten bate van 
verweerder overeenkomstig artikel 36, 
§§ 1 en 3, van de Arbeidsongevallenwet 
een hypothetisch loon in aanmerking 
moet worden genomen, en bedoeld 
arrest van het Arbeidshof te Gent geens
zins heeft vernietigd voor zover het voor 
recht had verklaard dat verweerder 
tewerkgesteld was in een onderneming 
waar slechts gedurende een beperkte 
periode van het jaar wordt gewerkt, 
waaruit volgt dat het bestreden arrest 
het gezag van het gewijsde miskent dat 
door de artikelen 23, 24 en 26 van het 
Gerechtelijk Wetboek wordt toegekend 
aan voormeld arrest van 19 april 1979 
van het Arbeidshof te Gent, het gezag 
van het gewijsde alsook de bewijskracht, 
welke enerzijds door voormelde artike
len van het Gerechtelijk Wetboek en 
anderzijds door de artikelen 1319 en 
1320 van het Burgerlijk Wetboek ge
hecht worden aan het arrest van 
28 januari 1980 van het Hof, miskent en 
een verkeerde en onwettige toepassing 
maakt van artikel 36, §§ 1, 2 en 3, van de 
Arbeidsongevallenwet; 

tweede onderdeel, het tegenstrijdig is 
enerzijds te constateren dat het Hof, in 
het voormelde arrest van 28 ja
nuari 1980, zich ertoe beperkt heeft te 
verklaren dat het feit van de forfaitaire 
belasting en het feit dat er geen sociale 
zekerheidsuitkeringen waren, niet toelie
ten te zeggen dat aldus bewezen was dat 
verweerder geen loon verdiende toen hij 
bij zijn vader werkte, en anderzijds te 
overwegen dat door zijn voormeld arrest, 
het Hof het arrest van 19 april 1979 van 
het Arbeidshof te Gent heeft vernietigd 
voor zover dit arrest voor recht had 
gezegd dat verweerder tewerkgesteld 
was in een onderneming waar slechts 
gedurende een beperkte periode van het 
jaar wordt gewerkt, welke tegenstrijdig
heid gelijkstaat met een gebrek aan de 
door artikel 97 van de Grondwet vereiste 
motivering : 

Wat de twee onderdelen samen 
betreft : 

Overwegende dat het arrest van 
verwijzing het toen best~eden arrest 

van het Arbeidshof. te Gent vernie
tigde « in zoverre voor de bereke
ning van het basisloon rekening 
wordt gehouden met een hypothe
tisch loon » en de « aldus beperkte 
zaak naar het Arbeidshof te 
Brussel » verwees; 

Overwegende dat, zelfs indien het 
Hof in uitdrukkelijke bewoordingen 
enkel het bestreden beschikkende 
gedeelte heeft vernietigd, de rechter 
op verwijzing de bevoegdheid heeft 
om uitspraak te doen over een 
betwisting die in een andere 
beschikking van de eerst bestreden 
beslissing werd beslecht, indien 
deze beschikking, wat de cassatie 
betreft, niet onderscheiden was van 
het vernietigde beschikkende ge
deelte; 

Overwegende dat in burgerlijke 
zaken geen beschikkend gedeelte is 
dat, wat de omvang van cassatie 
betreft, onderscheiden is van het 
door de voorziening bestreden 
beschikkende gedeelte, datgene 
waartegen geen van de partijen in 
het cassatiegeding een ontvanke
lijke voorziening kan instellen; dat 
aldus niet onderscheiden is het 
dispositief dat aan de eiser in cassa
tie geen nadeel berokkent en dat 
aan de verweerder slechts nadeel 
kan berokkenen ingeval het bestre
den dispositief zou worden vernie
tigd; dat immers in een dergelijk 
geval noch de eisende noch de 
verwerende partij er belang bij 
heeft dit dispositief aan te vechten 
en hun voorziening tegen dit dispo
sitief derhalve niet ontvankelijk zou 
zijn bij gebrek aan belang; 

Overwegende dat verweerder in 
zijn conclusie voor het Arbeidshof 
te Gent toepassing vroeg van 
artikel 36, § 2, van de Arbeidsonge
vallenwet van 10 april 1971; dat in 
deze zienswijze het hypothetisch 
loon berekend wordt op grond van 
het gemiddelde dagelijkse loon van 
de werknemers met dezelfde 
beroepskwalificatie; 

Dat het Arbeidshof te Gent 
artikel 36, § 3, inzonderheid de 
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laatste zin, toepaste en het hypothe
tisch loon berekende op grond van 
het loon van de getroffene; 

Dat, om na te gaan of verweerder 
financieel geschaad werd door het 
arrest van het Arbeidshof te Gent, 
het verschil tussen de twee ziens
wijzen derhalve beperkt is tot het 
verschil tussen het loon van de 
getroffene en het gemiddeld loon 
van de werknemers met dezelfde 
beroepskwalificatie; 

Overwegende dat het beroepen 
vonnis, waarvan de redengeving 
door het bestreden arrest wordt 
beaamd, vaststelde dat verweerder 
« ongeveer 5,80 pet. meer verdiende 
dan een werknemer van zelfde 
functie »; 

Dat hieruit volgt dat het loon 
van verweerder, in aanmerking te 
nemen volgens artikel 36, § 3, laat
ste zin, hoger was dan het gemid
delde bedoeld in artikel 36, § 2; dat 
verweerder er derhalve geen belang 
bij had cassatieberoep in te stellen 
tegen de beslissing van het Arbeids
hof te Gent dat artikel 36, § 3, 
laatste zin, toepaste, wat voor hem 
voordeliger was; 

Overwegende dat uit wat vooraf
gaat blijkt dat geen van de partijen 
cassatieberoep kon aantekenen 
tegen het arrest van het Arbeidshof 
te Gent in zoverre het besliste dat 
in de onderneming slechts gedu
rende een beperkte periode van het 
jaar wordt gewerkt; dat deze 
beschikking derhalve mede vernie
tigd werd door het arrest van 
28 januari 1980 van het Hof; 

Dat het eerste onderdeel niet kan 
worden aangenomen; 

Dat de tegenstrijdigheid, aange
voerd in het tweede onderdeel, in 
werkelijkheid niet bestaat, zodat dit 
onderdeel feitelijke grondslag mist; 

1a april 1981 a· kamer 
Voorzitter : de h. Janssens, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Ver
vloet - Andersluidende conclusie {a) 
van de h. Lenaerts, advocaat-generaal -
Advocaten : mrs. Bayart en Simont. 

Nr. 468 

a• KAMER - 13 april 1981 

VAKBONDSAFVAARDIGING ONT-
SLAG VAN EEN AFGEVAARDIGDE- COLLEC
TIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VERBINDEND 
VERKLAARD BIJ KONINKLIJK BESLUIT - BIJ
ZONDERE ONTSLAGPROCEDURE - ONTSLAG 
VAN AL HET. PERSONEEL WEGENS SLUITING 
VAN DE ONDERNEMING- PROCEDURE NIET
TEMIN TOEPASSELIJK (1). 

(BRANS T. JENNE, CURATOR VAN HET FAlLLIS
SEMENT CURMACO N.V.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 25 april 1979 door het 
Arbeidshof te Antwerpen gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 15, 17 van de 
collectieve arbeidsovereenkomst van 
7 mei 1976, gesloten in het paritair 
comite voor het kledings- en confectie
bedrijf, betreffende het statuut van de 
syndicale afvaardiging, algemeen verbin
dend verklaard bij koninklijk besluit van 
10 januari 1977, ua4, na5, 1a19, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 

Nota arrest nr. 467 : 

(3) Het openbaar ministerie concludeerde 
tot vemietiging van het bestreden arrest van 
bet Arbeidshof te Brussel wegens schending 
van bet gezag van het gewijsde van bet 
gedeeltelijk vernietigde arrest van het 
Arbeidshof te Gent. 

Om vast te stellen dat verweerder geen 
belang had om tegen dit laatste arrest cassa
tieberoep in te stellen, kon het Hof, naar zijn 
mening, niet steunen op feitelijke vaststellin
gen van de arbeidsrechtbank die niet werden 
bevestigd door het vemietigde arrest van het 
Arbeidshof te Gent, doch aileen door het op 
verwijzing gewezen arrest van het Arbeidshof 
te Brussel. 

Nota arrest nr. 468 : 

Om die redenen, verwerpt de (1) Zie Cass., 26 nov. 1975 (A.C., 1976, 392); 
voorziening; veroordeelt eiseres in 16 feb. en 2 maart 1981 (ibid., 1980-81, nrs. 354 
de kosten. en 385). 
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doordat, nu de vennootschap waarbij 
eiseres in dienst was, deze had ontsla
gen met bet voltallige personeel op 
28 augustus 1976, met uitwerking op 
31 augustus daaropvolgend, en op 
2 september 1976 in staat van faillisse
ment was verklaard, en nu eiseres in 
haar hoedanigheid van vakbondsafge
vaardigde de forfaitaire vergoeding had 
gevorderd die door de werkgever ver
schuldigd is in het geval bepaald bij 
artikel 17, 1•, van de eerder bedoelde 
collectieve arbeidsovereenkomst van 
7 mei 1976, bet arrest beslist dat eiseres 
geen recht op deze vergoeding heeft, op 
de gronden : a) dat het principe bepaald 
bij artikel 15 van de collectieve arbeids
overeenkomst, dat de leden van de 
vakbondsafvaardiging niet mogen wor
den ontslagen om redenen die eigen zijn 
aan de uitoefening van hun mandaat, de 
draagwijdte van de bescherining 
omschrijft met het oog waarop in de 
volgende alinea's een ontslagprocedure 
wordt uitgewerkt; dat uit het geheel van 
de stipulaties van de collectieve arbeids
overeenkomst nr. 5 betreffende het sta
tuut van de syndicate afvaardiging van 
bet personeel van de ondernemingen, op 
24 mei 1971 in de Nationale Arbeidsraad 
gesloten, en van de in uitvoering daar
van afgesloten sectoriele collectieve 
arbeidsovereenkomsten, naar voren 
treedt dat het erom gaat de vrije ont
plooiing van de vakbondsactie in de 
schoot van de onderneming te waarbor
gen en daarom de afgevaardigden bij de 
uitoefening van hun opdracht veilig te 
stellen tegen het risico dat zij ten 
gevolge daarvan voor hun eigen dienst
betrekking zouden lopen; dat de oorzaak 
van de collectieve overeenkomst niet 
aanwezig is, wanneer de afgevaardigde 
samen met het gehele personeel werd 
ontslagen omdat de onderneming moest 
gesloten worden; dat men niet inziet hoe 
en waarom een afgevaardigde zou moe
ten gere'integreerd worden en op welke 
grond hij de beteugelende vergoeding 
zou kunnen opvorderen wanneer bet 
gebeuren geenszins op hem persoonlijk 
gericht was en er geen arbeidende 
gemeenschap meer bestaat waarvan hij 
lid kan worden en waarvoor hij kan 
ijveren; b) dat de bescherming van de 
werknemersafgevaardigden in de onder
nemingsraad e,n in het comite voor 
veiligheid, hygiene en verfraaiing van de 
werkplaatsen voorgeschreven is om elke 
voor de beschermde werknemers nade
lige discriminatie te voorkomen en dat 
zodanige discriminatie uitgesloten is 
wanneer de curator ter uitvoering van 

zijn gerechtelijke opdracht, na het ver
strijken van de hem door de rechtbank 
tot voortzetting van de exploitatie toege
stane termijn, genoodzaakt is de activi
teit volledig stop te zetten en al het 
personeel te ontstaan, zodat het paritair 
comite niet vooraf door hem moest 
geraadpleegd worden; dat het collectief 
ontslag door de bedrijfsleider vim de 
vennoptschap, waarbij eiseres tewerkge
steld was, een geheel met het faillisse
ment uitmaakt en dat er geen tastbaar 
verschil bestaat met de hypothese 
waarin de handeling door de curator zou 
verricht zijn, 

terWijl, eerste onderdeel, de collectieve 
arbeidsovereenkomst van 24 mei 1971 en 
die van 7 mei 1976, de laatste verbin
dend verklaard bij koninklijk besluit van 
10 januari 1977, na het beginsel te 
hebben geformuleerd dat de vakbondsaf
gevaardigde niet kan worden ontslagen 
om redenen die eigen zijn aan de 
uitoefening van zijn mandaat, beide 
uitdrukkelijk bepalen, enerzijds, dat de 
werkgever die het voornemen heeft een 
vakbondsafgevaardigde, om gelijk welke 
reden, met uitzondering van de drin
gende reden, te ontstaan, vooraf de 
vakbondsafgevaardigde verwittigt even
als de werknemersorganisatie die deze 
afgevaardigde heeft aangeduid, en, 
anderzijds, dat de werkgever een forfai
taire vergoeding verschuldigd is , gelijk 
aan een jaar loon wanneer hij een 
vakbondsafgevaardigde ontslaat zonder 
deze procedure na te Ieven; het arrest 
dientengevolge, door te oordelen dat de 
werkgever van de naleving Van deze 
procedure zou zijn vrijgesteld wanneer 
de vakbondsafgevaardigde samen met 
het voltallig personeel wordt ontslagen, 
omdat de onderneming moet gesloten 
worden en bet niet meer mogelijk is 
hem in een arbeidsgemeenschap die 
verdwenen is, te re'integreren, in de 
tekst van bovengenoemde collectieve 
arbeidsovereenkomsten,. een uitzonde
ring invoert die hij niet bevat, en aldus 
de artikelen 15 en 17 van de collectieve 
arbeidsovereenkomst van 7 mei 1976 
schendt en de bewijskracht van de 
artikelen 18 en 20 van de collectieve 
arbeidsovereenkomst van 24 mei 1971 
miskent, nu de aangevochten beslissing 
aan die bepalingen een interpretatie 
geeft die onverenigbaar is met de ter
men ervan (schending van de 
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek), en tevens het 
beginsel van de verbindende kracht van 
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de overeenkomst tussen part. ij. en scbendt I ov. ereenkomst tussen partijen scbendt 
(scbending van de artikelen 1134 en (scbending van de artikelen 1134 en 
1135 van bet Burgerlijk Wetboek); 1135 van bet Burgerlijk Wetboek) : 

tweede onderdeel, zelfs indien de 
overeenkomstige bepalingen van de col
lectieve arbeidsovereenkomsten van 24 
mei 197i ·.en 7. mei 1976 van een andere 
aard zijri en anders zijn opgesteld, de 
wil van de opstellers van deze collectieve 
arbeidsovereenkomsten niettemin is 
geweest ten voordele van de vakbondsaf
giwaardigde een bescherming in te stel
len gelijkaardig aan die welke wettelijk 
bestaat voor de afgevaardigde van bet 
persorieel in de ondernemingsraad of in 
bet comite voor veiligheid, hygiene en 
verfraaiing der werkplaatsen, in zoverre 
de werkgever verplicht is een zekere 
procedure na te Ieven vooraleer een 
vakbondsafgevaardigde om een andere 
reden dan. een dringende te ontslaan; 
daaruit volgt dat, buiten bet ten deze 
niet toepasselijke geval waarin een drin
gende reden wordt ingeroepen, de werk
gever die de bedoeling heeft .een vak
bondsafgevaardigde te ontslaan, gehou
den blijft vooraf de werknemersorgani
satie die hem heeft aangeduid, te verwit
tigen, zelfs indien de beslissing bet 
voltallig personeel te ontslaan door hem 
wordt genomen met bet vooruitzicht op 
bet faillissement en slechts vooruit loopt 
op de beslissing van de curator, die zelf 
van de voorafgaande consultatie slechts 
wordt vrijgesteld in bet bijzonder geval 
dat de rechtbank va11 koophandel hem 
met de tijdelijke voortzetting van de 
activiteiten van de failliete onderneming 
heeft belast en binnen de. door haar 
bepaalde termijn gehouden is een. einde 
te maken aan "bet bedrijf en bet volledig 
personeel te· ontslaan; bet arrest, dat 
niet vaststelt dat deze voorwaarde ten 
deze is vervuld, doch integendeel erkent 
dat eiseres was ontslagen door de werk
gever zelf v66r bet faillissement, niet 
kon beslissen dat deze laatste niet ver
plicht was de voorafgaande procedure 
voor bet ontslag. van een vakbondsafge
vaardigde na . te Ieven, zonder de 
artikelen 15 en . 17 van de collectieve 
arbeidsovereenkomst van 7 mei 1976 te 
schenden, en· zonder . daarenboven aan 
de bepalingen van de. artikelen 18 .en 
20 van. de collectieve. arbeidsovereen
komst van 24 .mei 1971 een interpretatie 
te geven die onverenigbaar is met de 
termen ervan (schending van de 
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek) en tevens bet 
beginsel van verbindende kracht van de 

Overwegende dat artikel 15 van 
de collectieve arbeidsovereenkomst 
van 7 mei 1976, algemeen verbin
dend verklaard bij koninklijk 
besluit van 10 januari 1977, voor bet 
ontslag van een vakbondsafgevaar
digde een bijzondere ontslagproce
dure voorschrijft; 

Dat bet arrest vaststelt dat de 
werkgever de voorschriften van dit 
artikel niet heeft nageleefd; dat bet 
beslist dat deze geen toepassing 
vinden « wanneer de afgevaardigde 
samen met bet gehele personeel 
werd ontslagen, omdat de onderne
ming moest worden gesloten »; 

Dat bet arbeidshof weliswaar 
eveneens oordeelt dat bet collectief 
ontslag van bet personeel « een 
geheel met bet faillissement uit
maakt en er geen tastbaar verschil 
bestaat met de hypothese waarin de 
handeling door de curator zou ver
richt zijn »; dat bet arrest evenwel 
niet vaststelt dat bet ontslag voort
vloeit uit een gerechtelijke beslis
sing in bet raam van een faillisse
ment; 

Overwegende dat bet arbeidshof 
derhalve genoemd artikel 15 van de 
collectieve arbeidsovereenkomst van 
7 mei 1976 schendt door te beslissen 
dat de werkgever de voorgeschreven 
ontslagprocedure niet in acht moet 
nemen, wanneer hij de vakbondsaf
gevaardigde samen met al bet per
soneel ontslaat wegens sluiting van 
de onderneming; 

Dat bet middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt bet 
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 erover door de feitenrech
ter zal worden beslist; verwijst de 
zaak naar bet Arbeidshof te Brus
sel. 
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13 april 1981 3' kamer 

Voorzitter : de h. Janssens, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Delva 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Lenaerts, advocaat-generaal - Advo
caat : mr. Butzler. 

Nr. 469 

3' KAMER - 1J april1981 

1° ARBEIDSOVEREENKOMST BE-

GRIP. 

2° ARBEIDSOVEREENKOMST - BE
DIENDEN - KLOOSTERLING - LESGEVER -
BESTAAN VAN EEN ARBEIDSOVEREENKOMST. 

1 o Voor het bestaan van een arbeids
overeenkomst is vereist dat een ver
bintenis tot het verrichten van 
bepaalde arbeid in ondergeschiktheid 
tegen loon is aangegaan (1). (Artt. 
1108 en 1126 B.W. en 5 Arbeidsover
eenkomstenwet Bedienden.) 

2o Uit de enkele omstandigheid dat een 
kloosterling die les geeft in een onder
wijsinrichting van zijn kloosf;erge
meenschap arbeid onder gezag en 
tegen loon verricht, kan niet worden 
afgeleid dat hij door een arbeidsover
eenkomst is gebonden, nu deze 
omstandigheid oak het gevolg kan zijn 
van zijn " religieuze toetredings
verbintenis » (2). 

(RIJKSDIENST VOOR WERKNEMERSPENSIOENEN 
T. STAS) 

ARREST 

RET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 22 mei 1980 door het 
Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1108, 1126, 1134, 
1135, 1165, 1349, 1353, 1710 van het 
Burgerlijk Wetboek, 4bis, 5 van de bij 
koninklij~ besluit van 20 juli 1955 

(1) Cass., 5 jan. 1977 (A.C., 1977, 483) en 
·12 maart 1979 (ibid., 1979, nr. 386). 

- (2) Zie Cass., 11 sept. 1974 (A.C., 1975, 31), 
het in vorige noot vermelde arrest van 

-·5 jan. 1977, en Cass., 21 nov. 1977, twee arr. 
(ibid., 1978, 328 en 331). 

gecoordineerde wetten betreffende het 
bediendencontract, gewijzigd door de 
wetten van 5 december 1968 en 
21 november 1969, 1, 1°, van het konink
lijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 
betreffende het rust- en overlevingspen
sioeri voor werknemers, 1, 3bis van het 
koniilklijk besluit van 21 december 1967 
tot vaststelling van het algemeen regle
ment betreffende het rust- en overle
vingspensioen voor werknemers, gewij
zigd door het koninklijk besluit van 
10 juni 1969, 2, 1°, van de wet Van 
18 juni 1930 tot herziening van de Wet 
van 10 maart 1925 betreffende de verze
kering tegen ouderdom en vroegtijdig 
overlijden van bedienden en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het arrest voor recht zegt dat 
verweerster het bewijs leverde van een 
gewoonlijke en hoofdzakelijke tewerk
stelling in de zin van de wet over de 
jareD. 1929 tot en met 1934 en zij 
dienvolgens recht heeft op een rustpen
sioen van werknemers voor een beroeps
loopbaan van een zesenveertigste met 
ingang van 1 juli 1975, op grand : dat ten 
aanzien van de rechtsverhouding tussen 
verweerster en de onderwijsinstelling, in 
functie waarvan verweerster haar pres
taties als onderwijzeres leverde, dient te 
worden vastgesteld dat niet wordt 
betwist dat deze prestaties werkelijk 
werden geleverd onder het gezag, de 
Ieiding en het toezicht van de inrich
tende macht van deze instelling, noch 
dat voor deze prestaties loon · werd 
toegekend of verschuldigd was door deze 
instelling; dat overigens een onbetwist
baar vermoeden bestaat dat aan deze 
voorwaarden, essentiiHe kenmerken van 
het bestaan van een arbeidsovereen
komst als juridisch feit, werd voldaan, 
gelet op het feit dat deze instelling werd 
gesubsidieerd en uit niets blijkt dat de 
gebruikte subsidies dienend onder meer 
tot dekking van de loonlasten, van hun 
doel zouden zijn afgewend; dat eiser 
tevergeefs beweert dat verweerster haar 
prestaties leverde zonder verbonden te 
zijn door een arbeidsovereenkomst; dat 
het feit dat verweerster tot een klooster
gemeenschap waarvan de voornaamste 
doelstelling het onderwijs is, niet rele
vant is ter beoordeling van het bestaan 
van een arbeidsovereenkomst, deze 
zijnde een juridisch feit; dat de argu
menten van eiser aangaande ·de 
bestaanszekerheid evenmin pertinent 
zijn vermits zij het juridisch feit niet 
vermogen te ontzenuwen; dat ten .slotte 
het feit van het nagestreefde doel, zelfs 
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indien bet zich beweegt op bet sociaal 
vlak en een cultureel caritatief patroon 
zou bezitten, evenmin relevant is als 
criterium voor bet bestaan van· een 
arbeidsovereenkomst, zijnde als dusda
nig een juridisch feit dat louter te 
beoordelen valt op grond van bet al of 
niet bestaan van een uit vrije wil 
aangegane overeenkomst arbeid te 
presteren onder gezag, Ieiding en toe
zicht van een werkgever tegen loon als 
tegenprestatie voor deze arbeid; dat bij 
ontstentenis van andere redenen dient 
te worden vastgesteld dat in onverhavige 
zaak er geen bewijzen voorhanden zijn 
die op onbetwistbare wijze aantonen dat 
verweerster haar arbeidsprestaties niet 
kon verrichten ter uitvoering van een 
door haar vrijelijk aangegane arbeids
overeenkomst; dat dienvolgens de lou
tere feitelijkheid van bet bestaan van 
deze arbeidsprestaties in de beoogde 
instelling en de wijze waarop zij werden 
waargenomen in bet geheel van deze 
structuur dat toezicht, Ieiding en gezag, 
mede betaling impliceert, voldoende ern
stige bepaalde en overeenstemmende 
gegevens bevatten om bet vermoeden te 
aanvaarden, overeenkomstig artikel 32, 
§ 1, a, van bet koninklijk besluit van 
21 december 1967, dat verweerster aldaar 
werd tewerkgesteld ter uitvoering van 
een rechtsgeldige stilzwijgend afgesloten 
arbeidsovereenkomst over de periode 
gaande van 1 oktober 1928 tot en met 
maart 1935, 

tenvijl, eerste onderdeel, eiser bij 
conclusie staande hield dat verweerster 
als kloosterlinge van de Congregatie 
van de Zusters Annonciaden, waarvan 
onderwijs bet voorwerp is, door haar 
religieuze oversten de taak toegewezen 
had gekregen om te onderwijzen, zodat 
haar prestaties in de normaalschool in 
dit · kader moesten worden gezien en 
haar tewerkstelling bij de inrichtende 
macht van deze school niet als een 
arbeidsovereenkomst tussen deze macht 
en verweerster kon worden beschouwd; 
bet arrest de motieven van verweerster 
verwart met de richtlijnen die verweer
ster uitvoerde ingevolge haar religieuze 
toetredingsverbintenis, en derhalve bet 
onderzoek van deze laatsten ten 
onrechte verwerpt bij bet nagaan of er 
een arbeidsovereenkomst bestond, door 
verweerster met vrije wil aangegaan 
(schending van de artikelen 1108, 1126, 
1134, 1135, 1165, 1710 van bet Burgerlijk 
Wetboek, 5. van bet koninklijk besluit 
van 20 juli 1955 en 1, 1", van bet 
koninklijk besluit nr. 50 van 24 ok
tober 1967); 

tweede onderdeel, bet arrest ten 
onrechte uit bet bestaan van de essen
tHHe elementen van de arbeidsovereen
komst, met name bet verrichten van 
arbeid onder gezag, Ieiding en toezicht 
tegen betaling, bet bestaan van de 
arbeidsovereenkomst zelf afleidt; dat 
daardoor, enerzijds, de vrije wilsuiting 
als essentieel bestanddeel wordt veron
achtzaamd en, anderzijds, bet onderzoek 
nagelaten wordt naar de inhoud van de 
door eiser ingeroepen religieuze toetre
dingsverbintenis van verweerster, die 
dezelfde en afwijkende verplichtingen 
kan inhouden en dus haar invloed heeft 
op bet bestaan van de arbeidsovereen
komst, zodat bet arrest niet wettelijk 
verantwoord is (schending van de 
artikelen 1108, 1126, 1134, 1135, 1165, 
1710 van bet Burgerlijk Wetboek, 5 van 
bet koninklijk besluit van 20 juli 1955. 
en 1, 1", van bet koninklijk besluit nr. 50 
van 24 oktober 1967); 

derde onderdeel, bet arrest, enerzijds, 
ten onrechte de arbeidsovereenkomst als 
een juridisch feit beschouwt en op die 
grond ~n onrechte de door eiser 
gemaakte kritiek op de vrije wilsuiting 
van verweerster bij bet sluiten van de 
arbeidsovereenkomst verwerpt; deze 
overeenkomst immers een juridische 
akte is waarin de wilsuiting een essen
tiele rol speelt voor de totstandkoming 
ervan; bet arrest, anderzijds, uit bet 
bestaan van de feiten van bet verrichten 
van arbeid onder gezag, Ieiding en 
toezicht, tegen betaling, opnieuw met 
miskenning van bet karakter van juridi
sche akte, ten onrechte besluit tot bet 
bestaan van een arbeidsovereenkomst 
zonder acht te slaan op bet vereiste van 
vrije wilsuiting bij verweerster, waarvan 
eiser bet bestaan betwistte; deze motie
ven de beslissing niet wettelijk ver
antwoorden (schending van de 
artikelen 1101, 1106, 1107, 1108, 1349, 
1353, 1710 van bet Burgerlijk Wetboek, 
4bis, 5 van bet koninklijk besluit van 
20 juli 1955, 1, 1", van bet koninklijk 
besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 en 
97 van de Grondwet); 

vierde onderdeel, nu bet niet ten 
genoege van recht vaststaat dat verweer
ster vrijwillig een arbeidsovereenkomst 
met de inrichtende macht van de nor
maalschool, waar zij van 1929 tot 
1934 les gegeven heeft, gesloten heeft, 
bet arrest ten onrechte beslist dat zij 
voor die periode pensioengerechtigd is 
(schending van de artikelen 1, 1", van 
bet koninklijk besluit nr. 50 van 
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24 oktober 1967, 1, 3bis van het konink
lijk besluit van 21 december 1967 en 2, 
1", van de wet van 18 juni 1930) : 

Overwegende dat voor het 
bestaan van een arbeidsovereen
komst vereist is dat een verbintenis 
tot het verrichten van arbeid is 
aangegaan; dat die verbintenis het 
verrichten van bepaalde arbeid tot 
voorwerp moet hebben; dat, in geval 
van betwisting, de rechter tot het 
bestaan van een arbeidsovereen
komst maar kan besluiten wanneer 
hij vaststelt dat de · partijen een 
overeenkomst met verbintenis tot 
het verrichten van arbeid in onder
geschiktheid tegen loon hebben 
aangegaan, waarbij het voorwerp en 
de aard van de te verrichten arbeid, 
het loon en de arbeidsvoorwaarden 
vrij werden overeengekomen; 

Overwegende dat de kloosterlinge 
die arbeid als onderwijzeres ver
richt voor de onderwij sinstelling 
beheerd door de kloostergemeen.,. 
schap waartoe zij behoort, zulks 
niet noodzakelijk doet ter uitvoering 
van een arbeidsovereenkomst geslo
ten tussen haar en de inrichtende 
macht van de instelling, zelfs indien 
zij die arbeid verricht onder het 
gezag van die inrichtende macht .en 
hiervoor een loon ontvangt; dat het 
immers niet is uitgesloten . dat de 
kloosterlinge op het ogenblik dat zij 
de opdracht ontvangt, geen overeen
komst tot het verrichten van arbeid 
sluit, maar eenvoudig als lid van de 
kloostergemeenschap gevolg geeft 
aan de richtlijnen van haar reli
gieuze oversten a an wie zij, bij het 
toetreden tot de kloostergemeen
schap, beloofd heeft zich te zullen 
onderwerpen; 

Overwegende dat het arrest der
halve het bestaan van een arbeids
overeenkomst tussen verweerster en 

·de inrichtende macht van de onder
wijsinstelling niet wettig afleidt ·uit 
het loutere feit dat arbeid onder 
gezag en tegen loon werd verricht; 

Om die redenen, vernietigt · het 
bestreden arrest,. be halve. in zoverre 
het hoger beroep ontvankelijk wordt 
verklaard; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; gelet op artikel 1017, 
tweede lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek, veroordeelt eiser in. de 
kosten; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Arbeidshof te Gent. 

13 april 1982 3• kamer ~ 
Voorzitter : de h. Janssens, afdelings
voorzitter - Verslaggever :. de h. Lebbe 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Lenaerts, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. Houtekier. 

Nr. 470 

2• .KAMER - 14 april 1981 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN - GETUIGEN, DESKUNDIGEN, 
TOLKEN - NIETIGHEDEN I.V.M. DE DOOR HEN 
AF TE LEGGEN EED- ANDERE BESUSSINOEN 
OP TEGENSPRAAK DAN EEN BESUSSING VAN 
INWENDIGE AARD - NIETIGHEID IS NIET 
DOOR EEN VAN DE PARTIJEN VOORGEDRAGEN 
EN EVENMIN DOOR ·DE RECHTER AMB'i'S
HALVE UITGESPROKEN · NIETIGHEID 
GEDEKT (1). (ART. 407 SV. AANGEVULD DOOR 
HET ENIG ·· i\RIKEL VAN DE WET VAN 
22 JUNI 1976). 

2° AANSPRAKELIJKHEID . BlJITEN 
OVEREENKOMST - ONOPZETTELIJK 
OODEN DOOR SAMENWPENDE FQUTEN VAN 
DE BEKLAAGDE. EN VAN HET SLACHTOFFER 
-.., SCHADEVERORDERING VAN BROERS EN 
ZUSTERS VAN HET SLACHTOFFER - MORELE 
SCHADEVERGOEDING - VERGOEDING. IN 
EVENREDIGHEID MET HET AANDEEL ·-IN. DE 
AANSPRAKELIJKHEID VAN HET ONGEVAL (2). 

(SOENS, • GENERAL! BELGIUM • N.V. T. DELABIE, 
LAMMERTYN; DELABIE; LAMMERTYN T. SOENS, 

c GENERAL! BELGIUM • N.V.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 5 maart 1980 door het 
Hof van Beroep t~ Gent gewezen; 

(1) Cass., 7 feb. 1979 (A.C, 1978-:79, 659). 

Dat het middel in zoverre (~) Zie Cass., 15 april 1980 (A.C., 1979-80, 
gegrond is; nr. 515) en 10 feb. 1981 (ibid., 1980-81, nr. 342). 
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I. Over de voorzieningen van 

Desire Delabie en Noella Lammer
tyn, burgerlijke partijen in eigen 
naam en q.q. : 

Overwegende dat de eisers geen 
middel aanvoeren; 

II. Over de voorziening van Soens, 
Luc, beklaagde, en de naainloze 
vennootschap Generali Belgium, 
vrijwillig tussengekomen partij · : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
scbending van de artikelen 43, 44, 154, 
155, 189, 190, 211 .van bet Wetboek van 
Strafvordering en 97 van de Grondwet, 

doordat bet arrest, bij wijze va.n be
vestiging van bet vonnis a quo waarvan 
bet de redenen bijtreedt, inbegrepen de 
discussie van bet verslag en bet verhoor 
van de deskundige Provoost, de feiten A 
en B aah eerste eiser ten laste gelegd, 
bewezen verklaart en eiser voor deze 
beide feiten tot een straf veroordeelt, 

terwijl uit de stukken, die in bet 
dossier berusten en meer bepaald uit bet 
zittingsblad voor de Correctionele Recht
bank te Kortrijk op 20 juni 1978, blijkt 
dat de beer Provoost tijdens bet vooron
derzoek als deskundige aangesteld door 
de procureur des Konings, door de 
rechtbank werd verhoord en er de eed 
beeft afgelegd als getuige in de bewoor
dingen bepaald door artikel 155 van bet 
Wetboek van Strafvordering; de deskun
dige nochtans tijdens dit verhoor niet 
enkel rekenschap gaf van zijn vorige 
zending maar tevens optrad als deskun
dige hetgeen onder meer blijkt uit bet 
vonnis a quo zelf (biz. 3, al. 5), waarin 
verwezen wordt naar aanvullende tecb
nische argumenten door de deskundige 
ter zitting gegeven en die niet ontwik
keld waren in bet verslag, zodat deze 
deskundige niet aileen de eed als getuige 
moest afleggen naar luid van artikel 155 
van bet Wetboek van Strafvordering, 
maar bovendien de eed als deskundige 
overeenkomstig artikel 44 van bet Wet
hoek van Strafvordering; aldus dit getui
genverhoor waarop bet hof van beroep 
bij wijze van bevestiging van bet vonnis 
a quo steunt, nietig is, wat ook de 
nietigheid van de veroordeling met zich 
brengt: 

Overwegende dat in strafzaken, 
krachtens artikel 407 van het Wet
hoek van Strafvordering aangevuld 
door het enig artikel van de wet van 

22 juni 1976, de nietigheden, voort
komende uit de onregelmatigheid 
betreffende de eed van getuigen,· 
deskundigen of tolken, gedekt zijn· 
wanneer een vonnis of arrest op· 
tegenspraak, behalve datgene dat 
een maatregel van inwendige aard 
inhoudt, gewezen is zonder dat de' 
nietigheid door een van de partijen 
is voorgedragen of door de rechter 
ambtshalve is uitgesproken; 

Overwegende dat ten deze de· 
eventuele nietigheid die aan de voor 
de eerste rechter afgelegde verkla
ring van deskundige Provoost zou 
kleven, gedekt is door het op tegen
spraak gewezen vonnis van de eer
ste rechter, gedagtekend op 19 sep
tember 1978; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1382 en 
1383 van bet Burgerlijk Wetboek, 

doordat bet arrest, na bet vonnis a 
quo te hebben bevestigd wat betreft de 
verdeling van de verantwoordelijkbeid 
bij helfte tussen bet slachtoffer en de 
beklaagde, de eis van de burgerlijke 
partijen handelend q.q. in hoedanigheid 
van wettelijke vertegenwoordigers van 
hun kinderen Pieter, Isabelle, Hans en 
Sofie, gegrond verklaart ten belope van 
hun volledige schade op grond dat : 
« Over de schadevergoedingsbedragen 
oordeelkundig werd beslist behalve voor 
de kinderen Delabie die, als der
den, recht hebben op de volledige 
schadevergoeding », 

terwijl, wanneer de broers en zusters 
van een slachtoffer van een dodelijk 
ongeval, door de samenlopende fouten 
van dit slachtoffer en de beklaagde 
veroorzaakt, van deze laatste morele 
schadevergoeding vorderen voor de per
soonlijke schade hun door dit overlijden 
berokkend, zij ten laste van deze 
beklaagde enkel recht hebben op een 
vergoeding die overeenstemt met diens 
verantwoordelijkheid in bet ongeval; 
aldus, gezien de verdeling van de verant
woordelijkheid bij helfte, ook de gevor
derde vergoeding bij helfte moest 
gedeeld worden zoals door de eerste 
rechter gedaan : 

Overwegende dat het arrest oor
deelt dat « de eerste rechter terecht 
rekening heeft gehouden met de 
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wederzijdse fouten begaan door de 
beklaagde (eiser Soens) en Delabie 
Lieve ( dochter van de verweerders 
q.q. en zuster van de kinderen 
Pieter, Isabelle, Hans en Sofie) en 
de aansprakelijkheid bij helfte ver
deeld »; dat het arrest, nate hebben 
geconstateerd dat over de schade
vergoedingsbedragen oordeelkundig 
werd beslist, daaraan toevoegt : 
« behalve voor de kinderen Delabie 
die, als derden, recht hebben op de 
volledige schadevergoeding » en 
dienvolgens eiser veroordeelt tot 
betaling van het volledige bedrag 
dat de verweerders, namens voor
noemde kinderen, als vergoeding 
van dier morele schade hadden 
geeist; dat het hof van beroep 
verder het arrest « gemeen 
verklaart » aan de vrijwillig tussen
gekomen partij, de naamloze ven
nootschap Generali Belgium, ver
weerster; 

Overwegende dat de morele 
schade door de naaste familieleden 
van het slachtoffer geleden, hoewel 
zij werkelijk voor hen een persoon
lijke schade is, toch een bij terug
slag geleden schade is, die enkel 
haar oorsprong vindt in de familie
en genegenheidsbanden tussen hen 
en het overleden slachtoffer; dat, 
wegens die banden, dit recht door 
de persoonlijke verantwoordelijk
heid van het slachtoffer is bezwaard 
in zoverre de dader van het ongeval 
die verantwoordelijkheid aan het 
slachtoffer zelf had kunnen opwer
pen; 

Overwegende dat, wanneer de 
schade, zoals ten deze, werd veroor
zaakt tegelijk door de schuld van 
het slachtoffer, en door die van een 
derde, hier eiser, laatstvernoemde 
die schade slechts moet vergoeden 
in evenredigheid met zijn aandeel 
in de aansprakelijkheid voor het 
ongeval; 

Overwegende dat het arrest der
halve, nu het aanneemt dat eiser 
Soens slechts voor de helft aanspra
kelijk is, de artikelen 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek 
schendt door hem te veroordelen tot 

vergoeding van de gehele morele 
schade door de kinderen Delabie 
opgelopen; 

Dat het middel gegrond is; 
En overwegende, met betrekking 

tot de beslissing op de strafvorde
ring, dat de subsantiele of op straffe 
van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen in acht zijn genomen 
en de beslissing overeenkomstig de 
wet is gewezen; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest doch enkel in 
zoverre het eiser Soens veroordeelt 
tot volledige vergoeding van de 
morele schade opgelopen door de 
kinderen Delabie, voor wie de ver
weerders Delabie-Lammertyn optre
den, en in zoverre het die beslissing 
voor eiseres, de naamloze vennoot
schap Generali Belgium, bindend 
verklaart; verwerpt de voorzienin
gen voor het overige; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeel
telijk vernietigde beslissing; laat ten 
laste van de naamloze vennootschap 
Generali Belgium de kosten van de 
betekening van haar voorziening 
aan het Openbaar Ministerie; ver
oordeelt eiser Soens en eiseres, de 
naamloze vennootschap Generali 
Belgium, in een vierde van de 
overige kosten en de eisers Dela
bie-Lammertyn in de resterende 
drievierde; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van 
Beroep te Antwerpen. 

14 april 1981 - 2• kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Chatel, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Declercq, advocaat-generaal -
Advocaten : mrs. Ansiaux en De Gryse. 

Nr. 471 

2• KAMER - 14 april 1981 

1° WEGVERKEER - WEGVERKEERSRE-
GLE~ENT ART. 1 - OPENBARE WEG -
BEG RIP. 
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2° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN Nr. 472 
- MIDDEL WAARBLJ GEBREK AAN· ANTWOORD 
OP DE CONCLUSIE WORDT AANGEVOERD -
MIDDEL ZONDER VERDUIDELLJKING VAN DE 

2• KAMER-14 aprill981 

VORDERING, HET VERWEER OF DE EXEPTIE VOORLOPIGE HECHTENIS - BEVESTI
WAAROP NIET ZOU GEANTWOORD ZLJN-- NIET 
ONTVANKELUKMIDDEL (1). 

3° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 
- MIDDEL OAT HET HOF ZOU VERPLICHTEN 
TOT EEN ONDERZOEK VAN- FElTEN -'- NIET 
ONTV ANKELLJK MID DEL. (2). _ 

4° REDENEN VAN DEVONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - STRAF
VORDERING- SCHULDIGVERKLARING.- FEl
TEN miiscHREVEN 1N DE BEWOORPIIVGEN 
VAN DE \VET EN BEWEZEN VERKLAARD ~ 
GEEN CONCLUSIE - BESLISSING REGELMA
TIG MET REDENEN OJIIIKLEED (3). _ 

5° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STR!\FZAKEN - CONCLU
SIE VAN D,E BEKLAAGDE WAARIN HLJ ENKEL 
ZEGT OAT HLJ, NIET DE VLUCHT HEEFT-GENO
MEN - BELISSING OAT BEWEZEN IS DA,T DE 
BEKLAAGDE DE VLUCHT HEEIT GENOMEN -
CONCLOSIE BEANTWOORD (4). 

GING VAN HET BEVEL TOT AANHOUDING 
BINNEN VJJF DAGEN WET VAN 
20- APRIL 1874, ART .. 2, GEWLJZIGD BLJ ART. 2 
WET VAN 13 MAART, EN ART. 4- MOTIVERING. 

Niet naar recht verantwoord is het 
arrest van de kamer van in beschuldi
gingstelling tot bevestiging van het 
bevel tot aanhouding, buiten het geval 

· van art. 1, derde lid, va:n de wet van 
20 april 1874, _en waarih enkel wordt 
beslist "' dat havendiefstallen, zoals die 
waarbij verdachte door een getuige 
zou herkend zijn, een zware plaag 
zijn, welke een negatieve faam geven 
aan de haven van ilatwerpen en een 

-ernstige economische weerslag heb
ben; dat verdachte, welk reeds eerder 
voor gelijkaardige feiten verooi:deeld 
were/,. een_ bedenkelijke ingesteldheid 
heeft door ·niettegenstaande· aile aan
wijzingen te blijven ontkennen en te 
weigeren inlichtingen te geven, en hij 
niet de minste blijken van betere 
voornemeps vertoont; dat het onder
zoek mede daardoor hiet voltooid is en 

. _ _ ... _ _ dient verder gezet, onder meer door 
1" Naar recht verantwoord is de beslis~ . opsporing van een mededader en van 

sing dat een weg een open bare weg is de ontvreemde goederen, en deze 
in de zin van art: 1 Wegverkeersregle- -- onderzoeksver_richtingen door de 
ment, wanneer zij in Ieite vaststelt dat _ hoger vermelde ingesteldheid van de 
de . weg toegankelijk was. voor het verdachte zouden kunnen geschaad 
publiek(5)(Art. 97 Gw.) worden, indien hij thtms in vrij4eid 

-~ou worden gesteld »; aldus wordt, 
immers, niet vastgesteld dat de aange
voerde omstandigheden ernstig en uit
zonderlijk zijn en evenmin melding 
gemaakt van de gegevens eigen aan de 
zaak of aan de persoonlijkheid van de 
verdachten en die dermate de open-
bare veiligheid raken dat de voorlo
pige hecl;ltenis vereist is (1}. (Artt. 2 en 
4 Wet Voorlopige Hechtenis.} 

(DE SUTTER) _ 

14 april i981 - 2: • kame~ ~ Voorzit~ 
ter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter "'":'7 
Verslaggever. : de h. Caenepeel - Ge~ 
lijkluidencie conclusie . V<\D , de h._ De~ 
clercq, advocaat-generaal - Advocaat. : 
mr. Uyttendaele, Dendermonde. 

.Nota's arrest nr. 471: : - . -

(1) Cass., 16-mei 1979 (A.C., 1978-79~ 1100) en 
19 feb. 1980 (ibid, 1979-80, nr. ~80). 

(2) Cass., · 9 sept., 28 okt. en 23 dec. 
1980 (A.C., 1980-81, nrs. 15, 127 en 248). 

(3) Cass, 9 sept. 1980 (A'.C., 1980-81, nr. 15). 

(HIRSCH) 

14 april 1981 2• kamer 
Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Caenepeel 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Declercq, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. Imler, Antwerpeh. 

Nota arrest nr. 472 : (4) Zie -cass.,lO okt. 1978 (A.C., 1978"79,174), 
redenen (II,. vierde middel). 

_(1) Z~e Cass.,.29 juli 1884 (Bull en Pas, 1884, 
(5) Zie · Cass., 3 dec. 1974' (A. c.; 1975, 392) en I, 304), a maart 1974 (A. C., 1974, 740) en 11 feb 

5 maart 1980 (ibid, 1979-80, nr .. 427). __ • _ _- _ 1981 (ibid, 1980-81, nr. 345). 
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Nr. 473 

2• KAMER - 15 april 1981 

1° ONAANTASTBARE · BEOORDELING 
. DOOR DE FEITENRECHTER 

STRAFZAKEN - NOODZAAK OF WENSELLJK
HEID VAN EEN ONDERZOEKSMAATREGEL
bNAANTASTBARE BEOORDli:LING. 

2° RECHT VAN VE_:J:{.DEDIGING 
STRAFZAKEN - VERZOEK OM EEN BLJKO
MEND ONDERZOEK - VERZOEK DOOR DE 

. RECHTER AFGEWEZEN O,MDAT HLJ ZULKS 
NIET NODIG ACHT OM TOT ZLJN OVERTUIGING 

. TE KOMEN.- SCHENDING VAN HET RECHT 
VAN VERDEDIGING - BEGRIP. 

3° RECHTEN VAN DE MENS --: VER
DRAG TOT BESCHERMING VAN DE RECHTEN 

. VAN DE MENS EN DE ,FUNDAMENTELE VRLJ
HEDEN, ART. 6.3.LETT. d- DRAAGWLJDTE VAN 
DIE BEPALING. . 

1 • en 2" De feitenrechter beoordeelt · op 
onaantastbare wijze de noodzaak of de 
wenselijkl;Jeid van - een bijkomend 
onderzoek en schendt het recht. van 
verdediging niet als hij het verzoek 
om een onderzoeksmaatregel afwijst 
omdat hij die niet nodig acht om tot 
zijn overtuiging te komen (1). 

3" De artt. 6.1 en 6.3, Jetter d, Europees 
Verdrag Rechten van de Mens kennen 
aan de beklaagde het recht toe op een 

. eerlijke en openbare behandeling van 
zijn zaak, alsmede het recht om getui
gen op te roepen en ze onder dezeUde 
vo01waarden te doen ondervragen · als 
de getuigen a charge, maar beletten 
niet dat de rechter op onaantastbare 
wijze in Ieite oordeelt of een bij'ko
mende onderzoeksmaatregel noodza
kelijk is, of een getuige zowel a 
decharge als a charge nog moet wor
den gehoord om tot zijn overtuiging te 
komen (2). 

(DE BUCK) 

ARREST ( vertaling) 

_· __ HET HOF;' ...:._ Gelet op. bet bestre-:-· 
den vonnis, op 25 novembe~; 1980 

(1) Cass., 7 mei 1980 (A.C., 1979~80, nr. 568). 

(2) Cass., 9 en 23 okt. 1973 (A.C., 1974, 158 en 
225) en 21 nov; 1978 (ibid, 1978-79, 326); zie 
Cass., 14 feb. 1979 (ibid., 1978~79, 702) en 6 dec. 
1979 (ibid., 1979-80, nr. 227). 

door de Correctionele Rechtbank te 
Brussel in hager beroep gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van het recht van verdediging van 
eiser, van de artikelen 97 van de Grand
wet en 6 van het Verdrag tot Bescher
ming van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden, 

doordat de rechtbank eiser in hoger 
beroep •tot een straf veroprdeelt wegens 
dronkenschap op een openbare plaats, 

terwijl, eerste onderdeel, het vonnis, 
nu het de beslissing enkel grondt op de 
vaststellingen van politiecommissaris 
Lambert, welke tegengesproken worden 
door het latere door dezelfde politiecom-
missaris verrichte opsporingsonderzoek, 
het recht van verdediging schendt en 
niet a:ntwoordt · op de conclusie, waarbij 
eiser 'omstandig feitelijke gegevens aan
voerde waaruit hij 'afleidde dat er nog 
twijfel bestond over de vraag of hij het 
hem- verweten misdrijf werkelijk had 
gepleegd, 
· ~eede onderdeel, de_ rechtbank de 

conclusie afwijst waarin eiser verzocht 
om een aanvullend onderzoek, en met 
name om het verhoor van twee getuigen 
in verband met een fei_telijk gegeven dat 
hij, gezien het feit df!.t hij niet de 
opsporingsmiddelen heeft waarover de 
vervolgende partij beschikt, niet bij 
machte is te bewijzen ~n dat een heel 
ander Iicht kan werpen op de zaak, de 
rechtbank aldus eiser het recht op een 
eedijk proces ontzegt en hem inzonder
heid berooft van de mogelijkheid om de 
getuigen a charge te oridervragen of te 
doen ondervragen en om het oproepen 
en de ondervraging van getuigen a 
decharge te doen geschieden op dezelfde 
voorwaarden als het geval ' is met de 
getuigen a charge, het recht van verde
diging van eiser schendt en haar beslis
sing niet regelmatig met redenen 
omkleedt; 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het vonnis 

tegen het in dat onderdeel van het 
middel aangegeven verweermiddel 
van eiser ipbrengt « dat uit de 
vaststellingen van politiecommissa
ris Lambert volgt dat de beklaagde 
De Buck Daniel, alle tekenen van 
dronkenschap · vertoonde; dat hij 
zelf verklaard heeft links en rechts 
in het centrum van de stad te 
hebben gedronken »; 
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0verwegende enerzijds dat het een aanvullend onderzoek moet 

middel, in zoverre het betoogt. dat worden overgegaan en of het voor 
het vo11nis het recht van · verdedi- de vorming van zijn overtuiging 
ging van eiser schendt, lcritiek nodig is een getuige a charge of a 
oefent op de feitelijke beoordeling decharge te ondetvragen; 
van de rechter en derhalve 11iet Dat dit onderdeel van het middel 
ontvankelijk is; .niet kan worden aai:J.genorilen; 

Overwegende anderzijds dat het Overwegende dat de substantiele 
vonnis; nu het in de hierboven ·of op straffe van nietigheid voorge
weergegeven considera'nsen de ge- schreven Techtsvormen zijn in· acht 
gevens aanwijst die ten grondslag genoinen en dat de beslissing over
liggen aan de beslissing, antwoordt eenkomstig de wet is gewezen; 
op de conclusie van eiser waarin 
andere of daarmee strijdige gege-
vens worden aangevoerd; Om die redenen, verwerpt het 

Dat genoemd onderdeel van het · cassatieberoep; veroordeelt eiser in 
middel in dat opzicht feitelijke · de kosten. 
grondslag mist; 15 april 1981 - 2• kamer - Voorzit-

Wat het tweede de ·deel be:.. ter: baron Richard- Verslaggever: de 
, on r - . h. Stranard - Gelijkluidende conclusie 

treft : van de h. Velu, advocaat-generaal 
Overwegende dat het vonnis Advocaat: mr: Demasure, Brussel. · 

beslist geen gevolg te kunnen geven · 
aan het verzoek om het verhoor van 
de in dat onderdeel van het middel 
aangewezen getuigen, op grond 
« dat het getuigenverhoor geen twij
fel kan doen ontstaan aangaande de 
werkelijkheip van het feit dat ... 
(eiser) wordt verweten »; 

Ove:rwegende dat de feitenrechter 
op onaantastbare wijze oordeelt 
over de noodzakelijkheid pf . de ' 
opportuniteit van een aanvullende . 
onderzoeksmaatregel; 

Nr. 474 
2• KAMER - 15 aprill981 

1° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN 

HOGER BEROEP VAN HET OPENBAAR M.I
NISTERIE BIJ HET HOF OF DE RECHTBANK 
DIE VAN HET HOGER BEROEP KENNIS MOET 
NEMEN - BEKLAAGDE MET WOONPLAATS IN 
BELGIE - DAGVAARDING OM VOOR HET 
RECHTSCOLLEGE IN HOGER BEROEP TE VER
SCHUNEN MEER DAN VEERTIG DAGEN TE 
REKENEN VAN DE UITSPRAAK VAN HET VON
NIS- NIETIG HOGER BEROEP (1). 

2° VERWIJZING NA CASSATIE 
STRAFZAKEN - VERNIETIGING OMDAT DE 
APPELRECHTER BESLIST HEEFT OP EEN 

. STRAFVORDERING DIE NIET BU HEM AAN
HANGIG WAS GEMAAKT .EN DIE AL DEFINI
TIEF WAS BESLECHT - VERNiETIGING ZC>N
DER VERWUZING (2). 

(PROCUREUR~GENERAAL BU .· HET HOF VAN 
BEROEP. TE BRUSSEL T. ELANDALOUSSI, BENNA

ZOUZ) 

15 • april 1~81 - 2• kamer - Voorzit
ter : baron Richard, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Kreit - Gelijkluidehde 
conclusie van de h. Velu, advocaat
generaal. 

Overwegende voor het overige dat 
enerzijds het Hof geen. schending 
van het recht van verdediging kan 
afleiden uit de enkele omstandig
heid dat de rechter niet is ingegaan 
op een dergelijk verzoek op grond 
dat de maatregel niet nodig is om 
tot zijn overtuiging te komen, en 
anderzijds de artikelen 6, § 1, en 6, 
§ 3, d, van het Verdrag tot Bescher
ming van de Rechten van de Mens 
en· de. Fundamentele Vrijheden, die 
beklaagde het recht op een eerlijk 
proces toekennen, alsmede het recht 
om het oproepen en de · ondervra
ging van getuigen te doen geschie
den op dezelfde voorwaarden als het 
geval is met de getuigen a charge,l----------------
de feitenrechter niet het recht ont
nemen om in· feite te oordelen of tot 

(1) en (2) Cass., 28 sept. en ,9 nov. 1970 (!!.C., 
1971, 90-en 222) en 6 l?epC1976 (ibid., 1977, 19). 
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Nr. 475 

2" KAMER - 15 april 1981 

VOORZIENING IN CASSATIE - TER
MLJN - STRAFZAKEN - ARREST VAN DE 
KAMER VAN INBESCHl/LDIGINGSTELLING 
WAARBIJ EEN AANGEHOUDEN VERDACHTE 
NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK 
WORDT VERWEZEN - GEEN GESCHIL INZAKE 
BEVOEGDHEID- CASSATIEBEROEP·V66R DE 
EINDBESLISSING - NIET ONTVANKELLJK CAS
SATIEBEROEP. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
dat de verdachte v66r de eindbeslis
sing instelt tegen een arrest van de 
kamer van inbeschuldfgingstelling dat, 
zonder uitspraak te doen over een 
geschil inzake bevoegdheid, de 
beschikking tot verwijzing naar de 
correctionele rechtbank nietig ver
klaart in zoverre zij beslist de ver
dachte in vrijheid te stellen, en deze 
onder bevel tot aanhouding naar de 
correctionele rechtbank verwijst (1). 
(Art. 416 Sv.) 

(DE BUYSSCHER) 

15 april 1981 - 2" kamer - Voorzit
ter : baron Richard, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Kreit - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Velu, advocaat
generaal. 

Nr. 476 

2" KAMER - 15 april 1981 

VOORZIENING IN CASSATIE '--- TER
MLJN - STRAFZAKEN - MINDERJARIGE VER
DACHTE -ARREST WAARBLJ DE JEUGDKA
MER VAN HET HOF VAN BEROEP BESLIST DE 
ZAAK UlT HANDEN TE GEVEN EN ZE NAAR 
HET OPENBAAR MINISTERIE TE VERWLJZEN 
MET HET OOG OP VERVOWING VOOR HET 
BEVOEGDE GERECHT ALS DAARTOE GROND 
BESTAAT- GEEN GESCHIL INZAKE BEVOEGD
HEID - CASSATIEBEROEP V66R DE ];)INDBE
SLISSING - NIET ONTVANKELLJK CM!SATIE
BEROEP. 

Nota arrest nr. 475 : 

Niet onvankelijk is het cassatieberoep 
dat een minderjarige verdachte v66r 
de eindbeslissing instelt tegen een 
arrest van de jeugdkamer van· het hoi 
van beroep, dat, zonder uitspraak te 
doen over een geschil inzake bevoegd
heid, oordeelt dat een maatregel van 
bewaring, behoeding of opvoeding 
ongeschikt is voor de verdachte, 
beslist de zaak uit handen te geven 
om ze naar het openbaar ministerie te 
verwijzen met het oog op vervolging 
voor· .het bevoegde gerecht als daartoe 
grond bestaat (1). (Art. 416 Sv.; art. 38 
J eugdbeschermingswet.) · 

(LEN AERTS) 

15 april 1981 - 2" kamer - Vooriit
ter : baron Richard - Verslaggever : de 
h. Sace - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Velu,, advocaat-generaal 
Advocaten : mrs. Verlacken en Lan
caster, Brussel. 

Nr. 477 

2" KAMER - 15 april 1981 

1° VOORLOPIGE HECHTENIS- HAND
HAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS
VERDRAG TOT BESCHERMING VAN DE RECH
TEN VAN DE MENS EN DE FUNDAMENTELE 
VRIJHEDEN, ART. 5.3- RECHT VAN EEN IEDER 
BINNEN EEN REDELLJKE TERMLJN BERECHT 
TE WORDEN OF HANGENDE HET PROCES IN 
VRIJHEID TE WORDEN GESTELD- BEG RIP. 

2° RECHTEN VAN DE MENS - HANQ
HAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS
VERDRAG TOT BESCHERMING VAN DE RECH
TEN VAN DE MENS EN DE FUNDAMENTELE 
VRLJHEDEN, ART. 5.3- RECHT VAN EEN IEDER 
BINNEN EEN REDELLJKE TERMLJN BERECHT 
TE WORDEN OF HANGENDE HET PROCES IN 
VRIJHEID TE WORDEN GESTELD- BEGRIP. 

3° RECHTEN VAN DE MENS - HAND
HAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS
VERDRAG TOT BESCHERMING VAN DE RECH
TEN VAN DE MENS EN DE FUNDAMENTELE 
VRIJHEDEN, ART. 5.3- RECHT VAN EEN IEDER 
BINNEN EEN REDELLJKE TERMLJN BERECHT 

Nota arrest nr. 476 : 

(1) Zie Cass., 9 mei 1972. (A.C., 1972, 840) en (1) Zie Cass., 9 juli 1923 (Bull. en Pas., 1923, 
23 sept. 1980 (ibid., 1980-81, nr. 55). I, 414). 
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TE WORDEN OF HANGENDE HET PROCES IN 
VRIJHEID TE WORDEN GESTELD - ARREST 
WAARIN WORDT BESLIST DAT DE HECHTENIS 
WORDT GEHANDHAAFD ZONDER OAT WORDT 
VASTGESTELD OAT DE VERTRAGING WAAR
MEE DE DESKUNDIGE ZIJN VERSLAG HEEFT 
INGEDIEND, VERANTWOORD IS - SCHENDING 
VAN DIE VERDMGSBEPALING. 

I" en 2" Luidens art. 5.3 Verdrag Rechten 
van de Mens heeft ieder die gear
resteerd is of gevangeri wordt gehou
den het recht onder de voorwaarden 
van lid 1, c, van dat.artikel.binnen een 
redelijke termijn berecht te worden of 
hangende het proces in vrijheid te 
worden gesteld; die bepaling schrijft 
voor dat de verdachte in vrijheid moet 
worden gesteld, zodra de handhaving 
van de hechtenis niet langer redelijk 
is en .de vraag of de handhaving van 
de hechtenis al dan niet redelijk is, 
moet niet in .het algemeen, doch in het 
Jicht van de gegevens van elke zaak 
afzonderlijk worden beoordeeld(I). 

3" Art. 5.3 Europees Verdrag Rechten 
van de Mens wordt geschonden door 
het arrest van de kamer van inbe
schuldigingstelling dat oordeelt dat de 
psychiatrisch deskundige meer haast 
had kunnen maken met zijn opdracht 
en tach beslist dat de voorlopige 
hechtenis van de verdachte wordt 
gehandhaafd, zonder vast te stellen 
dat de vertraging waarmee die des
kundige zijn verslag heeft ingediend, 
verantwoord is (2). 

(BEUKEN) 

ARREST 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 5 maart 1981 gewezen 
door de kamer van inbeschuldi
gingstelling van het Hof van Beroep 
te Luik 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van artikel 5.3 van het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden, 

doordat het arrest de handhaving van 
de voorlopige hechtenis van eiser 
beveelt, op grond dat « zo het inderdaad 
te betreuren valt dat de psychiatrisch 
deskundige niet meer haast gemaakt 
heeft met zijn opdracht, men daarbij 
evenwel niet uit het oog mag verliezen, 

enerzijds, dat de verdachte zelf 
dat deskundigenonderzoek noodzakelijk 
vindt en, anderzijds, dat de duur van de 
hechtenis, gelet op de ernst van voor
noemde feiten en omstandigheden en 
gezien de gedane onderzoeksverrichtin
gen, thans de redelijke termijn bedoeld 
in het Europees Verdrag betreffende de 
rechten van de mens niet overschrijdt »; 

terwijl, eerste onderdeel, het arrest 
noch met die considerans noch met 
enige andere grond antwoordt op eisers 
conclusie ten betoge dat de redelijke 
termijn waarvan sprake is in artikel 5 
van het Europees Verdrag niet verstrijkt 
wanneer het onderzoek nog aan de gang 
is, op voorwaarde evenwel dat het 
onderzoek geen onverantwoorde vertra
ging oploopt, en ten betoge dat ten deze 
de vertraging bij de verwijzing vari de 
zaak naar het vonnisgerecht niet meer 
verantwoord was, vermits de onder
zoeksmagistraat en de onderzoeksge
rechten waarbij de zaak aanhangig was, 
zelf hebben toegegeven dat aileen nog 
een psychiatrisch verslag moest worden 
neergelegd en dat de deskundige meer 
dan twee maanden na zijn aanwijzing 
nog niet met zijn opdracht begonnen 
was en de verdachte zelfs nog niet een 
keer had bezocht; 

tweede onderdeel, het arrest de rede
lijke termijn bedoeld in artikel 5.3 van 
het Europees Verdrag niet mocht toetsen 
aan het feit dat de verdachte zelf 
verzocht had om een onderzoeksverrich
ting die op een onverantwoorde wijze 

I 
bleef aanslepen, en evenmin gewag 
mocht maken van de ernst van een aan 
de verdachte ten laste gelegd feit of van 
de reeds gedane onderzoeksverrichtin-
gen, daar die omstandigheden niets te 
maken hebben met de onverantwoorde 
vertraging die bij een welbepaalde ver
richting ontstaat; de redelijke termijn 
waarbinnen eiser voor het vonnisgerecht 
moest worden geleid of waama hij in 
vrijheid moest worden gesteld, verstre
ken was vanaf het ogenblik dat, ener
zijds, aileen nog gewacht moest worden 
op het verslag van de psychiatrisch 
deskundige om het dossier te kunnen 
sluiten en de verdachte te kunnen ver
wijzen naar het vonnisgerecht, en dat 
artderzijds, niet werd of kon worden 
betwist dat de sluiting van het onder
zoek vele weken op een onverantwoorde 
wijze vertraagd werd : 

Overwegende dat, luidens arti
(l) en (2) Zie de verwijzingen in de cone!. kel 5.3 van het Verdrag tot Bescher-

van het O.M. in BulLen Pas., 1981, I, 922. ming van de Rechten van de Mens 
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en de Fundamentele Vrijheden, genoemd artikel voorgeschreven 
ieder die gearresteerd is of · gevan- redelijke terrriijn overschreed en de 
gen wordt gehouden onder de voor- invrijheidstelling te gelasten; 
waarden van lid 1, c,· van genoemd Overwegende dat het arrest, na 
artikel « het recht heeft binnen een erop te hebben .·. gewezen dat de 
redelijke termijn berecht te , worden hechtenis we gens ernstige en uit
of hangende het proces in vrijheid zonderlijke orristandigheden 'die de 
te worden gesteld »; openbare. veUigheid raken, · moet 

_ . Overwegende dat genoemd~ bepa- worden gehandhaafd, · met name 
omdat " zowel de geestestoestand 

ling voorschrijft dat de verdachte in van de verdachte die door . dokter 
vrijheid moet worden gesteld, zodra 

Gernay beschreven wordt als een 
de handhaving van de hechtenis constitutioneel psychopaat, i:l.ls zijn 
niet langer redelijk is; dat de vraag neiging tot een welbepaalde vorm 
of handhavihg van de hechtenis 
redelijk is, niet in het algemeen van · wetsovertreding doen ' vrezen 
doch in het licht van de gegevens dat, zo. hij in vrijheid gesteld wordt, 
van elke' zaak afzonderlijk moet hij opnieuw gelijkaardige feiten zal 

plegen », antwoordt op het bier-
worden beoordeeld; boven uiteengezette verweermiddel 

Overwegende, d~t eiser ten deze door te vermelden dat « . zb het 
op 10 juli .1980 onder aanhoudings- inderdaad te betreuren valt dat de 
bevel werd gesteld wegens verschil- psychiatrisch deskundige niet meer 
lende misdrijv:en tegen de openbare haast gemaakt heeft met zijn 
zeden; · opdracht, men daarbij evenwel niet 

uit het oog mag verliezen enerzijds, 
Dat hij in zijn op 3 maart 1981 dat de verdachte zelf dat deskundi

voor de kamer van inbeschuldi- genonderzoek noodzakelijk vindt en, 
gingstelling genomen conclusie met ariderzijds, dat de duur van de 
name deed gelden : a) dat artikel 5.3 hechtenis, gelet op de ernst van 
van het Verdrag tot Bescherming voornoemde feiten en omstandighe
van de Rechten van de Mens· en de den en gezien de gedane onder-
Fundamentele Vrijheden voor- zoeksverrichtingen, thans de rede-
schrijft ieder d~e gearres- lijke termijn bedoeld in het Euro-
teerd is, voor zijn rechter te gelei- pees Verdrag betreffende de rechten 
den binnen een redelijke termijn of van de mens niet overschrijdt :o; 
hem hangende het proces ·in • vrij- Overwegende dat het arrest welis
heid te stellen; b) dat « de redelijke waar oordeelt dat de ps.ychiatrisch 
termijn )) . waarbinnen iemand het . deskundige meer haast had kunnen 
:recht heeft berecht te ·worden, niet maken met zijn opdracht, dat het 
verstrijkt waimeer het onderzoek daarbij evenwel niet nagaat of de 

-nog aan de gang is, op voorwaarde vertraging bij de neerlegging van 
evenwel dat het ond,erzoek geen bet deskundigenverslag al dan niet 
niet te verantwoorden vertraging verantwoord.is; 
oploopt; c) dat de vertraging bij de Dat het arrest, door te beslissen 
ve:rwijzing van de verdachte naar de hechtenis van eiser te handha-
het vonnisgerecht niet meer 
yerantw'o~rd was,' nu de op ven zonder daarbij vast te stellen 
11 december 1980 aangewe~en des- dater gegrorideredenen waren voor 
kundige _de . verdachte nog geen die vertraging, artikel 5.3 van het 
enkele maal had ontmoet; d) dater Verdrag scliendt; 
bijgevolg voor de kamer van inbe- Dat het middel in die mate 
schuldigingstelling gronden aanwe- .gegrond is; 
zig waren om, met toepassing van 
artikel 5.3, van het Europees Ver
drag, vast te stellen dat de hech
tenis ·van de · verdachte de bij 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest; beveelt dat van dit 



enkele mogelijkheid tot incidenteel 
hager beroep met betrekking ~at de 
strafvordering (2). -
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arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant : van de vernietigde 
beslissing; laat de kosten ten laste 
van de Staat; \rerwijst de zaak naar 
de kamer van inbeschuldigingstel
ling van bet · Hof van· Beroep te 
Bergen. 

2" In strtifzaken moet ,de tel{lstlegging, 
ten gevolge van. het hager beroep van 
het openbaar. mjnisterie alleen, ,.in 
haar geheel opnieuw worden onder
<:ocht en wordt de rechtsvervolging 
opnieuw gebracht tot de staat wa[Jrin_ 
zij zich oorspronkelijk bevond, ·vaor 
het appelgerecht dat uitspraak moet 
doen zoals de eerste rechter; het recht 
van de veroordeelde om, op het hager 
beroep van het openbaar ministerie 
aileen, zijn vrij,spraak te eisen, is geen 
recht op incidenteel hager beroep dat 
bij uitoefent, m_aar bet voordragen yan 
een gewoon vez;weermidde1(3). 

15 april 1981 ,_ 2• kamer - Voorzit
ter ·; baron Rich,ard, voorzitter -'-- Ver
slaggever : de h. Kreit - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Velu; advocaat-
generaal Ad,vocaat : mr. Piedbreuf, 
Luik. · 

Nr. 478 

2• KAMER - 15 april 1981 

1° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN 
VEROORDELING- HOGER BEROEP VAN HET 
OPENBAAR MINISTERIE - INCIDENTEEL 
HOGER BEROEP VAN DE VEROORDEELDE -
NIET ONTV ANKELIJK HOGER BEROEP. 

2° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN -
HOGER BEROEP -VAN HET OPENBAAR Ml
NISTERIE - DEVOLL"riEF KARAKTER. 

3° BLOEDPROEF - DESKt:JNDIGE OPGE
VORDERD OM EEN BLOEDANALYSE TE VER
RlCliTEN, MOET ZIJN VERSLAG BINNEN ZEVEN 
DAGEN NA HET ONTVANGEN VAN DE VORDE
RING OVERLEGGEN - GEEN SUBSTANTIEEL 
VORMVEREISTE - NALATIGHEID - NIETIG
HEID ENKEL WANNEER HET RECHT VAN VER
DEDIGING IS MISKEND. 

3" Anders dan de termijn van vijftien 
dagen, die ingevolge art. 9, derde lid; 
KB. van 10 juni 1959 aan de. verdacbte 
is voorgeschreven om een tweede ana
lyse te doen uitvoeren, is de termijn 
van zeven dagen waarover de deskun
dige, ingevolge -art. 7, derde lid, van 
hetzelfde besluit, · beschikt om zijn 
verslag in te dienen, niet op straffe 
van nietigbeid voorgeschreven; niet
inacbtneming van die termijn doet 
niets af aan de bewijswaarde van de 
bloedanalyse en kan enkel tot nietig
beid leiden wanneer het recht van 
verdediging is miskend (4). 

(LIBERSENS) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op bet bestre
den vonnis, op 24 november 1980 in 
boger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Charleroi; 

1° CASSATIEMIDDELEN.,- STRAFZAKEN Over het eerste middel, hieruit afge-
- STRAFVORDERtNG - EEN ENKELE STRAF leid . dat het vonnis ten onrechte het 
UITGESPROKEN VOOR VERSCIULLENDE MIS- incidenteel hoger beroep niet ontvanke
DRIJVEN- MIDDEL DAT SLECHTS EEN VAN lijk verklaart dat eiser ingesteld heeft 
DIE MISDRLJVEN BETREIT -'- STRAF NAAR 1----------,------"----~ 
RECIIT VERANTW'OORD DOOR EEN ANDER 
MISDRIJF- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL (I). 

L • In strtifzaken kan incidenteel hoger 
beroep enkel worden ingesteld in het 
beperkte kader van de burgerlijke 
rechtsvordering die door een princi
paal boger beroep bij het appelgerecht 
aanhangig is gemaakt; er bestaat geen 

(I) Cass., 19 nov. 1980 en 8 april 1981 (A.C., 
980-81, nrs. 173 ~n 457). . 

(2) Met betrekking tot het incidenteel hoget 
beroep van de burgerlijke partij, zie Cass;, 
25 juni 1974 (A.C., 1974, 1190) en 25 maart 1975 
(ibict, 1975, 831). Rep. prat. d_r. beige, bijv., dl. 
I, Appel en matiere repressive, nrs, 124~125. 

(3) Zie Cass., 3 juni 1957 (A.C., 1957, 839); zie 
ook Rep. prat .. dr. beige, bijv., dl. I, -Appel en 
matiere repressive, nr. 402. " 

(4) Zie Cass., 9 sept. 1963 (BulL en- Pas., 
1964, I, 29); Cass., 25 sept. 1967 (A.C., 1968, 128) 
en 4 maart 1980 (ibid., 1979-80, nr. 421); zie ook 
Cass., 17 sept. 1974 (ibid, 1975, 73). 

1_- ---------
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tegen de door de eerste rechter wegens'l doordat het vonnis, met wijziging van 
de telastlegging B tegen hem uitgespro- d.e beslissing van de eerste re.chter, eiser 
ken veroordeling, veroordeelt .wegens de telastlegging A 

terwi]1 eiser, gelet op de devolutieve 
werking van het door het opertbaar 
ministerie zonder· voorbehoud ingestelde 
boger beroep, vrijspraak van die telast
legging B kon eisen, zoals hij bij conclu
sie gedaan heeft : 

van alcoholintoxicatie, 
terwijl, eer.ste onderdeel, de vermel

dingen van het vonnis volgens welke het 
parket niet bevoegd is om ·de eed op te 
leggen aan de deskundige die in het 
rai;Wl van het strafrechteJijk vooronder
zoek aangewezen werc;l. om het alcohol-
gehalte vast te stellen, geen verband 

Overwegende dat het vonnis, in houden met de klare en duidelijke 
een considerans die. enkel de straf- consideransen van de eerste rechter die 
vordering betreft, erop wijst « dat had beslist dat, nude bij artikel 7, derde 
ten gevolge van het :):;toger . beroep lid, van het koninklijk besluit · van 
van de procureur des Konings .. ; de 10 juni 1959 gestelde termijn van zeven 
telastlegging in llaar geheel dagen overschreden was, het verslag van 

de in onderhavige zaak aangewezen 
opnieuw moet worden oriderzocht deskundige nietig en zonder waarde 
en ... de rechtsvervolging . opnieuw was; 
gebracht wordt tot de staat waarin tweede onderdeel, eiser, benevens de 
zij zich oorspronkelijk bevond, voor vermelding van de ter zake dienende 
het appelgerecht dat uitspraak moet overwegingen van de eerste rechter, bij 
doen zoals de eerste rechter »; dat conclusie .ook nqg de vergelijking had 
het vonnis aldus eiser het recht niet gemaakt met een andere termijn die ter 
betwist om zijn vrijspraak te eisen zake v1;1n toepassing is doch die aan de 
doch erkent dat hij dit recht heeft; beklaagde wordt opgelegd, namelijk de 

termijn van vijftien dagen die door 
Overwegende overigens, dat, wan- artikel 9, derde lid, van het koninklijk 

neer de beklaagde, thans eiser, zijn besluit van 10 j1,1ni 1959 is voorgeschre-
ven om een tweede analyse te Iaten 

vrijspraak eist terwijl het openbaar verrichten en die volgens het Hof van 
ministerie zijn veroordeling vordert, Cassatie . dwingend is; eiser dienaan
ook al zou, zoals ten deze, alleen gaande had doen gelden dat het ondenk
laatstgenoemde hoger beroep heb- baar zou zijn dat de wet zich zo streng 
ben ingesteld, die beklaagde geen zou tonen ten ·aanzien van . de termijn 
incidenteel beroep . instelt doch · van de beklaagde, terwijl ze de termijn 
enkel een verweeriniddel voor- die het openbaar ministerie in acht moe1 
draagt; nemen, niet even dwingend zou achten : 

Wat beide onderdelen samen 
Overwegende dat het vonnis betreft : 

omstandig vaststelt dat de gekwali- Overwegende dat het vonnis, nc 
ficeerde tekortkoming van eiset de te hebben vastgesteld dat de bi; 
noodzakelijke en rechtstreekse oor- art. ikel 7, derde lid, van het konink
zaak is van de.botsing, waaruit volgt 
dat de rechter door het incidenteel l.ijk besluit van 10 juni 195~ 
beroep van beklaagde niet ontvan- bepaalde termijn van zeveh dager 
kelijk te verklaren, ondubbelzinnig overschreden was, vermeldt da 
beslist dat eisers Vtlrweer gegrond bedoelde « termijn van zeven dager 
is; niet op straffe v:an nietigheid i: 

Dat het middel riiet kan worden 
aangenomen; 

voorgeschreven, ... dat de kennisge· 
ving van de uitslagen van de .bloed· 
afneming ·hoe dan ook binnen derti! 
dagen na het verstrijken van d~ 

Over het derde middel, afgeleid uit de. termijn van zeven dagen is geschie< 
schending van de artikelen 7 en 9 van in de vormen en binnen de termijx 
het koninklijk besluit van 10 juni 1959 bepaald bij de artikelen 9 . en 1~ 

· betreffende de bloedproef .met het oog van het koninklijk besluit vax 
op het bepalen van het alcoholgehalte, 10 juni 1959, dat de beklaagde naa 
en van de bewijskracht van de akten, behoren gewaarschuwd werd da 
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een boog alcobolgebalte in zijn 'hij niet in aile omstandigheden heeft 
bloed was vastgesteld, dat bij te kunnen stoppen voor een hindernis die 
bekwamer tijd in de gelegenbeid niet kon worden voorzien, 
werd gesteld uit te maken of bij een terwijl, eerste onderdeel, het vonnis 
tweede analyse wenste en dat bij niet antwoordt op het door eiser bij 
aldus volledig in de mogelijkbeid conclusie aangevoerde argument volgens 
werd gesteld om zicb te verdedigen hetwelk het ongeval niet aan zijn fout te 

wijten was maar aan het rijgedrag van 
op de wijze vastgesteld in de wette- de bestuurder van het rijkswacbtvoer
lijke bepalingen inzake controle op tuig; 
bet alcobolgebalte »; tweede onderdeel, bet vonnis niet 

Dat de recbtbank baar beslissing 
aldus naar recbt beeft verantwoord; 
dat uit de opzet van artikel 7, derde 
lid, van bet koninklijk besluit van 
10 juni 1959 blijkt dat de termijn 
van zeven dagen niet op straffe van 
nietigbeid is voorgescbreven en dat, 
voor zover de verdediging niet in 
baar recbt wordt gescbaad, de niet
naleving van .die termijn de 
bewijswaarde van de bloedanalyse 
niet kan ontkracbten; dat daaren
tegen, bij de vaststelling van . de 
termijn van vijftien dagen die door 
artikel 9, derde lid, van genoemd 
besluit wordt voorgeschreven om 
een tweede analyse te doen uitvoe
ren, rekening werd gehouden · met 
de tijd gedurende welke bet staal 
kan worden bewaard in het labora
torium waaraan de deskundige ver
bonden is, en dat die termijn tot 
doel beeft het teloorgaan van bet 
bewijsmateriaal te voorkomen en de 
tweede analyse te omringen met 
wetenscbappelijke waarborgen die 
de betrouwbaarbeid van de uitsla
gen kunnen verzekeren; dat bet 
middel in dat opzicbt faalt naar 
recbt; 

Overwegende, voor bet overige, 
dat de consideransen van bet vonnis 
niets te maken bebben met bet door 
eiser aangevoerde verweermiddel en 
geen invloed bebben op de wettig
beid van de bestreden beslissing; 
dat bet middel, in zoverre · het 
opkomt tegen die consideransen, 
niet ontvankelijk is bij gebrek aan 
belang; 

vermeldt waarom bet rijgedrag van de 
bestuurder van bet rijkswacbtvoertuig 
geen scbending oplevert van de bepalin
gen van bet Wegverkeersreglement en 
bijgevolg geen maneuver is die eiser niet 
hoefde te voorzien, en tevens de bewijs
kracbt van eisers conclusie miskent; 

derde onderdeel, bet vonnis, door te 
beslissen dat « de rijkswacbtcombi een 
gewone en te voorziene. hindernis was in 
bet dagelijkse verkeer », de artikelen 12, 
32 en 33 van bet Wegverkeersreglement 
scbendt: 

Wat de drie onderdelen samen 
betreft: 

Overwegende dat eiser uit boofde 
van alcobolintoxicatie (telastlegging 
A) en uit boofde van niet in alle 
omstandigbeden te bebben kunnen 
stoppen voor een bindernis die kon 
worden voorzien (telastlegging B), 
veroordeeld werd tot een enkele 
geldboete van tweebonderd vijftig 
frank en voor een duur van vier 
maanden vervallen werd verklaard 
van bet recbt om alle categorieen 
motorvoertuigen te besturen; 

Overwegende dat die straf wette
lijk verantwoord is door de feiten 
van de telastlegging A, zodat de drie 
onderdelen van bet middel, welke 
enkel op de telastlegging B betrek
king bebben, niet ontvankelijk zijn 
bij gebrek aan belang; 

En overwegende dat de substan
tiele of op straffe van nietigbeid 
voorgescbreven recbtsvormen in 
acbt zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

Over het tweede middel, bieruit afge- Om die redenen, verwerpt de 
leid dat bet vonnis eiser veroordeelt voorziening; veroordeelt eiser in de 
wegens de telastlegging R, namelijk dat kosten. 
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Nr. 479 

1• KAMER - 23 april 1981 

1° RECHTERLIJK GEWIJSDE - BUR

GERLIJKE ZAKEN- BEVESTIGING VAN EEN 
BESCHIKKING IN KORT GEDING, WAARBIJ EEN 
VORDERING TOT STOPZE'ITING VAN DE WER
KEN OP DE ONTEIGENDE GRONDEN WORDT 
VERWORPEN - ARREST GEGROND OP HET 
VONNIS VAN DE VREDERECHTER, UITSPRAAK 
OOENDE MET TOEPASSING VAN ART. 5 WET 
VAN 26 JULI 1962 BETREFFENDE DE 
RECHTSPLEGING BIJ HOOGDRINGENDE 
OMSTANDIGHEDEN INZAKE ONTEIGENING 
TEN ALGEMENEN NUTTE - GEEN MISKEN
NING VAN HET GEZAG VAN GEWIJSDE 
BEG RIP. 

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG -
VOLSTREKTE BEVOEGDHEID - BURGE.aLIJKE 
ZAKEN- RESPECTIEVE BEVOEGDHEDEN VAN 
DE VREDERECHTER, UITSPRAAK OOENDE 
INZAKE ONTEIGENING TEN ALGEMENEN 
NUTTE, EN VAN DE RECHTER IN KORT 
GEDING, UITSPRAAK OOENDE OVER EEN VCR
DERING TOT STOPZETTING VAN DE WERKEN 
DIE OP DE ONTEIGENDE GRONDEN WORDEN 
UITGEVOERD- BEGRIP. 

3° RECHTEN VAN DE MENS- VREDE
RECHTER UITSPRAAK OOENDE IN HET KADER 
VAN EEN ONTEIGENING TEN ALGEMENEN 
NUTTE- VREDERECHTER ALS RECHTERLIJKE 
INSTANTIE, IN DE ZIN VAN ART. 6.1 VAN HET 
EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. 

1" Het arrest dat een beschikking in 
kart geding bevestigt, waarbij een 
vordering tot stopzetting van de wer
ken op de ten algemenen nutte ontei
gende gronden wordt verworpen, mis
kent het gezag van gewijsde niet 
van een vonnis van de vrederechter, 
uitspraak doende met toepassing 
van de wettelijke bepalingen inzake 
de rechtspleging bij hoogdringende 

(5) Zie de concl. van het O.M. in Revue de 
Droit penal et de Criminologie, 1981, nrs. 8, 
9 en 10, biz. 825 e.v. 

omstandigheden, vervat in art. 5 wet 
26 juli 1962, nu het beslist, enerzijds, 
zonder miskenning van de bewijs
kracht van dat vonnis of van de akte 
betreffende de genoemde vordering, 
dat die vordering in Ieite ertoe strekt 
te horen zeggen dat de onteigenings
procedure nietig is, en, anderzijds, dat 
de vrederechter reeds uitspraak had 
gedaan over de betwiste wettigheid 
van de rechtspleging. 

2" De respectieve rechtsprekende be
voegdheden van een vrederechter, die 
uitspraak doet met toepassing van de 
bepalingen betreffende de rechts
plegingen bij hoogdringende omstan
digheden inzake onteigeningen, vervat 
in de wet van 26 juli 1962, en van de 
recbter in kart geding, bij wie een 
vorqering aanhangig is gemaakt strek
kende tot stopzetting van de werken 
op de onteigende gronden, worden 
niet miskend door het arrest dat de 
beslissing bevestigt van de rechter die 
de:ie vordering heeft verworpen op 
grand dat zij steunt op een zogezegde 
onwettigheid van de onteigeningspro
cedure, waarover de vrederechter 
reeds uitspraak had gedaan bij een 
vonnis dat gezag van gewijsde heeft. 

3" De vrederechter die uitspraak doet 
inzake onteigening ten algemenen 
nutte, met toepassing van de bepalin
gen vervat in art. 5 wet van 
26 juli 1962, vormt een rechterlijke 
instantie, in de zin van art. 6.1 Euro
pees Verdrag Rechten van de Mens 
(1). 

(CLAREBOUT, BOERAEVE T. BELGISCHE STAAT 
-MIN. V. OPENBARE WERKEN, WEGENFONDS, 
• ALGEMENE ONDERNEMINGEN SOETAERT • 

N.V.) 

ARREST 

BET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 19 oktober 1979 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1319, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 23 tot 

(1) Over het begrip • rechterlijke instantie • 
zie de arresten van het Europees Hof van 
Justitie van 18 juni 1971 (zaak De Wilde e.a., 
§§ 37 en 72 e.v.), 21 feb. 1975 (zaak Golden, §§ 
25 e.v., 23 nov. 1976 (zaak Engel en cons., §§ 68 
en 89 e.v.), en 9 okt. 1979 (zaak Airey, §§ 20 
e.v.); zie ook Revue des droits de J'homme, 
1977, dl. X, 1.2, biz. 55. 
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en met 28, 584 en 1039 van bet Gerechte
lijk Wetboek, 7 en 8 van de wet betref
fende de rechtspleging bij hoogdrin
gende omstandigheden inzake onteige
ning ten algemenen nutte, vervat in 
artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 
betreffende de onteigening ten algeme
nen nutte en de concessies voor de bouw 
van autosnelwegen, 

doordat bet hof van beroep in bet 
bestreden arrest beslist dat de voorzitter 
van de rechtbank van eerste aanleg 
onbevoegd was om kennis te nemen van 
de vordering van eisers, strekkende tot 
opschorting van de werken op de stuk
ken grond die bet voorwerp uitmaakten 
van de onteigening, totdat uitsluitsel zou 
zijn gegeven over bet definitief trace van 
de aan te leggen weg, na openbaar 
onderzoek, op grond dat de vordering, 
volgens de motivering van de inleidende 
dagvaarding, ertoe strekte te horen zeg
gen dat de gevoerde onteigeningsproce
dure nietig was, daar zij geschiedde ter 
uitvoering van bet ontwerp-gewestplan 
zonder dat er vooraf een openbaar 
onderzoek werd gehouden, met bet 
gevolg dat er niet kon overgegaan wor
den tot een inbezitstelling en tot de 
uitvoering van werken op de onteigende 
grond, dat de eisers dezelfde vraag naar 
de wettelijkheid van de onteigeningspro
cedure reeds opgeworpen hadden voor 
de vrederechter, die er na een tegen
sprekelijk debat over beslist had, dat 
deze beslissing, zelfs indien ze onjuist 
zou zijn of onwettig, zich ten deze 
opdringt nu de exceptie van bet gezag 
van bet rechterlijk gewijsde die eruit 
voortvloeit, opgeworpen werd door de 
eerste twee verweerders en deze samen 
met de eisers optraden in dezelfde 
hoedanigheid als zij dit deden in de 
onteigeningsprocedure, dat zo in burger
lijke zaken de exceptie van bet gezag 
van gewijsde betrekkelijk is en slechts 
tussen de partijen kan opgeworpen wor
den, zulks niet belet dat de met dit aldus 
beperkt gezag van gewijsde beklede 
beslissing bewijskracht heeft ten aan
zien van derden, dat in deze omstandig
heden evenmin ten aanzien van derde 
verweerder vaststaat dat er een feitelijke 
toestand bestaat die kennelijk tegen bet 
recht indruist, 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 23 
van bet Gerechtelijk Wetboek bepaalt 
dat bet gezag van bet rechterlijk 
gewijsde zich niet verder uitstrekt dan 
tot hetgeen bet voorwerp van de beslis
sing heeft uitgemaakt, en terwijl de 
Vrederechter te leper in zijn vonnis van 

14 september 1978 overwogen heeft dat 
ingevolge artikel 16, tweede lid, van de 
wet van 26 juli 1962, de verweerder in 
onteigening die schade ondergaat, welke 
bewezen voorkomt ten gevolge van een 
onregelmatigheid van de onteigening, 
gerechtigd zal zijn deze schade te vorde-. 
ren voor de bevoegde rechtbank, dat 
dergelijke schade eventueel later zal 
dienen nagegaan te worden, bij bet 
bepalen van de vergoedingen toeko
mende aan de verweerder in onteige
ning, dat dit niet belet dat er dadelijk 
een provisioneel vonnis kan uitgespro
ken worden en de vrederechter daarop 
voor recht gezegd heeft dat al de pleeg
vormen voorgeschreven door de wet van 
26 juli 1962 ter zake onteigening ten 
algemenen nutte vervuld en nageleefd 
werden, zonder zich nochtans, betzij 
uitdrukkelijk, hetzij impliciet, uit te 
spreken over bet in conclusie ingeroepen 
middel van nietigbeid, afgeleid uit de 
omstandigbeid dat de onteigening was 
geschied in uitvoering van bet ontwerp
gewestplan, zonder dat er vooraf een 
openbaar onderzoek werd gebouden, 
zodat bet arrest, door te oordelen dat de 
beslissing van de vrederechter c zicb ten 
deze opdringt », en aldus aan te nemen 
dat de vrederecbter zou uitspraak 
gedaan hebben over de ingeroepen nie
tigbeid van de onteigeningsprocedure 
hoewel de vrederecbter over bet middel 
van de nietigbeid van de onteigenings
procedure wegens gebrek aan vooraf
gaand openbaar onderzoek geen uit
spraak heeft gedaan, de bewijskracbt 
van bet vonnis van de vrederecbter 
miskent (scbending van de arti
kelen 1319, 1320 en 1322 van bet Burger
lijk Wetboek), en ten onrechte gezag van 
bet rechterlijke gewijsde beeft toege
kend aan een beslissing die onbestaande 
is, althans dit gezag niet bezit (scben
ding van de artikelen 23 tot en met 
28 van bet Gerechtelijk Wetboek); 

tweede onderdeel, volgens artikel 23 
van bet Gerecbtelijk Wetboek de excep
tie van bet recbterlijk gewijsde in bur
gerlijke zaken in de regel onderstelt dat 
bet voorwerp, de oorzaak en de partijen 
dezelfde zijn, en terwijl, enerzijds, de 
Vrederecbter te leper in zijn vonnis van 
14 september 1978 uitspraak deed over 
een vordering, ingesteld door de onteige
naars tegen de onteigenden, strekkende 
tot de inbezitstelling van bet onteigende 
goed, overeenkomstig de artikelen 7 en 
8 van de wet betreffende de recbtsple
ging bij boogdringende omstandigheden 
inzake onteigening ten algemenen nutte, 
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vervat in artikel 5 van de wet van 
26 juli 1962 betreffende de onteigening 
ten algemenen nutte en de concessies 
voor de bouw van autosnelwegen, en 
anderzijds, de eisers voor de voorzitter 
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
leper, zetelend in kort geding, een 
vordering instelden, strekkend tot de 
opschorting der werken, totdat uitsluitsel 
zou zijn gegeven over het definitief trace 
van de aan te leggen weg, na openbaar 
onderzoek, dit is een vordering strek
kend tot het bekomen van een uitspraak 
bij voorraad, overeenkomstig artikel 584 
van het Gerechtelijk Wetboek, zonder 
dat de beschikking van de voorzitter 
nadeel zou toebrengen aan de zaak zelf, 
overeenkomstig artikel 1039 van het 
Gerechtelijk Wetboek, zodat het arrest, 
door te beslissen dat de vorderingen 
voor de Vrederechter te leper en de 
voorzitter van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te leper, zetelend in kort geding, 
hetzelfde voorwerp en dezelfde oorzaak 
hebben, de respectieve bevoegdheden 
van beide rechters en de rechtsgevolgen 
van hun respectieve beslissingen mis
kent (schending van de artikelen 7 en 
8 van de wet betreffende de rechtsple
ging bij hoogdringende omstandigheden 
inzake onteigening ten algemenen nutte, 
vervat in artikel 5 van de wet van 
26 juli 1962 betreffende de onteigening 
ten algemenen nutte en de concessies 
voor de bouw van autosnelwegen, en van 
de artikelen 584 en 1039 van het Gerech
telijk Wetboek), en ten onrechte beslist 
heeft dat de verweerders gerechtigd 
waren zich op het gezag van het vonnis 
van de vrederechter van 14 sep
tember 1978, of ten minste op bet 
vermoeden dat uit dit vonnis werd 
afgeleid, te beroepen (schending van de 
artikelen 23 tot en met 28 van het 
Gerechtelijk Wetboek) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de vrederechter 

in zijn vonnis, na vastgesteld te 
hebben dat de eisers « dadelijk · ter 
gelegenheid van het plaatsbezoek » 
de nietigheid van het « onteige
ningsdecreet » hadden · ingeroepen 
en dat de Belgische Staat 
« daartegen » artikel 16, tweede lid, 
van de wet van 26 juli 1962 had 
ingeroepen, heeft aangemerkt dat, 
zo krachtens de evenvermelde wets
bepaling de verweerder in onteige
ning, die schade ondergaat ten 

gevolge van een onregelmatigheid 
van de onteigening, schadevergoe
ding kan vorderen, « een dergelijke 
schade eventueel zal dienen nage
gaan te worden later bij het bepalen 
van de vergoedingen toekomende 
aan de verweerder in onteigening » 
en dat « dit ons niet belet dat er een 
provisioneel vonnis dadelijk kan 
worden uitgesproken »; dat de vre
derechter voorts voor recht heeft 
gezegd dat « al de pleegvormen 
voorgeschreven door de wet van 
26 juli 1962 werden vervuld en 
nageleefd », en het bedrag van de 
provisionele vergoeding heeft vast
gesteld; 

Overwegende dat het bestreden 
arrest, om de beslissing te bevesti
gen waarbij de voorzitter van de 
rechtbank van eerste aanleg, zitting 
houdende in kort geding, zich onbe
voegd verklaarde om kennis te 
nemen van de vordering van de 
eisers ertoe strekkende de stopzet
ting te horen bevelen van de wer
ken die op de onteigende gronden 
worden uitgevoerd, overweegt dat 
de vordering van de eisers in feite 
ertoe strekt te horen zeggen dat de 
onteigeningsprocedure nietig is met 
het gevolg dat er niet kon worden 
overgegaan tot een inbezitstelling 
en tot uitvoering van de werken op 
de onteigende grond, dat de vrede
rechter reeds kennis heeft genomen 
van de opgeworpen exceptie,· beslist 
heeft dat alle pleegvormen waren 
vervuld, waardoor hij zich uitge
sproken heeft over de . externe en 
interne legaliteit van de onteige
ningsprocedure, en de provisionele 
vergoeding heeft vastgesteld, dat, 
door zijn vonnis, dat gezag van 
gewijsde heeft, het eigendomsrecht 
betreffende de onteigende gronden 
werd overgedragen in het patrimo
nium van de onteigenaar en de 
latere inbezitstelling aan de onteige
naar ook het gebruiksrecht heeft 
gegeven, dat er derhalve ter zake 
geen voor de hand liggende. onwet
telijke en onduldbare schending van 
het eigendomsrecht van de eisers 
bewezen is; 
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Overwegende dat het arrest aldus 
de beslissing laat steunen op de 
beschikking van het vonnis van de 
vrederechter waarbij voor recht is 
gezegd dat de pleegvormen werden 
vervuld en nageleefd; dat, door vast 
te stellen dat zulks impliceert dat de 
vrederechter zich over de wettelijk
heid van de onteigening heeft uitge
sproken, het arrest aan het vonnis 
geen zin of draagwijdte toekent die 
ermede onverenigbaar zijn; dat de 
redengeving van het vonnis waarbij 
werd aangemerkt dat de schade 
spruitende uit de onregelmatigheid 
van de onteigening eventueel later 
bij het bepalen van de vergoedingen 
zal dienen te worden nagegaan, niet 
uitsluit dat de vrederechter van zijn 
kant ook over de wettelijkheid van 
de onteigening heeft geoordeeld, zij 
het bij een vonnis dat, wat de 
vergoedingen betreft, slechts provi
sioneel is; 

Dat het onderdeel derhalve, zowel 
waar het miskenning van de bewijs
kracht van het vonnis van de vrede
rechter aanvoert, als waar het, daar
van uitgaande, aan het arrest ver
wijt gezag van gewijsde toe te 
kennen aan een beslissing die onbe
staande is, feitelijke grondslag mist; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het arrest, door 
te oordelen dat ten deze geen ken
nelijk onwettelijke schending van 
het eigendomsrecht van de eisers 
aanwezig is omdat de vrederechter, 
bij een beslissing waaraan gezag 
van gewijsde is verbonden, het 
eigendomsrecht aan de onteigenaar 
heeft overgedragen en hem in het 
bezit heeft gesteld, geenszins ont
kent dat de vrederechter uitspraak 
heeft gedaan over de zaak zelf 
terwijl aan de rechter in kort 
geding slechts een voorlopige beslis
sing is gevraagd, maar aileen aan
neemt dat in de beslissing ten 
gronde over het punt uiteraard de 
beslissing besloten ligt over dat
zelfde geschilpunt, beoordeeld met 
het oog op het treffen van een 
voorlopige maatregel; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 6.1 van 
het Europees Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden, ondertekend te 
Rome op 4 november 1950, en goedge
keurd bij akte van de wetgevende macht 
van 13 mei 1955, en 97 van de Grondwet, 
en van het algemeen rechtsbeginsel 
betreffende de rechten van de verdedi
ging, 

doordat het hof van beroep in het 
arrest beslist dat de voorzitter van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te leper, 
zetelend in kort geding, zich terecht 
onbevoegd verklaard heeft om kennis te 
nemen van de vordering van de eisers, 
strekkende tot de opschorting van de 
werken op de onteigende gronden, totdat 
uitsluitsel zal zijn gegeven over het 
definitief trace van de weg na openbaar 
onderzoek, 

terwijl, eerste onderdeel, de eisers in 
hun conclusie ingeroepen hadden dat de 
onteigening een aantasting van de patri
moniale rechten betekent, en dat de 
stelling, volgens welke zij geen beroep 
zouden mogen doen op de rechter in 
kort geding, een miskenning inhoudt 
van artike16.1 van het Europees Verdrag 
tot Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden, 
zodat het arrest, door niet te antwoorden 
op deze conclusie van de eisers, niet 
regelmatig gemotiveerd is (schending 
van artikel 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, artikel 6.1 van het 
Europees Verdrag tot Bescherming van 
de Rechten van de Mens en de Funda
mentele Vrijheden aan een ieder, bij het 
vaststellen van zijn burgerlijke rechten 
en verPlichtingen, een recht van toegang 
geeft tot een onafhankelijke en onparlij~ 
dige rechterlijke instantie, met het oog 
op een eerlijke en openbare behandeling 
van zijn zaak en het niet volstaat dat 
deze rechterlijke instantie bestaat uit 
een of meer magistraten van de rechtero
lijke orde, doch bovendien vereist is dat 
de waarborgen aan de partijen in het 
kort geding worden verschaft, ten eincie 
hun rechten op verdediging behoorlijk te 
kunnen uitoefenen; en terwijl de vrede
rechter, bij de beoordeling van de wet
tigheid van de onteigeningsprocedure, 
overeenkomstig artikel 7, tweede lid, van 
de wet, vervat in artikel 5 van de wet 
van 26 juli 1962, beschikt heeft « ten 
laatste achtenveertig uren na de 
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verschijning » van de partijen, en daar
bij beslist heeft dat niets hem belette 
een provisioneel vonnis uit te spreken, 
rekening houdend met het feit dat de 
verweerder in onteigening desgevallend 
later nog, ter gelegenheid van de_ herzie
ningsprocedure, schadevergoeding zou 
kunnen vorderen wegens een onregel
matigheid in de onteigeningsprocedure, 
en er, overeenkomstig artikel 8 van 
genoemde wet, tegen deze beslissing van 
de vrederechter geen rechtsmiddel open
staat; en terwijl, bijgevolg, de vrederech
ter slechts op een summiere wijze de 
zaak van de eisers behandeld heeft, 
zonder voldoende waarborgen ter 
bescherming van hun rechten van verde
diging, en hij derhalve niet kan 
beschouwd worden als een « rechterlijke 
instantie » in de zin van genoemd 
artikel 6.1; zodat het arrest, door te 
beslissen dat de vrederechter over de 
vraag naar de wettelijkheid van de 
onteigeningsprocedure reeds beslist 
heeft, en de voorzitter van de rechtbank 
van eerste aanleg zich terecht onbevoegd 
verklaard heeft om van de vordering van 
de eisers kennis te nemen, aan de eisers 
het recht ontzegt om hun zaak te Iaten 
behandelen door een « rechterlijke 
instantie », in de zin van genoemd 
artikel 6.1 (schending van artikel 6.1 van 
het Europees Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden, ondertekend te 
Rome op 4 november 1950, en goedge
keurd bij akte van de Wetgevende Macht 
van 13 mei 1955, en van het algemeen 
rechtsbeginsel betreffende de rechten 
van de verdediging) : · 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de eisers in hun 

conclusie hadden doen gelden dat 
het weigeren van de toegang tot de 
rechter in kort geding een schen
ding uitmaakt van artikel 6.1 van 
het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Funda
mentele Vrijheden, en die stelling 
hierop hadden doen steunen dat de 
vrederechter ter zake aileen een 
daad van willige rechtspraak had 
gesteld en geen vonnis met gezag 
van gewijsde had uitgesproken ver
mits geen hoger beroep van de 
onteigende tegen het « vonnis over 
de formaliteiten » mogelijk is, en de 
rechter in kort geding precies 
daarom een allesomvattende be-

voegdheid heeft om voorlopige 
maatregelen te treffen « in afwach
ting dat klaarheid wordt ge
schapen »; 

Overwegende dat het arrest 
oordeelt : dat de eisers ten onrechte 
steilen dat het vonnis van de vrede
rechter aileen een daad van willige 
rechtsmacht is; dat een vonnis een 
eindvonnis is in zoverre daarmee de 
rechtsmacht van de rechter over 
een geschilpunt is uitgeput; dat het 
vonnis van de vrederechter op het 
punt van de wettelijkheid van de 
onteigeningsprocedure het eindpunt 
is van een tegensprekelijk debat en 
te dien aanzien een eindvonnis is; 
dat het feit dat de eisers niet 
onmiddellijk een rechtsmiddel tegen 
dat vonnis kunnen aanwenden, niet 
uitsluit dat een tussen de eisers en 
de eerste twee verweerders ontstane 
geschil desaangaande beeindigd 
werd; 

Overwegende dat het arrest aldus 
de conclusie beantwoordt; 

Dat het onderdeel feitelijke 
grondslag mist; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat de vrederechter 
niet aileen een magistraat is van de 
rechterlijke orde die de waarborgen 
geniet welke door de artikelen 99 en 
100 van de Grondwet aan de rech
ters zijn toegekend en die, bij het 
nemen van zijn beslissingen, geheel 
onafhankelijk staat tegenover de 
uitvoerende macht en de partijen, 
maar dat zijn taak in de hier 
beschouwde materie erin bestaat te 
oordelen over de wettelijkheid van 
de gevorderde maatregel en dat de 
voor hem gevoerde rechtspleging, 
hoewel wegens de spoedeisende 
aard van de materie aan bepaalde 
termijnen onderworpen, het karak
ter heeft van een gerechtelijke pro
cedure, waarbij de verweerders tij
dig van de tegen hen gerichte 
aanspraken worden verwittigd, voor 
hen in de mogelijkheid is voorzien 
om inzage te nemen van de stukken 
waarop de vordering steunt, de par
tijen in openbare terechtzitting door 
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de rechter worden gehoord en even
eens in openbare terechtzitting uit
spraak wordt gedaan in een gemoti
veerd vonnis; 

Overwegende dat de omstandig
heid dat de uitspraak moet worden 
gedaan ten laatste achtenveertig 
uren na de verschijning van de 
partijen niet medebrengt dat de 
rechter zijn onderzoek moet doen 
op een wijze die aan de verdediging 
de vereiste waarborgen ontneemt, te 
meer daar de rechter voorgelicht is 
door een deskundige die in zijn 
aanwezigheid en in aanwezigheid 
van de partijen tot plaatsbeschrij
ving en schatting van de goederen 
is overgegaan; dat de rechter ove
rigens de vordering kan afwijzen 
indien hij oordeelt dat geen vol
doende bewijs voorligt van de regel
matigheid van de vordering, van het 
vervuld zijn van de door de wet 
voorgeschreven formaliteiten of van 
de toepasselijkheid van het plan van 
grondinnemingen op het goed waar
van de onteigening wordt gevorderd 
of dat er reden is om de door de 
verweerders opgeworpen excepties 
in te willigen; dat de vrederechter 
derhalve wel een rechterlijke 
instantie is in de zin van het 
Verdrag; 

Dat het onderdeel in zoverre faalt 
naar recht; 

Overwegende dat, in zoverre het 
aanvoert dat de Vrederechter te 
leper niet als een rechterlijke 
instantie is opgetreden omdat hij 
nagelaten heeft de wettelijkheid van 
de onteigening te onderzoeken, het 
onderdeel, zoals blijkt uit het ant
woord op het eerste onderdeel van 
het eerste middel, feitelijke grond
slag mist; 

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

23 april 1981 1• kamer 

Nr. 480 

1• KAMER - 23 april 1981 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - BURGERLLJKE ZAKEN -
BESLISSING WAARBLJ EEN VORDERING 
WORDT AANGENOMEN - REGELMATIG VOOR
GEDRAGEN VERWEER - GEEN ANTWOORD 
DAAROP - NIET REGELMATIG MET REDENEN 
OMKLEDE BESLISSING. 

Niet rege)matig gemotiveerd is het 
arrest dat, op de conclusie ten betoge 
dat met toepassing van art. 1341 B. W. 
het bewijs van het verhuren van 
materiaal schriftelijk moet worden 
geleverd, enkel zegt dat het voor 
zichzelf spreekt dat, zo de eigenaar 
van dat materiaal toeliet dat de andere 
partij het gebruikte, deze terbeschik
kingstelling niet gratis gebeur
de (1). 

(DE BRUYNE T. ANTHONISSEN) 

23 april 1981 1" kamer 
Voorzitter : ridder de Schaetzen, afde
lingsvoorzitter - Verslaggever : de h. 
Meeus - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Ballet, advocaat-generaal 
Advocaat: mr. Biitzler. 

Nr. 481 

1• KAMER - 23 april 1981 

1° OPENBARE WERKEN- WET 3 JAN. 
1958 BETREFFENDE DE CESSIES EN INPANDGE
VINGEN VAN SCHULDVORDERINGEN OP DE 
BELGISCHE STAAT UIT HOOFDE VAN WERKEN 
EN LEVERINGEN - WET NIET TOEPASSELLJK 
OP WERKEN EN LEVERING VOOR ANDERE 
OPENBARE INSTELLINGEN DAN DE STAAT. 

2° HUUR VAN DIENSTEN - AANNE-
MINGSOVEREENKOMST WET 3 JAN. 
1958 BETREFFENDE DE CESSIES EN INPANDGE
VINGEN VAN SCHULDVORDERINGEN OP DE 
BELGISCHE STAAT UIT HOOFDE VAN WERKEN 
EN LEVERINGEN - WET NIET TOEPASSELLJK 
OP WERKEN EN l$\'ERINGEN VOOR ANDERE 
OPENBARE INSTELLINGEN DAN DE STAAT. Voorzitter : ridder de Schaetzen, afde

lingsvoorzitter - Verslaggever : de h. 
Lebbe - Gelijkluidende conclusie van I----------------
de h. Ballet, advocaat-generaal 
Advocaten : mrs. De Gryse en De Bruyn. 

(1) Zie Cass., 15 okt. 1979 (A. C., 1979-80, 
nr. 123). 
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1" en 2" De wet van 3 jan. 1958 betref
fende de cessies en inpandgevingen 
van schuldvorderingen op de Belgische 
Staat uit hoofde van werken en leve
ringen is enkel toepasselijk op de 
werken en Jeveringen voor rekening 
van de Staat; de uitvoering van wer
ken voor andere openbare instellingen, 
o.m. voor de gemeenten en provincien, 
kan niet worden gelijkgesteld met de 
uitvoering van werken voor rekening 
van de Staat, ook niet wanneer die 
werken werden gesubsidieerd door de 
Staat, die. uiteindelijk de financiiHe 
last ervan volledig of gedeeltelijk 
draagt(1). ·· 

E. BLOK B.V. NAAR NEDERLANDS RECHT T. MRS. 
VAN MALLEGHEM, VERHAEGEN, HANSSENS Q.Q.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 30 november 1979 
gewezen door het Hof van Beroep te 
Gent; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1, 2, 3 en 5 van de 
wet van 3 januari 1958 betreffende de 
cessies en inpandgevingen van schuld
vorderingen op de Belgische Staat uit 
hoofde van werken en leveringen, 

doordat het arrest, na vastgesteld te 
hebben dat eiseres als onderaannemer 
de gefailleerde naamloze vennootschap 
Gentsche Bouwwerken bepaalde werken 
heeft uitgevoerd, dat de hoofdaanne
mingsovereenkomst nopens deze werken 
werd gesloten tussen voormelde gefail
leerde vennootschap · en de stad Gent, en 
dat de werken van deze aanneming 
volledig gesubsidieerd werden door de 
Staat, beslist dat het voorrecht van de 
wet van 3 januari 1958 niet toepasselijk 
is op de schuldvordering van eiseres 
voor de uitvoering van bedoelde werken 
als onderaannemer, op grond dat het 
voorrecht van genoemde wet slechts 
toepasselijk is op werken « voor reke
ning van de Staat uitgevoerd of uit te 
voeren •; dat het subsidieren door de 
Staat van werken die door een gemeente 
aan een aannemer werden toegewezen, 

(1) Zie DE PAGE, Traite, dl. VI, nr. 790; 
FLAMME, Traite theorique et pratique des 
marches publics, dl. II, nrs. 106 e.v., blz. 873 
e.v.; DE RYcKE, Rev. crit. jur. beige, 1966, biz. 32 
e.v., noot onder Hof v. Beroep Gent, 
9 maart 1965; Pasin., 1963, wet van 
4 maart 1963, biz. 249 e.v., advies R. v. St., inz. 
blz. 270. 

niet betek(mt dat de aannemer wegens 
de uitvoering van die werken schuldei
ser wordt van de Staat, zelfs indien deze 
werken een nationaal belang hebben en 
de Staat er om die reden uiteindelijk de 
financiele last van draagt; dat de woor
den van de wet van 3 januari 1958 geen 
uitbreiding bij analogie toelaten van het 
door hen ingesteld voorrecht tot werken 
die door een gemeente aanbesteed wor
den; dat een dergelijke uitbreiding zou 
berusten op verwarring tussen schuld 
wegens contract enerzijds en geldelijke 
bijdrage wegens finaal belang ander
zijds, 

terwijl de wet van 3 januari 1958, zoals 
blijkt uit de artikelen 1, 2, 3 en 5 ervan, 
een voorrecht instelt dat in het alge
meen toepasselijk is op werken « voor 
rekening van de Staat », dit wil zeggen 
werken waarvoor de Staat in feite de 
financiele last draagt, en niet uitsluitend 
op werken uitgevoerd in opdracht van de 
Staat, dit wil :zeggen werken waarvan de 
Staat de opdrachtgever is; zodat het 
arrest, door te beslissen dat het voor
recht van de wet van 3 januari 1958 niet 
toepasselijk is op werken die volledig 
gesubsidieerd zijn door de Staat, de 
artikelen 1, 2, 3 en 5 van genoemde wet 
schendt: 

Overwegende dat, uit kracht van 
de bepalingen van de artikelen 1, 
2 en 3, begrepen in het enige artikel 
van de wet van 3 januari 1958 
betreffende de cessies en inpandge
vingen van schuldvorderingen op de 
Belgische Staat uit hoofde van wer
ken en leveringen, een voorrecht is 
toegekend aan de schuldvorderin
gen voortkomende met name uit 
leveringen van materialen en 
andere voorwerpen welke dienen 
voor de uitvoering van de voor 
rekening van de Staat verrichte of 
te verrichten werken of uit leverin
gen voor rekening van het Minis
terie van Landsverdediging; dat dit 
voorrecht ten bate komt van de 
onderaannemers van diegenen die 
voor rekening van de Staat werken 
uitvoeren en van de . onderaan
nemers van leveranciers van het 
Ministerie van Landsverdediging 
voor de dienst van de strijdkrach
ten; dat het slaat op de fondsen 
welke in de kassen van de rijksre-



-961 ~ 

kenplichtigen zijn. gedeponeerd om 

1

. 23 april 1981 _ 1. kamer _ 
aan die aa~nemers of leveranciers r;oorzitter. : ridder de Schaetze~, afde-
te worden u 1tgekeerd· hngsvoorZitter - Verslaggever . baron 

' Vin!;otte '--· Gelijkluidende conclusie van 
Overwegende dat voormelde wets- de h. Ballet, advocaat-generaal 

bepalingen van het gemene .recht Advoca~en :·mrs. Biitzler, De Gryse en 
afwijken en derhalve strikt moeten Houtekier. 
worden ge1nterpreteerd; dat de uit-
voering van werken voor een andere 
openbare instelling dan de Staat, 
onder meer voor. een gemeente,. met 
de uitvoering van werken voor reke- Nr. 482 
ning van de Staat niet kan worden 
gelijkgesteld, ook niet wanneer die 1" KAMER- 23 aprill981 
werken worden gesubsidieerd door 
de Staat, die uiteindelijk de finan- 1° CASSATIEMIDDELEN BURGER

ciele last ervan volledig of gedeelte- LIJKE ZAKEN - VAAG MIDDEL - MIDDEL 
lijk draagt; WAARIN NIET WORDT VERMELD WAARIN DE 

AANGEVOERDE WETIELIJKE BEPALINGEN 
ZIJN GESCHONDEN - NIET ONTVANKELIJK 

Overwegende dat uit de bepalin
gen van de wet van 3 januari 1958, 
zoals zij toegelicht werden in de 
loop van de parlementaire voorbe
reiding, blijkt dat de regeling van 
deze w·et niet kan worden uitge
breid tot schuldvorderingen voort
spruitende uit openbare werken 
voor andere besturen dan de Staat 
en dat schuldvorderingen met 
betrekking tot de werken voor de 
gemeenten en de provincien aan het 
gemene recht onderworpep blijven; 

Dat de door het middel bekriti
seerde beslissing van het arrest de 
door eiseres ingeroepen wetsbepa
lingen niet schendt; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Om die redenen, en zonder acht 
te slaan op de memorie van ant
woord die na het verstrijken van de 
bij artikel 1093 van het Gerechtelijk 
Wetboek gestelde termijn voor de 
verweerders meesters Van Malle
ghem, Verhaegen en Hanssens ter 
griffie van het Hof werd neergelegd, 
verwerpt de voorziening; veroordeelt 
eiseres in de kosten, behalve de 
kosten van voormelde memorie van 

MIDDEL{l). 

2° RECHTERLIJK GEWIJSDE - RAAD 

VAN STATE - ARRESTEN - GEZAG EN 
KRACHT VAN GEWIJSDE- BEG RIP. 

3° RAAD VAN STATE - ARRESTEN -
GEZAG EN KRACHT VAN GEWIJSDE- BEG RIP. 

2" en 3" De kracht en het gezag van 
gewijsde van een arrest van de Raad 
van State gelden slechts voor hetgeen 
door dat rechtscollege zeker is gewe
zen; voor zover de vernietiging door de 
Raad. van State van een ministerieel 
besluit, waarbij de afzetting van een 
rijksambtenaar wordt ingetrokken en 
vervangen door een mildere straf, tot 
gevolg kan hebben dat de afzetting 
geacht wordt niet ingetrokken te zijn, 
kan de weigering van die rijksambte
naar zijn dienst te hernemen, niet als 
beroepsfout aangemerkt worden; daar
uit volgt evenwel niet dat er evenmin 
een beroepsfout is wanneer die rijks
ambtenaar blijft weigeren zijn dienst 
te hernemen nadat de afzetting 
achteraf wettig is ingetrokken en de 
wederindienstneming wettig is beslist. 

(DE KERPEL T. REGIE DER POSTERIJEN) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 21 november 1979 
door het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

antwoord, welke ten laste · van 1---------------
laatstgenoemde verweerders zullen 
blijven. 

(1) Cass., 26 april 1976 (A.C., 1976, 965) en 
25 jan. 1977 (ibid., 1977, 579). 
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Over het middel, afgeleid uit de schen

ding van de artikelen 1382, 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek, 1, 2, 3, 4, 8 van het 
koninklijk besluit van 6 maart 1951 
betreffende de tuchtstraffen en het ont
slag van ambtswege tegen de leden van 
het rijkspersoneel uitgesproken wegens 
hun gedragingen tijdens de vijandelijke 
bezetting, 14, lid 1, van de door konink
lijk besluit van 12 januari 1973 gecoordi
neerde wetten op de Raad van State, 
37 van het besluit van de Regent van 
23 augustus 1948 tot regeling van de 
rechtspleging voor de afdeling adminis
tratie van de Raad van State, en van de 
algemene rechtsbeginselen betreffende 
het absoluut gezag . van gewijsde van 
vernietigingsarresten en het gezag van 
gewijsde van de verwerpingsarresten 
van de Raad van State, 

doordat het arrest de door eiser inge
stelde vordering tot schadevergoeding 
ongegrond verklaart op grond dat eiser 
bij ministerieel besluit van 11 mei 1946 
uit zijn ambt van brievenbesteller werd 
ontzet met ingang van 4 september 1944 
op grond van volgende beweegredenen : 
« aangezien De Kerpel zwaar te kort is 
gekomen aan zijn plichten van bediende 
van de Belgische Staat, door lid te zijn 
van de Unie van Hand- en Geestesarbei
ders, door kernleider te zijn geweest van 
de Arbeidsorde, door in zijn hoedanig
heid van secretaris van V.O.S. leden te 
hebben geronseld voor de Vlaamse 
Wacht, door lid te zijn geweest van het 
V.N.V. en door pro-Duitse propaganda te 
hebben gevoerd •; dat bij vonnis van 
12 juli 1949 van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Dendermonde eiser van 
de epuratielijst werd geschrapt op grond 
van volgende motieven : « dat de feiten 
tegen De Kerpel niet ten genoegen 
van recht bewezen zijn »; dat in het
zelfde vonnis als niet bewezen feiten 
aangestipt worden lidmaatschap 
Arbeidsorde, V.N.V., V.O.S., en indivi
duele propagandistische bedrijvigheid •; 
dat bij vonnis van dezelfde rechtbank 
van 25 juni 1958 eiser van het verval der 
rechten voorzien bij artikel 1 der 
besluitwet van 19 september 1945 ab 
initio werd opgeheven; dat intussen bij 
ministerieel besluit van 30 juli 1953 de 
afzetting van eiser omgezet werd in een 
disciplinaire schorsing voor een termijn 
van 1 jaar ingaande op 4 september 
1944; dat dit ministerieel besluit van 
30 juli 1953 bij arrest van 
9 november 1954 van de Raad van State 
werd vernietigd; dat tal van ministeriiHe 
besluiten ter zake door de Raad van 

State vernietigd werden wegens niet
naleven van substantiiHe normen of 
vormgebreken; dat bij ministerieel 
besluit van 13 juli 1966 de bij ministe
rieel besluit van 11 mei 1946 opgelegde 
afzetting van eiser wordt ingetrokken en 
door een blaam vervangen; dat bij mi
nisterieel besluit van 23 december 1966, 
ambtshalve en zonder opzeggingster
mijn, eiser uit zijn ambt van brievenbe
steller ontslagen werd- op grond van 
artikel 112, a•, van het statuut van het 
rijkspersoneel; dat het beroep bij de 
Raad van State tegen de twee voor
noemde ministeriiHe besluiten van 
13 juli en 23 december 1966 bij arrest 
van 12 februari 1969 verworpen werd; 
dat dit laatste arrest ten aanzien van het 
ministerieel besluit van 13 juli 1966 de 
motivering van de lastens eiser opge
legde blaam bijtreedt, namelijk om in 
zijn hoedanigheid van secretaris van het 
V.O.S., afdeling Lede, zittingen te heb
ben gehouden in het lokaal waar tevens 
de plaatselijke afdeling van het V.N.V. 
haar vergaderingen hield; dat het arrest 
van de Raad van State van 
12 februari 1969 waarbij hij de beroepen 
van verzoeker verwerpt, met het oog op 
de nietigverklaring van de ministeriiHe 
besluiten van 13 juli en 23 december 
1966, gezag van gewijsde heeft tussen 
partijen; dat de opeenvolgende vernieti
gingen van de Raad van State van de 
lastens eiser getroffen ministeriiHe 
besluiten, telkens voor gevolg hadden 
dat het oorspronkelijk ministerieel 
besluit van 11 mei 1946, waarbij eiser uit 
zijn ambt werd ontzet, opnieuw uitwer
king kreeg; dat het ministerieel besluit 
van 13 juli 1966, tegen hetwelk het 
beroep van eiser bij arrest van de Raad 
van State van 12 februari 1969 verwor
pen werd en waarbij in artikel 1 de 
opgelegde afzetting bij ministerieel 
besluit van 11 mei 1946 werd ingetrok
ken en door een blaam vervangen, in 
zijn artikel 2 tevens stelt : • dat 
betrokkene, gedurende de periode van 
4 september 1944 tot op het ogenblik van 
zijn wederindiensttreding, op non
activiteit gesteld werd wegens ambtsont
heffing in het belang van de dienst, bij 
toepassing van artikel 3 van het konink
lijk besluit van 6 maart 1951 •; dat eiser 
op 3 september 1953 en op 8 en 17 au
gustus 1962 verzocht werd zijn dienst 
ter hernemen en hij steeds weigerde; 
dat eiser andermaal op 5 oktober 1966 
uitgenodigd werd zijn dienst te hervat
ten en op 14 oktober 1966 liet weten dat 
hij zijn dienst niet wilde hernemen 
tenzij als ongestrafte rijksambtenaar 
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met het behoud van al zijn rechten; dat ·1 ontzetting en zijn stelling op non
voornoemd arrest van de Raad van State activiteit met terugwerkende kracht ver
van 12 februari 1969 besliste dat de nietigd hebben, waardoor het ministe
Belgische Staat terecht uit deze brief- rieel besluit van 11 mei 1946 terug van 
wisseling mocht afleiden dat de reden, kracht werd en de vroegere toestand 
door eiser opgegeven om zijn dienst niet terug werd hersteld; dat het feit dat 
te hernemen, niet als geldig in de zin eiser ·jn 1953 en 1962 weigerde het werk 
van artikel 112, 3", van het statuut kan te hervatten derhalve geen fout in zijnen 
worden beschouwd; dat uit voorgaande hoofde uitmaakte (schending van de 
elementen blijkt dat de beweerde schade artikelen 3 van het koninklijk besluit 
van eiser aan zijn schuld te wijten is, van 6 maart 1951, 14 van het koninklijk 
daar hij ten onrechte meende dat hem besluit van 12 januari 1973, 37 van 
geen blaam mocht opgelegd worden en het besluit van de Regent van 
bovendien steeds ten onrechte weigerde 23 augustus 1948, 1382, 1383 van het 
zijn dienstbetrekking te hervatten, Burgerlijk Wetboek, en van het alge

terwijl, eerste onderdeel, eiser, die 
door ministerieel besluit van 11 mei 1946 
uit zijn ambt was ontzet geworden, 
daartegen overeenkomstig de bepalingen 
van het koninklijk besluit van 
6 maart 1951 een verhaal heeft ingesteld; 
dat echter tot driemaal toe de door de 
minister getroffen beslissing op verzoek 
van eiser wegens gebreken door de Raad 
van State werd vernietigd; dat het mi
nisterieel besluit van 30 juli 1953, waar
door de straf van eiser werd omgezet in 
een disciplinaire schorsing van een jaar, 
vernietigd werd door het arrest nr. 3788 
van 9 november 1954 wegens misken
ning van de rechten van de verdediging 
van eiser; dat het ministerieel besluit 
van 18 februari 1956, bevattende dezelfde 
maatregel, vernietigd werd door het 
arrest nr. 5763 van 11 juli 1957 wegens 
gebrek aan motivering; dat het ministe
rieel besluit van 8 augustus 1962, waar
door de straf van eiser in een blaam 
werd omgezet, vernietigd werd door het 
arrest nr. 11.430 van 6 oktober 1965 
wegens miskenning van de rechten van 
de verdediging van eiser; dat de nieuwe 
beslissing slechts genomen werd door 
het ministerieel besluit van 13 juli 1966; 
dat eiser ten gevolge van deze fouten en 
de abnormale duur van de procedure 
schade heeft geleden waarvan hij herstel 
vorderde (schending van de artikelen 
1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 1, 
2, 4, 8 van het koninklijk besluit van 
6 maart 1951); 

tweede onderdeel, het arrest ten 
onrechte ten laste van eiser zijn weige
ringen van het werk te hervatten in 
1953 en 1962 weerhoudt; dat daardoor de 
kracht en het gezag van gewijsde van de 
arresten nr. 3788 van 9 november 1954, 
nr. 5763 van 11 juli 1957 en nr. 11.430 
van 6 oktober 1965 van de Raad van 
State miskend worden, dat immers deze 
arresten telkens de omzetting van eisers 

meen rechtsbeginsel van het absoluut 
gezag van gewijsde van vernietigings
arresten van de Raad van State); 

derde onderdeel, het feit dat het 
ministerieel besluit van 13 juli 1966, 
waardoor de straf van eiser terug omge
zet werd in een blaam en hij wederom 
op non-activiteit gesteld werd, definitief 
is geworden, geenszins tot gevolg heeft 
dat de weigeringen van eiser in 1953 en 
1962 het werk te hervatten, terug foutief 
zouden worden; dat immers deze maat
regel slechts geldig getroffen werd op 
13 juli 1966 en zijn terugwerkende 
kracht tot 11 mei 1946 zich niet uit
strekte tot de aanvragen en weigeringen 
in verband met het werk; dat zulks 
evenmin de beslissing is van het arrest 
nr. 13.398 van 11 februari 1969 van de 
Raad ·van State (schending van de 
artikelen 1382, 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek, 3, 4 van het koninklijk besluit 
van 6 maart 1951 en 14 van het konink
lijk besluit van 12 januari 1973, en van 
de algemene rechtsbeginselen van het 
absoluut gezag van gewijsde van vernie
tigingsarresten en het gezag van 
gewijsde van verwerpingsarresten van 
de Raad van State); 

vierde onderdeel, het feit dat eiser 
fouten bedreven heeft, ten gevolge waar
van schade is ontstaan, niet belet dat 
ook verweerster of haar rechtsvoorgan
ger fouten hebben begaan die mede aan 
de oorzaak van de schade liggen; dat het 
arrest trouwens niet heeft vastgesteld 
dat uitsluitend de fouten van eiser aan 
de oorsprong der schade zouden liggen 
(schending van de artikelen 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat eiser zich in dit 

onderdeel ertoe beperkt aan de 
administratieve procedures te herin
neren en daarna op te komen tegen 
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de beslissing van de rechter, volgens 
welke de beweerde schade van eiser 
aan dezes schuld te wijten is; dat 
hij echter niet aangeeft waarin het 
arrest de in het onderdeel vermelde 
wettelijke bepalingen zou hebben 
geschonden; 

Dat het onderdeel niet ontvanke
lijk is; 

W at het tweede en derde onder
dee} betreft : 

Overwegende dat de arresten van 
de Raad van State nrs. 3788 van 
9 november 1954 en 5763 van 
11 juli 1957 beide een ministerieel 
besluit vernietigen waarbij de aan 
eiser opgelegde afzetting uit zijn 
ambt als brievenbesteller in een 
schorsing van een jaar met ingang 
op 4 september 1944 werd omgezet, 
doch dat die arresten geen uit
spraak doen betreffende een weige
ring van eiser zijn dienst te herne
men; 

Overwegende dat het arrest van 
de Raad van State nr. 11.430 van 
6 oktober 1965 beslist over een 
beroep van eiser tegen een mi
nisterieel besluit van 8 augustus 
1962, dat de opgelegde afzetting 
door een blaam had vervangen, en 
tegen een ministerieel besluit van 
1 oktober 1962, waarbij eiser ambts
halve en zonder opzeggingstermijn 
uit zijn ambt werd ontslagen op 
grond van het toenmalig artikel 107, 
4", van het statuut van het rijksper
soneel; dat, na het besluit van 
8 augustus 1962 te hebben vernie
tigd en na te hebben vastgesteld, in 
verband met het besluit van 
10 oktober 1962, dat eiser op 8 au
gustus 1962 uitgenodigd werd 
onmiddellijk zijn werkzaamheden te 

als rijksambtenaar heeft verbroken; 
dat de vernietiging van het besluit 
van 8 augustus 1962 echter tot 
gevolg heeft dat het ministerieel 
besluit van 11 mei 1946, waarbij 
eiser disciplinair werd ontzet, moet 
geacht worden opnieuw en zonder 
onderbreking in de tijd uitwerking 
te hebben gehad; dat tot het ogen
blik waarop opnieuw gevolg zal 
worden gegeven aan de herzienings
aanvraag van eiser en hij eventueel 
in zijn dienst als rijksambtenaar zal 
worden hersteld, eiser geacht moet 
worden in de onmogelijkheid te zijn 
geweest dit dienstverband te ver
breken; dat het besluit van 
1 oktober 1962 samen met dat van 
8 augustus 1962 dient te worden 
vernietigd; 

Overwegende dat, enerzijds, de 
kracht en het gezag van gewijsde 
van het arrest van 6 oktober 1965 
slechts gelden voor wat zeker door 
de Raad van State werd gewezen; 
dat uit de vaststellingen van het 
arrest blijkt dat eiser heeft gewei
gerd zich te gedragen naar het 
bevel zijn werkzaamheden te her
vatten vooraleer het ministerieel 
besluit tot omzetting van de afzet
ting in een blaam werd vernietigd; 
dat het arrest niet zegt dat eisers 
weigering, wanneer zij geschiedde, 
niet als foutief kon worden 
beschouwd, doch enkel dat er 
« moet worden geacht "• dit is op de 
dag van de uitspraak, en ook, aldus 
het arrest, zolang eiser niet · in zijn 
dienst zal worden hersteld, dat hij 
zonder onderbreking afgezet is 
gebleven, zodat het hem in 
1962 onmogelijk was het dienstver
band te verbreken; 

Brussel 1 te hervatten, maar dat hij Dat voor zover de vernietiging 
op deze uitnodiging niet ingang van ministeriele besluiten waarbij 
nadat de door hem geuite opwerpin- ·de afzetting werd ingetrokken en 
gen en wensen door de overheid door een mildere straf vervangen 
waren afgewezen, voornoemd arrest tot gevolg kon hebben dat, zolang 
overweegt dat de minister door eiser niet door een geldig besluit in 
laatstvermeld besluit geen tuchtstraf zijn dienst werd hersteld, zijn 
heeft opgelegd doch enkel heeft dienstweigering hem niet als fout 
vastgesteld dat, door een ongewet- kon worden aangerekend, uit de in 
tigde afwezigheid van meer dan tien het middel vermelde arresten van 
dagen, eiser zelf :z;ijn dienstverband de Raad van State niet · kan worden 
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afgeleid dat een dergelijke gevolg
trekking nog aan te nemen is na 
een geldige intrekking van het 
besluit van afzetting, dat dan moet 
worden geacht nooit te hebben 
bestaan; 

Overwegende dat, anderzijds, uit 
het bestreden arrest van het hof 
van beroep blijkt dat eisers afzet
ting opnieuw werd ingetrokken en 
door een blaam vervangen bij mi
nisterieel besluit van 13 juli 1966, 
dat tevens eiser gedurende de 
periode van 4 september 1944 tot op 
het ogenblik van zijn wederin
diensttreding op non-activiteit 
stelde wegens ambtsopheffing in het 
belang van de dienst, bij toepassing 
van artikel 3 van het koninklijk 
besluit van 6 maart 1951; dat eiser 
tot tweemaal toe, op 25 augustus en 
14 oktober 1966 weigerde zijn dienst 
te hernemen, hoewel hij daartoe 
werd uitgenodigd; dat hij derhalve 
bij ministerieel besluit van 
23 december 1966 uit zijn ambt van 
brievenbesteiler ontslagen werd op 
grond van artikel 112, 3°, van het 
statuut van het rijkspersoneel; dat 
het beroep van eiser tegen beide 
laatstgenoemde ministeriele beslui
ten verworpen werd bij arrest van 
de Raad van State van 12 februari 
1969; 

Overwegende dat, na vastgesteld 
te hebben dat eiser in zijn brieven 
van 26 augustus en 14 oktober 1966 
als verantwoording van zijn werk
weigering liet weten dat hij aileen 
zijn dienst wenste te hernemen als 
ongestrafte rijksambtenaar met al 
zijn rechten, het hof van beroep 
oordeelt dat de beweerde schade 
van eiser aan zijn schuld te wijten 
is, daar hij ten onrechte meende dat 
hem geen blaam mocht opgelegd 
worden en bovendien steeds ten 
onrechte weigerde zijn dienstbe
trekking te hervatten; 

Dat het bestreden arrest; door te 
zeggen dat de werkweigeringen van 
eiser « steeds ten onrechte » zijn 
gebeurd noch de kracht noch het 
gezag van gevrijsde van.de arresten 

van de Raad van State van 
9 november 1954, 11 juli 1957 en 
6 oktober 1965 schendt; dat, nu eiser 
ten gevolge van het ministerieel 
besluit van 13 juli 1966 moet worden 
geacht nooit gestraft te zijn geweest 
met afzetting of met een discipli
naire schorsing, doch slechts een 
blaam te hebben opgelopen en op 
non-activiteit te zijn gesteld geweest 
tot zijn wederindiensttreding, de 
rechter heeft kunnen aannemen dat 
de afzetting niet bestond op het 
ogenblik van de werkweigeringen; 

Dat de onderdelen niet kunnen 
worden aangenomen; 

Wat het vierde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest erop 

vrijst dat het aan eiser « behoort het 
bewijs te leveren dat hij werkelijk 
schade ondergaan heeft door de 
schuld of fout van de Belgische 
Staat en dat er een oorzakelijk 
verband bestaat tussen de schuld of 
fout en de schade »; 

Dat, waar het uit de elementen 
die het aanhaalt, afleidt dat « de 
beweerde schade van eiser aan zijn 
schuld te wijten is, daar hij ten 
onrechte meende dat hem geen 
blaam mocht opgelegd worden en 
bovendien steeds ten onrechte wei
gerde zijn dienstbetrekking te 
hernemen », het arrest ondubbelzin
nig oordeelt dat voornoemde 
beweerde schade door eiser aileen 
werd veroorzaakt; 

Dat het onderdeel feitelijke 
grondslag mist; 

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

23 april 1981 1" kamer 
Voorzitter : ridder de Schaetzen, afde
lingsvoorzitter - Verslaggever : baron 
Vin~otte - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Ballet, advocaat-generaal 
Advocaten : mrs. Houtekier en Biitzler. 
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1 e KAMER- 24 april1981 

1° WISSELBRIEF - CAMBIAIRE VORDE
RING- GRONDSLAG VAN DIE VORDERING. 

2° WISSELBRIEF - CAMBIAIRE VORDE
RING - ONMIDDELLIJK VERBONDEN .WISSEL
PARTIJEN - DE VERWEERMIDDELEN UIT HUN 
ONDERLINGE VERHOUDINGEN AFGELEID, 
KUNNEN WORDEN TEGENGEWORPEN. 

3° WISSELBRIEF - CAMBIAIRE VORDE
RING - VERWEERDER OP DE CAMBIAIRE 
VORDERING DIE GENERLEI GESCHIL OVER DE 
ONDERLIGGENDE OVEREENKOMST HEEFI" 
AANHANGIG GEMAAKT - GEVOLGEN TEN 
AANZIEN VAN EEN LATERE VORDERING TOT 
ONTBINDING VAN DIE OVEREENKOMST. 

4° RECHTERLIJK GEWIJSDE - BUR
GERLIJKE ZAKEN - GEZAG VAN HET 
GEWIJSDE- BEGRIP. 

5° RECHTERLIJK GEWIJSDE - BUR

GERLIJKE ZAKEN - RECHTER DIE ENKEL DE 
CAMBIAIRE VORDERING TUSSEN DE ONMID-

gedaan van het recht om, in een ander 
geding, de ontbinding van de onderlig
gende overeenkomst te vorderen. 

4" Het gezag van het rechterlijk 
gewijsde is beperkt tot wat de rechter 
heeft beslist over een punt dat in 
betwisting was en tot wat, om reden 
van het geschil dat voor de rechter 
was gebracht en waarover de partijen 
tegenspraak hebben kunnen voeren, 
de noodzakelijke grondslag, al was het 
impliciet, van de beslissing uitmaakt 
{3). (Art. 23 Ger.W.) 

5" Hoewel in de cambiaire vordering 
tussen de onmiddellijk verbonden wis
selpartijen de verweermiddelen uit 
hun onderliggende verhoudingen 
tegenwerpelijk zijn, heeft de beslissing 
waarbij de rechter die vordering inwil
ligt, zonder dat hem enig geschil 
nopens de onderliggende overeen
komst werd overgelegd, geen gezag 
van gewijsde t.a.v. een naderhand 
ingestelde vordering tot ontbinding 
van de aan de wisselbrief onderlig
gende overeenkomst {4). 

DELLIJK VERBONDEN WISSELPARTIJEN {EMILE MAES & ZONEN N.V. T. TEXINCO P.V.B.A.) 

INWILLIGT - GEEN GESCHIL NOPENS DE ARREST 
ONDERLIGGENDE OVEREENKOMST AAN DE 
RECHTER OVERGELEGD - BESLISSING DIE 
GEEN GEZAG VAN GEWIJSDE HEEIT T.A.V. EEN HET HOF; - Gelet op het bestre
NADERHAND INGESTELDE VORDERING TOT den arrest, Op 12 Oktober 1979 door 
ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST. het Hof van Beroep te Gent gewe-

1" De cambiaire vordering heeft een 
eigen grondslag, namelijk de wissel
verbintenis, en stoelt als dusdanig niet 
op de onderliggende verbintenis (1). 

2" Hoewel de cambiaire vordering een 
eigen grondslag heeft en als dusdanig 
niet op de onderliggende verbintenis 
stoelt, blijven in die vordering tussen 
de onmiddellijk verbonden wisselpar
tijen de verweermiddelen uit hun 
onderliggende verhoudingen tegenwer
pelijk (2). 

3• Hoewel in de cambiaire vordering 
tussen de onmiddellijk verbonden wis
selpartijen de verweermiddelen uit 
hun onderliggende verhoudingen 
tegenwerpelijk blijven, impliceert de 
enkele omstandigheid, dat de verweer
der in de cambiaire vordering die 
verweermiddelen niet heeft opgewor
pen in het geding over de wissel
schuld, niet dat hij afstand heeft 

(1) tot (4) Cass., 28 maart 1980 (A.C., 1979-80, 
nr. 488). . · 

zen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 17 en 28 van 
de wet van 31 december 1955 ter uitleg
ging van de wet van 10 augustus 
1953 betreffende de invoering in de 
nationale wetgeving van de eenvormige 
wet op de wisselbrief en het order
briefje, 17 en 18 van het Gerechtelijk 
Wetboek, en van het algemeen rechtsbe
ginsel dat de afstand van recht moet 
worden afgeleid uit feiten die voor geen 
andere uitleg vatbaar zijn, onder meer 
uitgedrukt door artikel 1045, derde lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek, en van de 
artikelen 23 tot en met 27 van het 
Gerechtelijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, 

doordat in het arrest, nadat werd 
vastgesteld dat de litigieuze stof vanaf 
begin september 1973 door de firma 
« Cotec » wegens kleurgebreken werd 
geweigerd en dat eiseres pas in 
februari 1974 door verweerster in kort 
geding tot aanstelling van een deskun
dige werd gedagvaard, nadat in de loop 
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van de maand. oktober 1973 te Algiers 
vruchteloze onderhandelingen tussen de 
partijen en de ~irma « Cotec » plaatsgre
pen, tOch wordt beslist : « de vonnissen 
van de Rechtbank van Koophandel te 
Brussel, gewezen op 21 december 1973 
en 15 maart 1974, hebben volgens bet 
inleidend dagingsexploot van 12 no
vember 1973 enkel geaccepteerde wissels 
tot voorwerp, en gewagen niet van enige 
verkoop, zodat zij, bij toepassing van 
artikel 23 van bet Gerechtelijk Wetboek, 
geen gezag van.gewijsde kurtnen hebben 
voor huidig geschil, te meer daar uit 
dezeHde vonnissen blijkt dat de rechts
voorgangster van gelntimeerde (thans 
verweerster) zich nopens deze "wissel
vordering " naar bet oordeel van de 
rechtbank hee:ft gedragen, zonder hui
dige verkoopontbinding alsdan ter 
sprake te brengen », bet hof van beroep 
aldus bet middel verwerpt waarbij eise
res liet gelden dat verweerster niet meer 
de ontbinding van de verkoop kon vor
deren, nu zij geen excepties had Iaten 
gelden tegen de door eiseres, v66r de 
door verweerster ingeleide vordering tot 
ontbinding, ingestelde cambiaire vorde
ring die door de rechtbank op 
21 december 1973 en 15 maart 1974 werd 
toegewezen, · 

terwijl, eerste onderdeel, overeen
komstig de artikelen 17 en 28 van de wet 
van 31 december 1955 tot uitlegging van 
de wet van 10 augustus 1953 betreffende 
de invoering in de nationale wetgeving 
van de eenvormige wet op de wisselbrief 
en bet orderbriefje, tussen de onmiddel
lijk verbonden wisselpartijen, zoals de 
betrokkene-acceptant en de trekker, aile 
verweermiddelen uit hun onderliggende 
verhoudingen tegenstelbaar blijven en 
verweerster derhalve de verweermidde
len die zij uit de onderliggende rechts
verhouding meende te kunnen putten, 
met name de ontbinding van de over
eenkomst wegens verborgen gebreken, 
aan eiseres had moeten tegenstellen 
toen die van haar de betaling van de 
aanvaarde wisselbrief vorderde, vermits 
verweerster door de firma « Cotec • 
reeds in bet begin van de· maand 
september 1973 van het bestaan van 
zogenaamde kleurgebreken op de hoogte 
werd gebracht, zodat bet arrest, door bet 
verweermiddel, gegrond op bet niet
opwerpen, door verweerster, van enige 
door haar gekende, op de onderliggende 
verhouding gesteunde exceptie tegen de 
~ambiaire vordering, af te wijzen op 
grond van de hierboven in bet cassatie
middel geciteerde motieven, schending 

inhoudt van de artikelen 17 en 28 van de 
wet van 31 december 1955 ter uitlegging 
van de wet van 10 augustus 1953 betref
fende de invoering in de nationale 
wetgeving van de eenvormige wet op de 
wisselbrief en bet orderbriefje; 

tweede onderdeel, nu bet hof van 
beroep vaststelde, enerzijds, dat ver
weerster reeds in bet begin van de 
maand september 1973 kennis had van 
het bestaan van zogenaamde kleurgebre
ken, anderzijds, dat verweerster, toen zij 
op grond van de door haar aanvaarde 
wisselbrieven door eiseres werd gedag
vaard en door de vonnissen van 
21 december 1973 en 15 maart 1974 van 
de Rechtbank van Koophandel te Brus
sel werd veroordeeld, zich ermee verge
noegde zich naar de wijsheid van de 
rechtbank te gedragen zonder een 
beroep te doen op de excepties (onder 
meer de vrijwaring wegens verborgen 
gebreken) die zij als betrokkene aan 
eiseres, trekker van de wissel, kon 
tegenstellen, diende te worden aangeno
men dat, zoals door eiseres voor bet hof 
van beroep bij conclusie gesteld, ver
weerster de ontbinding van de verkoop 
niet meer kon vorderen; verweerster 
inderdaad aldus haar recht verwerkt had 
om in een later geding die excepties nog 
ter sprake te brengen, en zij derhalve bij 
een dergelijk geding geen belang meer 
had omdat zij door haar gedrag dit recht 
had verzaakt, zodat bet arrest op grond 
van de in bet tweede onderdeel opge
somde feitelijke omstandigheden niet 
wettelijk kon beslissen dat de vordering 
van verweerster terecht toelaatbaar werd 
verklaard en aldus met miskenning van 
de in dit onderdeel ingeroepen wetsbe
palingen aanvaardde dat verweerster 
haar recht niet verwerkte en bij die 
vordering nog geen belang had (schen
ding van de artikelen 17 en 18 van het 
Gerechtelijk Wetboek, en van het alge
meen rechtsbeginsel dat de afstand van 
recht moet worden afgeleid uit feiten die 
voor geen andere uitleg vatbaar zijn, 
onder meer uitgedrukt door artikel 1045, 
derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek); 

derde onderdeel, aangezien verweer
ster, zoals uit de feitelijke vaststellingen 
van het arrest blijkt, kennis had van bet 
bestaan van zogenaamde kleurgebreken 
alvorens op grond van de aanvaarde 
wisselbrieven te zijn gedagvaard en ver
oordeeld en zij zich ertoe beperkte tegen 
die cambiaire vordering aan te voeren 
dat zij zich naar de wijsheid van de 
rechtbank gedroeg zonder de verweer
middelen, onder meer de vrijwaring 
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wegens verborgen gebreken, in te roe
pen die tussen de onmiddellijk verbon
den wisselpartijen, met name eiseres en 
verweerster, tegenstelbaar blijven, de 
aan verweerster betekende vonnissen 
van 21 december 1973 en 15 maart 1974, 
door de Rechtbank van Koophandel te 
Brussel gewezen, het gezag van gewijsde 
hadden ten aanzien van de later door 
verweerster ingeleide vordering tot out
binding wegens verborgen gebreken, 
vermits door die beslissingen tussen de 
onmiddellijk verbonden wisselpartijen 
en bij ontstentenis van enige betwisting 
in dat verband, noodzakelijk en zeker 
werd beslist dat die partijen in hun 
onderliggende verhoudingen geen excep
ties tegen elka.ar wensten te Iaten gel
den, zodat het arrest, door aan bedoelde 
vonnissen het gezag van gewijsde te 
ontkennen en het daarop gesteund ver
weermiddel te verwerpen, miskenning 
inhoudt van het gezag van gewijsde dat 
aan de bij de voorziening gevoegde 
vonnissen van 21 december 1973 en 
15 maart 1974 van de Rechtbank van 
Koophandel te Brussel toekomt (scherr
ding van de artike!en 23 tot en met 
27 van het Gerechtelijk Wetboek}; 

vierde onderdeel, het tegenstrijdig, 
althans dubbelzinnig is, enerzijds, te 
beslissen dat verweerster wist dat een 
dee! van de litigieuze koopwaar vanaf 
begin september 1973 door de firma 
« Cotec >> wegens zogenaamde kleutge
breken werd geweigerd en dat dit tussen 
partijen in de loop van de maand 
oktober 1973 tot vruchteloze .onderhan
delingen aanleiding gaf, en, anderzijds, 
het middel van eiseres te verwerpen, 
geput uit de veroordeling van verweer
ster op 21 december 1973 en 
15 ma:art 1974 tot betaling van de door 
haar aanvaarde wissels, omdat die von
nissen geen gezag van gewijsde voor het 
later door verweerster aanhangig 
gemaakte geding zouden hebben aange
zien de verkoop en de verkoopontbin
ding op dat ogenblik niet ter spnike was, 
zodat het arrest niet regelmatig is gemo
tiveerd en derhalve artikel 97 van de 
Grondwet miskent : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat, hoewel in de 

cambiaire vordering tussen de 
onmiddellijk verbonden wisselpar
tijen de verweermiddelen uit hun 
onderliggende verhoudingen tegen
stelbaar blijven, verweerster of haar 
rechtsvoorgangster nochtans, gelet 

op de eigen grondslag van de cam
biaire vordering, te weten de wissel
verbintenis, geen verplichting had 
de ontbinding van de onderliggende 
overeenkomst wegens v,erborgen 
gebreken aan bedoelde vordering 
tegen te stelle:ri, al werd zij reeds 
voordien door de firma « Cotec " 
van de beweerde kleurgebreken op 
de hoogte gebracht; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat, gelet op de 
voormelde eigen grondslag van de 
cambiaire vordering, de enkele 
omstandigheid dat verweerster in 
het geding over de wisselschuld de 
verweermiddelen uit de onderlig
gende overeenkomst niet heeft 
opgeworpen, niet inipliceert dat zij 
van haar recht afstand heeft gedaan 
om· nadien,in een ander geding, de 
ontbinding van die overeenkomst te 
vorderen en evenmin dat zij bij 
deze vordering tot ontbinding geen 
belang had; 

Wat het derde onderdeel betreft: 
Overwegende dat het gezag van 

het rechterlijke gewijsde beperkt is 
tot wat de rechter over een punt dat 
.in betwisting was, heeft beslist, al 
weze het impliciet, en tot wat, om 
reden van het geschil dat voor de 
rechter was gebracht en waarover 
de partijen tegenspraak hebben 
kunnen voeren, de noodzakelijke 
grondslag van de beslissing uit
maakt; 

Overwegende dat de rechter, die 
enkel over de cambiaire vordering 
uitspraak doet, niet ·oordeelt, ook 
niet impliciet, ·· over enig geschil 
ontstaan uit de onderliggende over
eenkomst; dat immers, zoals eerder 
is gezegd, de cambiaire vordering 
een eigen grondslag heeft, te weten 
de wisselverbintenis, en als zodanig 
niet op de onderliggende verbin
tenis stoelt; 

Overwegende dat de door eisereE 
aangevoerde vonnissen, welke in dE 
op wisselschuld gegronde vorderin
gen zijn gewezen, geen gezag var. 



Wat het derde onderdeel betreft: 

Dat het onderdeel feitelijke 
grondslag mist; 
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gewijsde kunnen hebben in de vor
dering tot ontbinding van de over
eenkomst, nu verweerster in de 
cambiaire vordering zich gedroeg 
naar de wijsheid van de rechtbank 
zonder enige exceptie uit de onder
liggende overeenkomst te doen gel
den; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiseres in 
de kosten. Wat het vierde onderdeel betreft: 

Overwegende dat het noch tegen
strijdig noch dubbelzinnig is, ener
zijds, vast te stellen dat verweerster 
wist dat een deel van de koopwaar 
vanaf begin september 1973 door de 
firma Cotec werd geweigerd en dat 
dit tussen partijen in oktober 1973 
tot vruchteloze onderhandelingen 
aanleiding gaf, en, anderzijds, te 
beslissen dat de vonnissen van 
21 december 1973 en 15 maart 1974, 
die enkel de geaccepteerde wissels 
betreffen en niet gewagen van enige 
verkoop, geen gezag van gewijsde 
kunnen hebben in de vordering tot 
ontbinding van de verkoop, te meer 
daar uit de genoemde vonnissen 
blijkt dat de rechtsvoorgangster van 
verweerster zich nopens die cam
biaire vordering naar het oordeel 
van de rechtbank heeft gedragen, 
zonder de huidige verkoopontbin
ding alsdan ter sprake te brengen; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1741, 
1648 van het Burgerlijk Wetboek en 
97 van de Grondwet, 

doordat, ... 
terwijl, eerste onderdeel, ... 
tweede onderdeel, .. . 
derde onderdeel, .. . 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Dat het onderdeel op een ver
keerde interpretatie van het arrest 
berust en derhalve feitelijke grand
slag mist; 

24 april 1981 1" kamer 
Voorzitter : de h. Janssens, afdelings
voorzittet - Verslaggever : de h. Sury -
Gelijkluidende· conclusie van de h. Tille
kaerts, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. De Gryse en De Bruyn. 

Nr. 484 

1• KAMER- 24 april1981 

1° RECHTERLIJK GEWIJSDE- GEZAG 

VAN HET GEWIJSDE- STRAFZAKEN- VER
KEERSONGEVAL - RECHTER DIE ONDER
SCHEIDEN STRAFFEN HEEFT OPGELEGD, 
EENSDEELS WEGENS OVERTREDINGEN VAN 
HET WEGVERKEERSREGLEMENT, ANDER
DEELS WEGENS EEN ANDERE OVERTREDING 
VAN DAT REGLEMENT EN HET BESTUREN VAN 
EEN VOERTUIG OP EEN OPENBARE PLAATS, IN 
STAAT VAN ALCOHOLINTOXICATIE EN VAN 
DRONKENSCHAP - RECHTER DIE GEEN UIT
SPRAAK HEEFT HOEVEN TE DOEN NOCH ZICH 
HEEFT UITGESPROKEN OVER DE SCHADE AAN 
EEN DERDE EN OVER DE OORZAAK VAN DEZE 
SCHADE - BESLISSING DIE NIET INSLUIT DAT 
DE STAAT VAN ALCOHOLINTOXICATIE EN VAN 
DRONKENSCHAP NOCH DE OORZAAK NOCH 
EEN VAN DE OORZAKEN VAN HET ONGEVAL IS 
GEWEEST. 

2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST OORZAKELLJK 

VERBANO TUSSEN FOUT EN SCHADE -
BEG RIP. 

1" De rechter die, naar aanleiding van 
een verkeersongeval, onderscheiden 
straffen heeft opgelegd, eensdeels 
wegens overtredingen van het Wegver
keersreglement, anderdeels wegens 
een andere overtreding van dat regle
ment en het besturen van een voertuig 
op een openbare plaats, in staat van 
alcoholintoxicatie en van dronken
schap, zonder uitspraak te hebben 
moeten doen of zich te hebben uitge
sproken over de schade aan een derde 



-970-
veroorzaakt en over de oorzaak van 
deze schade, beslist niet dat de staat 
van alcoholintoxicatie en van dronken
schap noch de oorzaak noch een van 
de oorzaken van het ongeval is 
ge_weest.. De burger_lijke rechter, bij 
WJe nad1en aanhang1g is de regresvor
dering welke tegen de dader wordt 
ingesteld door de verzekeraar door wie 
de slachtoUers van het ongeval wer
den schadeloos gesteld, kan dus, zon
der het gezag van de beslissing van de 
strafrechter te miskennen, beslissen 
dat de onderscheiden bewezen ver
klaarde misdrijven de schade hebben 
veroorzaakt en derhalve die vordering 
inwilligen (1). (Artt. 59 en 60 Sw.; 
algemeen beginsel van het gezag van 
gewijsde in strafzaken, gehuldigd in 
art. 4 wet van 17 april 1878.) 

2• De rechter die vaststelt dat de schade 
het resultaat is van de ten Jaste van 
eiser aangehouden misdrijven die alle
bei, zowel het ene als het andere 
noodzakelijk de schade hebben ver: 
oorz'!akt, verantwoordt wettelijk zijn 
beslissing dat, indien eiser de 
bestrafte feiten niet had gepleegd, de 
schade, zoals zij zich heeft voorge
daan, niet zou zijn ontstaan (2). (Artt. 
1382 en 1383 B.W.) 

(BAES T. • PATROONKAS • N.V.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 28 juni 1979 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 59, 60, 65 van het 
Strafwetboek, 27.1 van het Wegverkeers
reglement van 14 maart 1968, 3 en 4 van 
de wet van 17 april 1878 houdende de 
voorafgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering, van het. algemeen rechts
beginsel van het gezag van het rechter
lijk gewijsde in strafzaken, alsmede van 
de artikelen 1134, 1146, 1319, 1320, 1322, 
1382 van het Burgerlijk Wetboek, 16, 
31 van de wet van 11 juni 1874 op de 
verzekering in het algemeen, die titel X 
van het boek I van het Wetboek van 
Koophandel vormt, 11, tweede lid, van de 

(1) Cass., 15 jan. 1976 (A.C., 1976, 572) en 
16 jan. 1981 (ibid., 1980-81, nr. 284), 
27 jan. 1978, volt. terechtz., en 5 mei 1978 
(ibid., 1978, 637 en 1043). 

(2) Cass., 27 maart 1980 (A.C., 1979-80, 
nr. 482) en de noot. 

wet van 1 juli 1956 betreffende de 
verplichte aansprakelijkheidsverzekering 
inzake motorrijtuigen en 97 van de 
Grondwet, 

dodrdat het arrest bet beroepen von
nis ~pietdoet en, opnieuw wijzend, eiser 
veroordeelt tot betaling aan verweerster 
van · de sommen van 70.865 en 
121.460 frank, met de vergoedende in
tresten vanaf de dagvaarding van 
8 november 1974 en de gerechtelijke 
intref!ten, onder meer op grond : « dat de 
politH:~rechter, met afzonderlijke straffen 
op te leggen voor de verschillende 
inbreuken, zich geenszins, noch uitdruk
kelijk, noch stilzwijgend, uitgesproken 
heeft over de vraag te weten of (eiser) 
als betichte verantwoordelijk was voor 
de schade aan andermans goed berok
k~nd; dat de politierechter, overigens, 
met gevat was met enige burgerlijke 
vordering in verband met de schade en 
de oorzaak ervan; ( ... ) dat de schade aan 
(eiser) te wijten, bet resultaat is der 
inbreuken, hoewel afzonderlijk beteu
geld door de politierechter, doch die aile, 
zowel de ene als de andere, noodzakelijk 
en rechtstreeks de schade hebben ver
oorzaakt ( ... ); dat bet feit een voertuig 
bestuurd te hebben met 2,13 en minstens 
1,65 gr. per liter alcoholgehalte in bet 
bloec}, een zware £out uitmaakt, gelijk te 
stellen met een opzettelijke daad, en die 
in alle geval bet verzekerd risico buiten 
de de vooruitzichten van bet verzeke
ringscontract verzwaarde; ( ... ) dat bet 
oorzakelijk verband tussen de weerhou
den inbreuken en de schade derhalve 
vaststaat », 

terwijl, eerste onderdeel, de strafrech
ter verplicht is, wanneer een zelfde feit 
verschillende misdrijven oplevert, slechts 
een enkele straf uit te spreken en 
daaruit volgt dat de rechter die wegens 
verschillende misdrijven verschillende 
straffen uitspreekt, noodzakelijk beslist 
dat deze misdrijven door onderscheiden 
feiten werden opgeleverd; door bet uit
spreken van verschillende straffen waar
van er een de inbreuk op artikel 27.1 
van het Wegverkeersreglement van 
14 maart 1968 beteugelt, dat, evenals bet 
misdrijf van onvrijwillige slagen of 
doding, bet veroorzaken van schade 
veronderstelt, de Politierechtbank te 
Kraainem op 24 januari 1974 noodzake
lijk heeft beslist dat eiser zich schuldig 
heeft gemaakt aan voormelde inbreuk, 
dat deze £out de oorzaak is van de door 
artikel 27.1 veronderstelde schade en dat 
de dronkenschap a an bet stuur, die bet 
voorwerp is van een andere straf noch 
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de oorzaak, noch een van de oorzaken is 
geweest van het ongeval; het arrest, 
derhalve, door te beslissen dat alle 
inbreuken van eiser, hoewel afzonderlijk 
beteugeld door de politierechter, zowel 
de ene als de andere, noodzakelijk en 
rechtstreeks de schade hebben veroor
zaakt, de bewijskracht evenals het gezag 
van het rechterlijk gewijsde van voor
meld vonnis van 24 januari 1974 miskent 
(schending van de artikelen 59, 60, 
65 van het Strafwetboek, 27.1 van het 
Wegverkeersreglement van 14 maart 
1968, 3 en 4 van de wet van 17 april 1878 
houdende de voorafgaande titel van het 
Wetboek van Strafvordering, van het 
algemeen rechtsbeginsel van het gezag 
van het rechterlijk gewijsde in strafza
ken, alsmede van de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek); 

tweede onderdeel, luidens artikel 25, 
9 en 10, van de modelovereenkomst voor 
de verplichte aansprakelijkheidsverzeke
ring inzake motorrijtuigen, de oorspron
kelijke regresvordering van verweerster, 
als verzekeraar, tegen eiser, als verze
kerde, afhankelijk is van de voorwaarde 
dat de staat van dronkenschap van 
laatstgenoemde in oorzakelijk verband 
staat met het ongeval of de schade; het 
arrest, noch door te overwegen « dat het 
feit een voertuig bestuurd te hebben met 
2,13 en minstens 1,65 gr. per liter 
alcoholgehalte in het bloed, een zware 
fout uitmaakt, gelijk te stellen met een 
opzettelijke daad, en die in alle geval het 
verzekerd risico buiten de vooruitzichten 
van het verzekeringscontract ver
zwaarde », noch in zijn andere overwe
gingen, vaststelt dat de schade, zoals zij 
zich in concreto heeft voorgedaan, niet 
zou zijn ontstaan zonder voormelde 
zware fout in staat van dronkenschap 
een voertuig bestuurd te hebben en, 
derhalve, niet alleen geen adekwaat 
antwoord verstrekt op het door eiser 
regelmatig bij conclusie voorgedragen 
verweer dat er tussen deze fout en de 
schade geen oorzakelijk verband bestaat, 
maar tevens niet wettelijk heeft kunnen 
overwegen c dat het oorzakelijk verband 
tussen de weerhouden inbreuken en de 
schade derhalve vaststaat » en de bin
dende kracht van voormelde modelover
eenkomst miskent, door hieraan het 
door partijen overeengekomen gevolg 
niet te willen toekennen (schending van 
de artikelen 1134, 1146, 1382 van het 
Burgerlijk Wetboek, 16, 31 van de wet 
van 11 juni 1874 op de verzekering in 
het algemeen, die titel X van het boek I 

van het Wetboek van Koophandel vormt, 
11, tweede lid, van de wet van 1 juli 1956 
betreffende de verplichte aansprakelijk
heidsverzekering inzake motorrijtuigen 
en 97 van de Grondwet) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest vast

stelt dat eiser door een in kracht 
van gewijsde gegaan vonnis van 
24 januari 1974 van de Politierecht
bank te Kraainem werd veroordeeld 
wegens A. overtreding van 
artikel 27.1, eerste en tweede lid, 
van het koninklijk besluit van 
14 maart 1968, om verzuimd te 
hebben zijn snelheid te regelen, tot 
een boete; B., C. en D. respectieve
lijk niet in staat te zijn geweest om 
te kunnen sturen, een voertuig op 
een openbare plaats bestuurd te 
hebben met een alcoholgehalte van 
ten minste 1,5 gr. per liter bloed en 
in staat van dronkenschap of in 
soortgelijke staat op een openbare 
plaats een voertuig bestuurd te heb
ben, tot een enkele boete; E. open
bare dronkenschap, tot een boete; 

Overwegende dat voormeld vonnis 
zich ertoe beperkt vast te stellen dat 
het past voor de telastleggingen B, 
C en D slechts een enkele straf uit 
te spreken; 

Overwegende dat de overtreding 
van artikel 27.1 van het koninklijk 
besluit van 14 maart 1968, die niet 
noodzakelijk impliceert dat schade 
werd veroorzaakt, evenals de over
treding van artikel 10, derde lid, van 
het genoemde koninklijk besluit en 
het sturen in staat van alcoholin
toxicatie of dronkenschap, strafbaar 
is ongeacht de schadeverwekkende 
gevolgen van de beteugelde feiten; 

Overwegende dat het gezag van 
het gewijsde op de strafvordering 
voor de burgerlijke rechter beperkt 
is tot hetgeen zeker en noodzakelijk 
door de strafrechter is beslist; 

Overwegende dat de strafrechter, 
die wegens het sturen in staat van 
dronkenschap en wegens overtre
ding van het Wegverkeersreglement 
afzonderlijke straffen uitspreekt, 
weliswaar beslist dat men te doen 
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heeft met afzonderlijke feiten; dat 
zulks echter niet belet dat elk van 
deze feiten, die afgezien van hun 
schadeverwekkende gevolgen bewe
zen werden verklaard, door de bur
gerlijke rechter als oorzaak van de 
schade kunnen worden aangehou
den; 

Overwegende dat het arrest, dat 
vaststelt dat bij de politierechtbank 
geen burgerlijke rechtsvordering 
aanhangig was in verband met de 
schade en de oorzaak ervan, der
halve wettig oordeelt dat de politie
rechter, door afzonderlijke straffen 
op te leggen voor de verscheidene 
misdrijven, zich noch uitdrukkelijk 
noch stilzwijgend heeft uitgespro
ken over de vraag te weten of eiser, 
als beklaagde, aansprakelijk was 
voor de aan andermans goed 
betrokkende schade; dat het arrest 
dan verder · wettig heeft kunnen 
oordelen dat aile misdrijven, zowel 
het ene als het andere, de schade 
heeft veroorzaakt; dat het zodoende 
de bewijskracht noch het gezag van 
het rechterlijk gewijsde van het 
aangehaalde strafvonnis miskent; 

zijn regresvordering mag uitoefe~ 
nen, wanneer bet ongeval gebeurd 
is op een ogenblik dat de verze
kerde zich in staat van dronken:.. 
schap bevond, « tenzij hij bewijst 
dat bet ongeval geen verband houdt 
met de dronkenschap »; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

24 april 1981 1• kamer 
Voorzitter : de h. Janssens, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Sury -
Gelijkluidende conclusie van de h. Tille-
kaerts, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Houtekier en De Bruyn. 

Nr. 485 

3• KAMER - 27 april 1981 

1° VRIJHEID VAN VERENIGING- FEl

TEN DIE EEN ONGEOORLOOFDE AANTASTING 
VAN DIE VRIJHEID KUNNEN VORMEN. 

Wat het tweede onderdeel be-
treft; 2° VRIJHEID VAN VERENIGING -

Overwegende dat bet arrest vast
stelt dat de schade het resultaat is 
van de ten laste van eiser aange
houden misdrijven die aile, zowel 
het ene als het andere, noodzakelijk 
en rechtstreeks de schade hebben 
veroorzaakt; 

Overwegende dat, door te oorde
len dat de misdrijven « nood
zakelijk » de schade hebben veroor
zaakt, het arrest meteen vaststelt 
dat, indien eiser de beteugelde fei
ten niet had gepleegd, de schade, 
zoals · zij zich in concreto heeft 
voorgedaan, niet zou zijn ontstaan; 

Dat het arrest zodoende zijn 
beslissing over bet oorzakelijk ver
band tussen de fout en de schade 
wettelijk verantwoordt, het verweer 

VOORDELEN DOOR DE WERKGEVER TOEG~ 
KEND AAN WERKNEMERS DIE BIJ VAKORGA
NISl\TIES ZIJN AANGESLOTEN - NIET NOOD
ZAKELIJK AANTASTING VAN DE VRIJHEID 
VAN VERENIGING. 

3° VRIJHEID VAN VERENIGING -
VOORDELEN DOOR DE WERKGEVER TOEGE-· 
KEND AAN BEPAALDE CATEGORIEEN WERK
NEMERS- GEEN AANTASTING VAN DE VRIJ
HEID VAN VERENIGING- VEREISTEN. 

1 • De vrijheid van vereniging is met 
name gewaarborgd door art. 20 Gw. en
door de wet van 24 mei 1921; be.hou
dens de bij de genoemde wet als 
misdrijf bestrafte aantastingen van -die 
vrijheid kunnen andere feiten onge
oorloofde aantastingen van de vrijheid 
van vereniging vormen {1). 

2" Dat de werkgever sommige voordelen 
alleen toekent aan de werknemers die 

van eiser beantwoordt en de verbin- 1-----------------'~
dende kracht niet miskent van de 
ingeroepen modelovereerikomst, die 
trouwens bepaalt dat de verzekeraar 

(1) (2) en (3) Zie de verwijzingen in de 
cone!. van het O.M. in Bull. en Pas., 1981, I, 
965. -
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bij vakorganisaties zijn aangesloten of 
aileen aan werknemers die bij 
bepaalde van die organisaties .. zijn 
aangesloten, tast niet noodzakeiljk de 
vrijheid van vereniging aan (2). (Art. 

berokkend, het arbeidshof het beroepen 
vonnis vernietigt en de vordering onge
grond verklaart; dat het arrest om aldus 
te beslissen voornamelijk bierop steunt 
dat « de litigieuze overeenkomsten 
ondernemingsovereenkomsten zijn die 
regelmatig zijn gesloten tussen het 
hoofd van de onderneming en de door 
aile werknemers democratisch verkozen 
vakbondsafvaardiging; dat de werkne
mers zelf de vakorganisaties kiezen die 
hun belangen behartigen en, binnen de 
onderneming, gekozen hebben voor het 
C.S.C. en bet F.G.T.B. »; dat die vak
bondsafvaardiging, die de belangen van 
de werknemers vertegenwoordigt, sedert 
1968 heeft kunnen onderhandelen met 
de werkgever, niet enkel om loonvoorde
len voor het hele personeel te bekomen 
doch ook een eindejaarspremie » uitslui
tend ten voordele van de bij bet F.G.T.B. 
en C.S.C. aangesloten werknemers », en, 
na 1971, de handhaving van de syndicale 
premie; « dat die onderhandelingen bin
nen de onderneming zijn gevoerd over
eenkomstig· de nationale overeenkom
sten met het gevolg dat de vakbondsaf
vaardiging zich ertoe heeft verbonden de 
sociale vrede te handhaven; dat de 
vakbondsafvaardiging door aldus op te 
treden naar de wens van haar opdracht
gevers beeft gehandeld, te weten de 
werknemers van de onderneming die 
aangesloten zijn bij de organisaties 
waarvan zij oordelen dat ze het best hun 
belangen kunnen verdedigen »; dat de in 
1930 opgerichte algemene centrale van 
de liberale vakbonden niet representa
tief is voor de belangen van de werkne
mers bij verweerster, en eiser « niet 
beweert dat zij daar ooit enige noemens
waardige coilectieve actie heeft gevoerd 
om het lot van de arbeiders of het 
paritair overleg te verbeteren »; « dat 
men in een pluralistisch syndicaal 
systeem aan de enige representatieve 
organisaties die in onderling overleg 
optreden, niet kan verwijten zich in te 
zetten, te onderhandelen, toegevingen en 
beloften te doen (lees : voor henzelf en 
niet) voor een concurrerende organisatie 
die bovendien niet is vertegenwoordigd 
in de nationale paritaire organen; dat de 
litigieuze overeenkomsten wederzijdse 
verbintenissen inhouden en dat de vak
bondsafvaardiging door aileen voor haar 
opdrachtgevers voordelen te verkrijgen 
zich van harentwege ertoe heeft verbon
den de sociale vrede te handhaven; dat 
die overeenkomsten dus volledig geldig 
zijn in zoverre zij rechten voor geheel 

20 Gw.) 

3• De werkgever mag aan bepaalde cate
.· gorieen werknemers.voordelen toeke!?

nen, in zoverre die verantwoord ZlJn 
door de werkelijke inbreng van die 
werknemers of hun organisaties in 
de ontwikkeling van het sociaal
economisch Ieven van de onderne
ming; het beginsel van de vrijheid van 
vereniging vereist nochtans dat de 
toegekende voordelen evenredig zijn 
met de bewezen diensten en de fasten 
gedragen door de werknemers die. ze 
zullen genieten of door hun orgamsa
ties, zodanig dat de toekenning van 
die voordelen de vrije keuze van 
andere werknemers niet aantast (3). 
(Art. 20 Gw.) 

(BRUTOUT T. • EDITIONS JEAN DUPUIS • N.V.) 

ARREST ( vertaling) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 19 december 
1977 door het Arbeidshof te Bergen 
gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 20, 97 van de 
Grondwet, 1, inzonderheid eerste lid, van 
de wet van 24 mei 1921 tot waarborging 
der VI"ijheid van vereniging, 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat, nu verweerster op 9 april 1968 
en 22 maart 1973 met de afgevaardigden 
van de bij twee vakorganisaties aange
sloten werknemers akkoorden heeft 
geslot~m waarin, benevens voordelen 
v0or al het personeel van baar onderne
mirtg, uitsluitend aan de leden van die 
twee organisaties geldelijke premies zijn 
toegekend, en nu eiser tot staving van 
zijn vordering tot schadevergoeding 
tegen verweerster had betoogd, niet 
enkel dat die overeenkomsten de vrij
heid van vereniging aantasten, doch ook 
dat verweerster een identieke overeen
komst kon sluiten met de vakorganisatie 
waarbij hij is aangesloten, maar dat zij 
zulks steeds heeft geweigerd, en door die 
discriminatie de· syndicale vrijheid ern
stig in het gedrang heeft gebracht, en 
aldus een quasl-delictuele handeling 
hee:fj; gesteld die hem schade heeft 
-----------------1 het personeel doen ontstaan en tegelij

(2) en (3) Zie nota 1 vorige biz. kertijd precieze rechten en verplichtin-
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gen bevatten die niet voor iedereen 
gelden; dat de geldigheid van een over
eenkomst niet noodzakelijk vereist dat 
een partij bij die overeenkomst de 
belangen van een derde behartigt die 
haar ideologische tegenstander is en die 
indertijd is opgericht om haar te bestrij
den; dat de litigieuze overeenkomsten 
conform het beginsel van het betrekke
lijk karakter van de verbintenissen 
enkel tussen de contracterende partijen 
uitwerking hebben; dat de leden van de 
liberale vakbond de gevolgen moeten 
ondergaan van de overeenkomst waarbij 
zij geen partij zijn geweest; dat (zij) 
intrinsiek geldig moeten verklaard wor
den; dat het vaststaat dat geen enkele 
binnen het bevoegde paritair comite 
gesloten collectieve arbeidsovereenkomst 
het probleem van de syndicale premie 
heeft opgeiost; dat het beginsel ervan 
geen enkele dwingende wettelijke bepa
ling schendt »; dat verweerster de straf
bepalingen van de artikelen 3 en 4 van 
de wet van 24 mei 1921 tot waarborging 
der vrijheid van vereniging niet heeft 
overtreden; " (dat) (zij) voor het overige 
de vrije keuze van haar personeel om 
zich al dan niet bij een of andere 
vakbond aan te sluiten niet in het 
gedrang heeft gebracht; dat, enerzijds, 
de litigieuze overeenkomsten blijk geven 
van een vaststaande toestand, van de 
wederzijdse sterkte die in feite bestaat 
en in rechte kan naar buiten treden 
binnen de vorenvermelde perken; dat 
(eiser) met andere woorden door vrij en 
ongedwongen aan te sluiten bij de 
C.G.S.L.B. duidelijk en welbewust zijn 
vakorganisatie heeft gekozen; dat, 
anderzijds, men de fierheid van de 
werknemers over hun aansluiting bij de 
vakbond onderschat, wanneer men zegt 
dat hun vakbondskeuze wordt bepaafd 
door de materiEHe voordelen of de pre
mies die kunnen worden verkregen; dat 
die premie, luidens de overeenkomst van 
8 april 1968, in 1968 twee derde van een 
week, in 1969 anderhalve week en in 
1970 twee weken en een derde bedroeg; 
dat die premie is gebracht op 83 loon
uren •; dat eiser zegt dat hij voor de 
jaren 1968 tot 1973 36.380 frank verlies 
heeft geleden, dus ongeveer 6.000 frank 
per jaar; " dat dit bedrag de bij het 
C.S.C. en het F.G.T.B. aangesloten werk
nemers beloont voor de voordelen die zij 
door hun eendracht, hun wil, hun door
zettingsvermogen en opofferingen reeds 
v66r 1968 in de onderneming voor al het 
personeel hebben bekomen; dat in die 
omstandigheden het niet ontvangen van 
de premie geen aantasting van de vrij-

heid van veremgmg vormt; dat de liti
gieuze overeenkomsten bijgevolg geen 
enkele bepaling bevatten die strijdig is 
met artikel 20 van de Grondwet, met de 
wet van 24 mei 1921 en met de interna
tionale of communautaire verdragen en 
verordeningen; dat uit de vorenvermelde 
motieven volgt dat (verweerster) geen 
enkele fout kan worden ten laste 
gelegd », 

terwijl, eerste onderdeel, die overwe
gingen waardoor in feite wordt gezegd 
dat de litigieuze overeenkomsten geldig 
zijn en dat verweerster geen fout heeft 
begaan door ze te sluiten, niet antwoor
den op eisers middel, dat hierop steunt 
dat verweerster een fout had begaan 
omdat zij had geweigerd met zijn vakor
ganisatie een identieke overeenkomst te 
sluiten (schending van artikel 97 van de 
Grondwet); 

tweede onderdeel, de vrijheid van 
vereniging, erkend in artikel 20 van de 
Grondwet en gewaarborgd bij de voor
noemde wet van 24 mei 1921, het recht 
van de werknemer omvat om zich aan te 
sluiten bij de vakorganisatie van zijn 
eigen keuze; dat recht impliceert dat de 
werkgever moet afzien van elk optreden 
dat daaraan kan afbreuk doen; de werk
gever die verbintenis niet nakomt en dus 
een fout begaat, waardoor hij de daaruit 
voortvloeiende schade moet vergoeden, 
wanneer hij op basis van het loon 
berekende premies toekent aan de werk
nemers van zijn onderneming die bij 
twee welbepaalde vakorganisaties zijn 
aangesloten, zonder die voordelen ook 
toe te kennen aan zijn personeelsleden 
die bij een andere vakorganisatie zijn 
aangesloten, aangezien laatstgenoemden 
aldus, om van die voordelen te kunnen 
genieten en voor hun werk geen lager 
loon te ontvangen, ertoe verplicht wor
den de door hen gekozen vakorganisatie 
te verlaten en aan te sluiten bij een van 
de organisaties waarvan de leden de 
bewuste voordelen ontvangen; het arrest 
dat, enerzijds, erop wijst dat verweerster 
alleen aan de bij het C.S.C. of het 
F.G.T.B. aangesloten werknemers een 
jaarlijkse premie heeft toegekend die in 
1968 een derde van het weekloon 
bedroeg en in 1971 het loon voor 
83 werkuren, terwijl het aantal werkne
mers van de onderneming die deze 
premie niet hebben ontvangen van 28 tot 
2 is teruggelopen sedert zij is ingesteld, 
en dat, anderzijds, impliciet aanneemt of 
althans niet betwist dat verweerster had 
geweigerd een dusdanige overeenkomst 
te sluiten dat haar werknemers die bij 



-975-
een andere vakorganisatie zijn aangeslo
ten hetzelfde voordeel kunnen gertieten, 
bijgevolg op grond van die vaststellingen 
niet kon beslissen dat verweerster geen 
enkele fout had begaan en dat de door 
eiser tegen haar ingestelde vordering tot 
schadevergoeding niet gegrond was 
(schending van de in bet m,iddel 
bedoelde wetsbepalingen, met uitzonde
ring van artikel 97 van de Grondwet) : 

Wat het tweede onderdeel be
treft: 

Overwegende dat de vrijheid van 
vereniging met name is gewaar
borgd door artikel 20 van de Grond
wet en door de wet van 24 mei 1921; 

Dat behoudens de bij de 
genoemde wet als misdrijf bestrafte 
aantastingen van die vrijheid 
andere feiten ongeoorloofde aantas
tingen van de vrijheid van vereni
ging kunnen vormen; 

Overwegende dat het feit dat 
de werkgever sommige voordelen 
aileen toekent aan de werknemers 
die bij vakorganisaties zijn aange
sloten, of aileen aan werknemers 
die bij bepaalde van die organisaties 
zijn aangesloten, niet noodzakelijk 
de vrijheid van vereniging aantast; 

Dat de werkgever aan bepaalde 
categorieen werknemers voordelen 
mag toekennen, in zoverre die ver
antwoord zijn door de werke}ijke 
inbreng van die werknemers of hun 
organisaties in de ontwikkeling van 
het sociaal-economisch leven van de 
onderneming; 

Overwegende dat de eerbiediging 
van de vrijheid van vereniging 
nochtans vereist dat de toegekende 
voordelen evenredig zijn met de 
bewezen diensten en de lasten 
gedragen door de werknemers, die 
ze zuilen genieten, of door hun 
organisaties, zodanig dat de toeken
ning van die voordelen de vrije 
keuze van andere werknemers niet 
aantast; 

Overwegende dat het arrest erop 
wijst dat die organisaties wier leden 
een syndicale premie hebben ont
vangen, die in 1973 overeenstemde 
met een loon van 83 werkuren, 
werkelijk hebben bijgedragen tot 

het sociaal-economisch leven van de 
onderneming en zich ertoe hebben 
verbonden de sociale vrede te hand
haven, terwijl de organisatie waar
van verweerder lid is, niet heeft 
deelgenomen aan die collectieve 
actie; dat het evenwel niet nagaat of 
de toegekende voordelen evenredig 
waren met de geleverde diensten en 
de door de begunstigden of hun 
organisatie gedragen lasten en of 
de toekenning ervan wegens de 
omvang van die voordelen de vrij
heid van vereniging op ongeoor
loofde wijze aantast zoals eiser 
betoogde; 

Dat het arrest bijgevolg zijn 
beslissing niet naar recht verant
woordt; 

Dat dit onderdeel van 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 Brussel. 

27 april 1981 - a• kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Meeus, waarne
mend voorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Velu, advocaat-generaal 
- Advocaten : mrs. Hutzler en Simont. 

Nr. 486 

a• KAMER - 27 april 1981 

ARBEIDSONGEVAL - BEGRIP. 

Een arbeidsongeval vereist onder meer 
een plotselinge gebeurtenis die een 
letsel veroorzaakt (1). (Artt. 7 en 
9 Arbeidsongevallenwet.) 

(1) Cass., 16 feb. 1981 (A.C., 1980-81, nr. 353). 
Zie Cass., 22 sept. 1!)76 (A.C., 1977, 87) : een 
hersenbloeding is een letsel maar geen plotse~ 
linge gebeurtenis indien zij niet door bijzon
dere inspanningen is veroorzaakt. 

(Zie vervolg nota volgende biz.} 
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(LEVAILLANT T. BEROEPSKAS VOOR HANDEL EN 

NLJVERHEID) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 8 oktober 1979 door 
het Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 7, 9 van de 
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 
en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest heeft vastgesteld 
« dat de getroffene, hoofdinspecteur 
bij de vennootschap Intergardes, op 
10 september 1977 een bewakingsop
dracht uitvoerde op de luchthaven te 
Zaventem, toen hij te 16 u. 15 min. plots 
in elkaar zakte in de grote han· van de 
luchthaven; dat twee toevallig aanwezige 
geneesheren vergeefs hebben getracht 
hem te reanimeren doch om 16 u. 50 
min. het overlijden hebben moeten vast
stellen ten gevolge van een asystolie te 
wijten aan een infarct », niettemin 
beslist « dat de getroffen werknemer dus 
een plotselinge gebeurtenis moet aanwij~ 
zen; dat er moet worden vastgesteld dat 
ge1ntimeerde dat bewijs niet levert; dat 
de eerste rechter om zijn beslissing te 
staven ten onrechte oordeelde dat hij 
het infarct dat tot asystolie en tot het 
overlijden (letsel) heeft geleid, moest 
beschouwen als. een plotselinge gebeur
tenis, waardoor hij oorzaak en gevolg 
verwarde; dat het letsel het infarct is, 
gevolgd door het overlijden; dat de 
gebeurtenis die tot dat letsel heeft geleid 
nog moest aangetoond worden; dat die 
gebeurtenis iliet is aangetoond; dat er 
geen aanleiding bestaat om een even
tuele " stress " aan te voeren die even
tueel door de werkzaamheden van de 
getroffene zou zijn ontstaan; dat hele
maal niet is aangetoond dat het orga
nisme van de getroffene door zijn werk 
als hoofdbewaker-werkopzichter aan een 
of meer " agressies " door zijn beroep 
zou zijn onderworpen die het letsel 
hebben kunnen veroorzaken; dat een 

Zie Cass., 28 mei 1979 (A.C, 1978-79, 1127) 
met concl. adv.-gen. Lenaerts in · R. W. 
1979-1980, kol. 1028 e.v. : om een arbeidsonge
val in de zin van de Arbeidsongevallenwet aan 
te tonen, moeten de getroffene of zijn recht
hebbende het bestaan van een letsel en een 
plotselinge gebeurtenis aantonen; · zij moeten 
echter niet aantonen dat de oorzaak of een der 
oorzaken buiten het organisme van de getrof
fene is gelegen; zie hierover Cass., 25 mei 1979 
(A.C, 1978-79, 1127) met de concl. van 
adv.-gen. Lenaerts. 

dergelijke ontwikkeling, indien zij zich 
heeft voorgedaan, kan voortkomen uit 
gelijk welke toestand van de moderne 
levensomstandigheden die soms zware 
stress verwekken en de fysieke en 
nerveuze toestand van sommige mensen 
zeer zwaar kunnen belasten; dat men 
een gebeurtenis die zich op elke andere 
plaats en (of) op elk ander tijdstip kan 
voordoen, zelfs wanneer men niet aan 
het werk is, niet als een arbeidsongeval 
kan beschouwen », 

terwijl, eerste onderdeel, de val van 
een lichaam de plotselinge gebeurtenis 
kan zijn die het letsel heeft veroorzaakt; 
het arrest, nu het heeft vastgesteld dat 
de getroffene « plots is ineengezakt » op 
de plaats van zijn werk en vervolgens 
beslist dat eiseres de plotselinge gebeur
tenis niet aanwijst, aldus niet duidelijk 
maakt of het oordeelt dat de val van de 
getroffene al · dan niet de plotselinge 
gebeurtenis was, vereist bij het in het 
middel bedoelde artikel 9, en wegens die 
dubbelzinnighE:id niet regelmatig met 
redenen is omkleed (schending van 
artikel 97 van de Grondwet); het arrest 
in de eerste onderstelling op tegenstrij
dige motieven steunt, nu het, enerzijds, 
de plotselinge gebeurtenis heeft vastge
steld, en, anderzijds, heeft beslist dat 
eiseres het bewijs daarvan niet levei.'t, en 
bijgevolg niet regelmatig met redenen is 
omkleed (schending van artikel 97 van 
de Grondwet); het arrest in . de tweede 
onderstelling het wettelijk begrip plotse
linge gebeurtenis miskent, nu het wei
gert het plotseling ineenzakken van de 
getroffene als dusdanig te beschouwen 
en dus zijn beslissing niet naar recht 
heeft verantwoord (schending van alle in 
het middel bedoelde bepalingen); 

tweede onderdeel, de werknemer die 
valt en een letsel oploopt voor de 
toepassing van de in het middel 
bedoelde bepalingen van de Arbeidson
gevallenwet geacht wordt door een onge
val te zijn getroffen, tenzij de verzeke
raar aantoont dat het letsel. niet door de 
val is veroorzaakt; ten deze uit de 
vaststellingen van het arrest volgt dat : 
1" de getroffene is overleden en dat zijn 
overlijden te wijten is aan asystolie 
veroorzaakt door een infarct; 2" dit over
lijden 35 minuten na een plotselinge 
gebeurtenis, het plots ineenzakken van 
de getroffene; is gebeurd; 3" de getrof
fene plotseling ineenzakte in de hall van 
de vlieghaven tijdens de uitvoering van 
zijn arbeidsovereenkomst; dat uit die 
vaststellingen van het arrest. volgt dat 
eiseres het haar opgedragen bewijs had 
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geleverd; de beslissing van het arrest dat 
de vordering van de rechthebbenden van 
de getroffene niet gegrond is, dus niet 
naar recht is verantwoord (schending 
van aile in het middel bedoelde bepalin
gen); het arrest, inzortderheid door te 
zeggen dat de vordering niet gegrofld is 
omdat « de·' gebeurtenis die: dat letsel 
heeft teweeggebracht nog moest aange
wezen worden; dat ·aie gebeurtenis niet 
aangewezen is », a:an de wet een voor
waarde toevoegt die daarin niet is 
gesteld en de bewijslast op onwettige 
wijze omkeert, nu d.e rechthebbenden 
van de getroffene, wanneer de plcitse
linge gebeurtenis (het, ineenzakken) is 
aangewezen, de oorzaak van het letsel 
niet meer behoefden ~aan te tOrten, nu de 
verzekeraa'r moet bewijzen dat dit letsel 
niet door die gebeurtenis is veroorzaakt 
en het arrest niet vaststelt dat. verweer
ster dat bewl.js heeft geh~verd· (schending 
van' aile in het mid del bedoelde 
bepalingen) : · 

Over het middel in zijn geheel : 
Overwegende dat ingevolge. ar., 

tikel 9 van de Arbeidsongevallenwet 
van 10 april 1971, wanneer ·de 
getroffene of. zij;n rechthebbenden 
bi:mevens het bestaan ·van een letsel 
een plotselinge gebep.rtenis .· aanwij
zen, het letsel, behoudens tegenbe
wijs, vermoed wordt door een .onge
val te zijn veroorzaakt; 

Overwegende dat. de val van een 
lichaam de plotselinge gebeurtenis 
kan zijn, doch dat de getroffene of 
zijn rechthebbendeii die gebeurtenis 
moeten bewijzen; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat wijlen Sohet, · in wiens 
rechten eiseres is getreden, hoofd:
inspecteur was bij de vennoot
schap Intergardes en « op 
10 september 1977 een bewaldngs
opdracht uitvoerde op de. luchtha
ven te Zaventem, toen hij te 16 u. 15 
min. plots ineenzakte in de grate 
hall van - de luchthaven; dat twee 
toevallig aanwezige geneesheren 
vergeefs hebben getracht ·· hem · te 
reanimeren doch om 16 u. 50 inin. 
het overlijden hebben moeten vast
stellen ten gevolge van een asystolie 
te wijten aan een infarct »; 

Dat het arrest uit het vermoeden 
ingesteld bij de artikelen 7 en 9 van: 
de Arbeidsongevallenwet afleidt dat, 
hoewel het bestaan wordt vermoed 
van een -oorzaak die buiten het 
organisme van de getroffene ligt, de 
plotsel~nge gebeurtenis die het letsel 
heeft veroorzaakt door de getroffene 
of zijn rechthebbenden moet aange
wezen worden en beslist dat ten 
deze eiser¢s dat bewijs niet levert; 

Dat het zijn beslissing laat steu
nen op de omstandigheid dat het 
letsel een infarct is dat tot asystolie 
en tot het overlijden heeft geleid en 
dat het infarct niet de plotselinge 
gebeurtenis is; dat het preciseert 
dat niet is aangetoond dat het 
orgariisme van de getroffene door 
zijn beroep aan een of meer 
« agressies » is onderworpen die het 
letsel hebben kurinen veroorzaken; 

Dat het arrest door die vaststel
lingen en overwegingen, die niet 
aari de iil het middel aangeklaagde 
dubbelzinnigheid lijden, wettig 
beslist dat de plotselinge gebeur
tenisniet is aangewezen; 

Dat · het tniddel niet kan worden 
aangenomen;· 

En. overwegende dat ingevolge 
artikel . 68' -van de wet van 
10 april 1971 de kosten ten laste van 
de· verzekeraar moeten gelegd wor-
den; · 

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

27 april 1981 - 3• kamer - Voorzit
-ter : de h. Meeus, waarnemend voorzit
tet - Verslaggeve.r: : de h. Closon -
Gelijkll!idende conclusie van de h. 
Declercq,_ advocaat-generaal - Advoca
len : mrs. Simont en De Bruyn. 

Qp dezelfde dag zijn twee arresten in 
dezelfde zin gewezen op de voorzieningen 
tegen arresten van het Arbeidshof te Brussel 
van· 14 mei en 25 juni 1979, in zake Latorre 
t. Beroepskas voor Handel en Nijverheid, en 
Dekegeleer t. Belgische Nationale Assurantie
kas tegen Arbeidsongevallen - Assubel. 
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Nr. 487 

2• KAMER - 28 april 1981 

1° BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK 
ONVERMOGEN BANKBREUK 

STRAFVORDERlNG ONAFHANKELIJK VAN DE 
FAlLLlETVERKLARlNG. . 

2° BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK 
ONVERMOGEN BANKBREUK 
STRAFVORDERlNG - TEN OVERVLOEDE VER
WIJZlNG NAAR HET VONNlS VAN FAlLLIET
VERKLARlNG - WETTIGHEID- VERElSTEN. 

3° BANKBREUK EN · BEDRIEGLIJK 
ONVERMOGEN BANKBREUK 
BEDRlEGLIJK OPZET- BEGRlP- VASTSTEL
LlNGEN WAARUIT BEDRlEGLIJK OPZET KAN 
WORDEN AFGELEID. 

4° VERJARING - STRAFZAKEN - STRAF
VORDERlNG - VERSCHEIDENE MlSDRIJVEN -
FElTENRECHTER DIE OORDEELT OAT DE FEl
TEN DE UITVOERlNG VAN EEN ZELFDE STRAF
BAAR OPZET ZIJN- AANVANGSPUNT VAN DE 
VERJARlNGSTERMIJN - LAATSTE GEPLEEGD 
FElT- VOORWAARDE. 

5° STRAF - OPDEClEMEN - FElTEN VAN 
VOOR 3 AUG. 1975 - GELDBOETEN VERMEER
DERD MET 380 DECIEMEN - ONWETTIGE 
STRAF. 

1 • De strafvordering we gens bankbreuk 
is onafhanke/ijk van enige faillietver
klaring door de rechtbank van koop
handel; het strafgerecht kan derhalve, 
o.g.v. vaststellingen aan de hand van 
het onderzoek en zonder referte aan 
het gezag van gewijsde van een vonnis 
van faillietverklaring, beslissen dat de 
wettelijke vereisten voor faillietverkla
ring, nl. ophouden met betalingen en 
wankelen van het krediet, vervuld zijn 
(1). 

2" De rechter voor wie een vordering 
wegens eenvoudige of bedrieglijke 
bankbreuk aanhangig is, kan de ver
oordeling van de beklaagde die geen 
conclusie heeft genomen, rege]matig 
met redenen omkleden en naar recht 
verantwoorden, door de feiten n[lar de 
bewoordingen van de wet bewe~en te 

(1) Cass., 4 feb. 1957 (A.C., 1957, 433); 
20 juni 1966 (Bull en Pas., 1966, I, 1347); 
22 juni 1971 (A.C., 1971, 1068); 7 okt. 1975 (ibid, 
1976, 164). 

verklaren, ook a/ verwijst hij boven
dien naar het vonnis van de rechtbank 
van koophandel tot vaststelling van de 
staat van faillissement (2). 

3" Wanneer de rechter vaststelt dat de 
slordigheid in de boekhouding en in 
de jaarlijkse rekeningen van een 
bedrijf zodanig was dat ze niet anders 
dan opzettelijk kon ziiiJ· met het oog 
op een bedrieglijke b'ankbreuk, dan 
kan hij daaruit wettig afleiden dat er 
bedrieglijk opzet aanwezig was (3). 

4• Wanneer de rechter vaststelt dat ver
scheidene misdrijven de uitvoering 
van een zelfde opzet zijn, neemt de 
verjaring van de strafvordering pas 
een aanvang vanaf het laatst 
gepleegde feit, op voorwaarde noch
tans dat elk van de vroegere feiten 
van het daaropvolgend feit niet 
gescheiden is, behoudens stuiting of 
schorsing van de verjaring, door een 
Jangere termijn dan de verjaringster
mijn (4). (Artt. 21 tot 25 wet 
17 april 1878.) 

5• Niet naar recht verantwoord is het 
arrest waarin is vastgesteld dat de 
feiten met een zelfc1e opzet zijn 
gepleegd en dat de verjaring is begin
nen te /open vanaf het laatste feit, d.i. 
de 27e mei 1974, en de gelboeten, 
waartoe de beklaagde is veroordeeld 
overeenkomstig de wet van 25 juni 
1975, met 390 deciemen worden ver
hoogd, daar deze wet niet toepasselijk 
is op de geldboeten wegens misdrijven 
van v66r haar inwerkingtreding (5). 

(CAERTS T. MR. SOMERS Q.Q.; 
OP DE BEECK T. MR. SOMERS Q.Q.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 24 april 1980 gewezen 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen; 

I. Op de voorziening van Caerts : 
Overwegende dat de voorziening, 

in zoverre zij gericht is tegen de 
beslissing op de strafvordering 

(2) en (3) Zie Cass., 20 mei 1968 (A.C., 1968, 
1145). 

(4) Cass., 16 jan. en 8 mei 1979 (A.C., 
1978-79, 552 en 1062). 

(5) Zie Cass., 15 maart 1976 (A.C., 1976, 816). 
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waarbij eiser van de telastlegging A, 
II, 6, wordt vrijgesproken, bij 
gebrek aan belang, niet ontvanke
lijk is; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 489 van het 
Strafwetboek, 437, 573, in het bij
zonder 573, 4", 574, in het bijzon
der 574, 4", 577, in het bijzonder 577, 
1" en 2", 579, 583 van het Wetboek van 
Koophandel, 15 van de wet van 
17 april 1878 houdende de voorafgaande 
titel van het Wetboek van Strafvorde
ring, en 1382 van het Burgerlijk Wet
hoek, 

doordat het arrest, dat vaststelt · dat 
« wat betreft de weerhouden feiten in 
hoofde van beide beklaagden deze de 
bestanddelen van bedrieglijke bank
breuk en eenvoudige bankbreuk uit
maken » en overweegt dat « de eerste 
rechter terecht de datum van het faillis
sement op 20 augustus 1975 heeft 
verbeterd » en aldus verwijst naar de 
redengeving van het vonnis van 
21 december 1979 van de Correctionele 
Rechtbank te Turnhout, welke als volgt 
luidt : « dat eerste beklaagde terecht 
doet opmerken dat het faillissement 
dateert van 20 augustus 1975 en niet van 
20 augustus 1976; dat deze laatste datum 
klaarblijkelijk per materiEHe vergissing 
in de dagvaarding is vermeld en moet 
verbeterd worden in 20 augustus 1975 », 
zonder zelf te hebben nagegaan of de 
bestanddelen van de staat van faillisse
ment aanwezig waren, eiser wegens 
eenvoudige en bedrieglijke bankbreuk 
veroordeelt, de publikatie bij uittreksel 
van het arrest in het Belgisch Staats
blad, het Nieuwblad en het Zoeklicht 
beveelt, de beslissing van de eerste 
rechter tot vernietiging van de balansen, 
die het voorwerp uitmaken van de 
telastlegging A, I, bevestigt en de eis van 
de burgerlijke partij, welke uitsluitend 
steunt op de telastleggingen van 
bedrieglijke bankbreuk (A, I, en A, II), 
tot vergoeding van de bedrieglijk ont
vreemde goederen, inwilligt, 

terwijl, eerste onderdeel, de strafvor
dering wegens bankbreuk, · krachtens 
artikel 15 van de voorafgaande titel van 
het Wetboek van Strafvordering, onaf
hankelijk is van enige faillietverklaring, 
uitgesproken door de rechtbank van 
koophandel, en de strafrechter bij ver
oordeling wegens bankbreuk ertoe 
gehouden is zelf de staat van faillisse
ment, bestanddeel van voornoemd mis
drijf, vast te stellen, zodat het arrest, 

door te overwegen dat de eerste rechter 
de datum van het faillissement in 20 
augustus 1975 terecht heeft verbeterd en 
door aldus te verwijzen naar de motie
ven van het beroepen vonnis, waaruit 
blijkt dat deze~ datum voorkomt in de 
dagvaarding als zijnde de datum van 
faillietverklaring door de rechtbank van 
koophandel, stoelt op de beslissing van 
die rechtbank om de staat van faillisse
ment van de vennootschap vast te stel
len (schending van artikel 15 van de 
voorafgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering), en door eiser strafrech
telijk te veroordelen wegens de telastge
legde feiten van bedrieglijke en eenvou
dige bankbreuk zonder zelf te hebben 
nagegaan of de personenvennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid, waar
van hij zaakvoerder was, voldeed aan de 
voorwaarden om in staat van faillisse
ment . te worden verklaard, hem op 
onwettige wijze wegens eenvoudige en 
bedrieglijke bankbreuk veroordeelt 
(schending van de artikelen 489 van 
het Strafwetboek, 437, 573, in het 
bijzonder 573, 4", 574, in het bijzon
der 574, 4", en 577, in het bijzonder 577, 
1" en 2", van het Wetboek van Koophan
del); 

tweede onderdeel, het arrest, om de 
redenen uiteengezet in het eerste onder
dee!, eiser onwettig wegens bankbreuk 
veroordeelt en artikel 583 van het Wet
hoek van Koophandel enkel de publika
tie van de beslissingen voorschrijft in 
geval van veroordeling wegens bank
breuk, zodat het arrest, door de publika
tie van het arrest bij uittreksel in het 
Belgisch Staatsblad en twee andere in 
het arrest vermelde dagbladen te beve
len zonder eiser wettig te hebben ver
oordeeld wegens bankbreuk, artikel 583 
van het Wetboek van Koophandel 
schendt (schending van de artikelen 489 
van het Strafwetboek, 437, 573, in 
het bijzonder 573, 4", 574, in het 
bijzonder 574, 4", 577, in het bijzon
der 577, 1" en 2", en 583 van het Wetboek 
van Koophandel); 

derde onderdeel, krachtens artikel 579 
van het Wetboek van Koophandel, de 
rechter de vernietiging van de boek
houdkundige documenten, waarvan de 
inhoud bedrieglijk is weggenomen, uit
gevaagrd of vervalst, moet uitspreken, 
zodat het arrest, door, om de redenen 
uiteengezet in het eerste onderdeel, eiser 
onwettig wegens bedrieglijke bankbreuk 
te veroordelen en niettemin de beslis
sing van de eerste rechter tot vernieti
ging van de balansen per einde 1972, 
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1973 en 1974 te bevestigen, artikel 579, in 
het bijzonder 579, 2", tweede lid, van het 
Wetboek van Koophandel schendt 
(schending van de artikelen 437, 577, in 
het bijzonder 577, 1" en 2", 579, in het 
bijzonder 579, 2", tweede lid, van het 
Wetboek van Koophandel en 489 van het 
Strafwetboek); 

vierde onderdeel, volgens artikel 579 
van het Wetboek van Koophandel, de 
rechter in de bij artikel 577 bepaalde 
gevallen moet beslissen over de terug
keer tot de failliete boedel van alle 
bedrieglijk ontvreemde goederen, rech
ten of rechtsvorderingen, zodat het 
arrest, door, om de redenen uiteengezet 
in het eerste onderdeel, eiser onwettig 
wegens bedrieglijke bankbreuk te ver
oordelen en niettemin de eis van de 
burgerlijke partij tot vergoeding van de 
bedrieglijk ontvreemde goederen in te 
willigen en bijgevolg beide beklaagden 
solidair te veroordelen om aan de bur
gerlijke partij te betalen 619.780 frank 
(wegens de telastleggingen A, I, b, 3, en 
A, II, 2, 3, 5), en 1 frank provisioneel 
(voor de telastleggingen A, II, 7 en 8), en 
eiser daarenboven nog te veroordelen 
om aan die partij 329.692 frank (wegens 
de telastlegging A, II, 1) te betalen, 
artikel 579, in het bijzonder 579, 1", 
schendt en aldus aan de burgerlijke 
partij een schadevergoeding toekent 
waarop zij geen recht had (schending 
van de artikelen 1382 van het Burgerlijk 
Wetboek, 489 van het Strafwetboek, 437, 
577, in het bijzonder 577, 1" en 2", en 579, 
in het bijzonder 579, 1", van het Wetboek 
van Koophandel) : 

Overwegende dat de strafvorde
ring wegens bankbreuk niet afhangt 
van enige faillietverklaring door de 
rechtbank van koophandel, zodat de 
strafrechter, op grond van eigen 
vaststellingen aan de hand van de 
gegevens van het onderzoek en 
zonder een beroep te doen op het 
gezag van gewij sde van enig vonnis 

· tot faillietverklaring, kan oordelen 
dat de wettelijke vereisten van de 
staat van faillissement, namelijk de 
staking van de betaling en het 
wankelen van het krediet, aanwezig 
zijn; 

Overwegende evenwel dat, wan
neer de faillietverklaring door de 
rechtbank van koophandel is uitge
sproken en de beklaagde niet 
betwist dat de wettelijke vereisten 

daartoe aanwezig waren, de straf
rechter bij wie de strafvordering 
wegens bankbreuk is aangebracht, 
kan volstaan met een verwijzing 
naar het vonnis van die rechtbank 
om de staat van het faillissement, 
bestanddeel van de misdrijven van 
bedrieglijke en eenvoudige bank
breuk, vast te stellen; 

Overwegende dat eiser voor het 
strafgerecht werd gedagvaard om, 
als dader of mededader, « in hoeda
nigheid van zaakvoerder van de 
personenvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid Limfisc (voorheen 
gekend onder de benaming 
" Accountantskantoor Caerts en Op 
de Beeck "), faillietverklaard· · bij 
vonnis van de Rechtbank van Koop
handel te Turnhout van 20 au
gustus 1976, zich schuldig gemaakt 
te hebben » aan bedrieglijke .bank
breuk (telastleggingen A, I en II) en 
aan eenvoudige bankbreuk (telast
leggingen D, I en 2); 

Overwegende dat uit de. stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat eiser voor de 
feitenrechter het bestaan van de 
wettelijke vereisten voor faillietver
klaring van de personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijk
heid Limfisc heeft betwist; 

Overwegende dat het arrest, na te 
hebben. vastgesteld dat de eerste 
rechter de in de dagvaarding ver
melde datum van het faillietverkla
rend vonnis terecht heeft verbeterd 
in 20 augustus 1975, de telastleggin
gen van bedrieglijke en eenvoudige 
bankbreuk, zoals omschreven in de 
dagvaarding, behoudens de telast
legging A, II, 6,. tegen eiser bewezen 
verklaart; 

Overwegende dat het arrest aldus 
zijn beslissing wettelijk verant
woordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 489 
van het Strafwetboek, 577, in het 
bijzonder 577, 1" en 2", 579, in het 
bijzonder 579, 1" en 2", tweede lid, van 
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het Wetboek van Koophandel, 1382 van gelijkstaat met de afwezigheid van moti
het Burgerlijk Wetboek en 97 van de vering (schending van artikel 97 van de 
Grondwet, Grondwet); 

doordat het arrest, dat, om de veroor
deling van eerste beklaagde wegens 
bedrieglijke bankbreuk te motiveren, 
overweegt « dat de slordigheid waar
mede beklaagden te werk gingen zoda
nig was dat ze als " gewild " voorkomt en 
het bedrieglijk opzet ervan bewezen is • 
de beslissing van de eerste rechter tot 
vernietiging van de balansen, die het 
voorwerp _ uitmaakten van de telastleg
ging v:an bedriegli~ke bankbreuk (A, I), 
bevesbgt en de e1s van de burgerlijke 
partij, welke uitsluitend steunt op de 
telastleggingen van bedrieglijke bank
breuk (A, I, en A, II), tot vergoeding van 
de bedrieglijk ontvreemde goederen 
inwilligt, 

terwijl, eerste onderdeel, zowel uit de 
tekst van artikel 577 van het Wetboek 
van Koophandel als uit de aard van het 
misdrijf van bedrieglijke bankbreuk 
volgt dat het bedrieglijk opzet, namelijk 
gehandeld te hebben met het doel zich
zelf of anderen onwettelijke voordelen 
toe te kennen, een bestanddeel is van 
het misdrijf van bedrieglijke bankbreuk 
en de slordigheid, zelfs de ergste die als 
" gewild » voorkomt, niet voldoende is 
om het bedrieglijk opzet te bepalen, 
zodat het arrest, door vast te stellen dat 
de slordi!;heid waarmee de beklaagden 
te werk gmgen als « gewild » voorkomt, 
het bedrieglijk opzet, bestanddeel van 
het misdrijf van bedrieglijke bankbreuk 
niet wettig determineert (schending va~ 
artikel 577, in het bijzonder 577, 1 • en 2", 
van het Wetboek van Koophandel); 

tweede onderdeel, het bedrieglijk 
opzet, bestanddeel van het misdrijf van 
bedrieglijke bankbreuk, zowel vereist is 
in het geval . van het doen verdwijnen, 
wegnemen, mtvagen of vervalsen van de 
boeken, bedoeld in hoofdstuk I van de 
wet met betrekking tot de boekhouding 
en de jaarrekening van de ondernemin
gen, als in het geval van verduistering 
van het actief, zodat het arrest, door te 
overwege~ dat het bedrieglijk opzet 
be~ezen IS dc;>or. de. « gewilde » slordig
heid, dubbelzmmg IS en niet verduide
lijkt of het aldus, zowel voor de feiten 
.ran wegnemen, uitvagen of vervalsen 
.r~n bovenvernoemde boeken (telastleg
:(mg A, I) als voor de feiten van 
rerduistering of verberging van actief 
·telastlegging A, II), het bedrieglijk opzet 
raststelt, met het gevolg dat deze -dub
Jelzinnige en -- onduidelijke motivering 

derde onderdeel, volgens artikel 579 
van het Wetboek van Koophandel, de 
rechter in de bij artikel 577 bepaalde 
gevallen moet beslissen over de terug
keer tot de fai!liete boedel van aile 
bedrieglijk ontvreemde goederen, rech
ten of rechtsvorderingen, zodat het 
arrest, door de eis van de burgerlijke 
partij tot vergoeding van de bedrieglijk 
ontvreemde goederen in te willigen en 
bijgevolg beide beklaagden solidair te 
veroordelen om a:an de burger]ijke partij 
te betalen 619.780 frank (wegens de 
telastleggingen A, I, b, 3, en A, II, 2, 3, 5) 
en 1 frank provisioneel (voor de telast
leggingen A, II, 7 en 8), en eiser 
daarenboven nog te veroordelen om aan 
die partij 329.692 frank (wegens de 
telastlegging A, II, 1) te betalen, zonder 
te hebben vastgesteld, zoals aangetoond 
in het eerste en het tweede onderdeel, 
dat deze bedragen met bedrieglijk opzet 
werden weggenomen, artikel 579, in het 
bijzonder 579, 1", van het Wetboek van 
Koophandel schendt en aldus aan de 
burgerlijke partij een schadevergoeding 
toekent waarop zij geen recht had 
(schending van de artikelen 1382 van het 
Burgerlijk Wetboek, 489 van het Straf
wetboek, 577, in het bijzonder 577, 
1" en 2", en 579, in het bijzonder 579, 1", 
van het Wetboek van Koophandel); 

vierde onderdeel, krachtens artikel 579 
van het Wetboek van Koophandel, de 
rechter de vernietiging van de boek
houdkundige documenten, waarvan de 
i~oud bedrieglijk werd weggenomen, 
u1tgevaagd of vervalst, moet uitspreken, 
zodat het arrest, door de beslissing van 
de eerste rechter tot vernietiging van de 
balansen P,er einde 1972, 1973 en 1974 te 
bevestigen, zonder te hebben vastgesteld, 
zoals aangetoond in het eerste en het 
tweede onderdeel, dat eiser bij het 
wegnemen, uitvagen of vervalsen van 
deze balansen gehandeld heeft met een 
bedrieglijk opzet, artikel 579 in het 
bijzonder 579, 2", tweede lid,' van het 
Wetboek van Koophandel schendt 
(schending van de artikelen 489 van het 
Strafwetboek, 577, in het bijzonder 577, 
1" en 2", en 579, in het bijzonder 579, 2", 
tweede lid, van het Wetboek van 
Koophandel) : 

Overwegende dat het arrest, met 
de in het middel weergegeven con
siderans, te kennen geeft dat naar 
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het oordeel van het hof van beroep 
de slordigheid in het beheer van de 
personenvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid Limfisc zo erg 
was dat ze door de beklaagden 
blijkbaar was gewild en dus geen 
loutere slordigheid meer was en het 
bedrieglijk opzet ervan bewezen is; 
dat het arrest aldus impliciet doch 
zeker beslist dat de slordigheid 
gewild was om de bedrieglijke han
delingen mogelijk te maken; 

Dat het middel, voor zover het de 
rechters verwijt geen uitspraak te 
hebben gedaan over het bedrieglijk 
opzet, nu het arrest het bedrieglijk 
opzet bewezen verklaart, feitelijke 
grondslag mist; 

Overwegende dat, in zoverre eiser 
aanvoert dat het arrest ondubbel
zinnig of onduidelijk is gemotiveerd 
omdat de rechters niet vaststellen 
dat het bedrieglijk opzet bewezen is, 
zowel voor de telastlegging A, I, als 
voor de telastlegging A, II, het hof 
van beroep oordeelt dat de slordig
heid, die zowel in de beslissing van 
de eerste rechter als in de dagvaar
ding ten aanzien van de voormelde 
telastleggingen was beschreven, zo 
aanzienlijk was dat ze niet anders 
kon zijn dan door de beklaagden 
opzettelijk veroorzaakt; 

Dat het arrest aldus, zonder dub
belzinnigheid of onduidelijkheid, de 
aanwezigheid van het bedrieglijk 
opzet ten aanzien van bedoelde 
telastleggingen vaststelt; dat het 
eisers veroordeling regelmatig moti
veert en wettelijk verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 207, 208 van 
de wetten op de vennootschappen, 
gecoi:irdineerd bij koninklijk besluit van 
30 november 1935, 193, 196, 197, 213, 
214 van het Strafwetboek en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het arrest, dat eiser veroor
deelt om met bedrieglijk opzet of met 
het voornemen om te benadelen valsheid 
te hebben gepleegd in de balansen en 
gebruik te hebben gemaakt van deze 

balansen (telastleggingen Ben C), over
weegt dat deze misdrijven voor de 
balansen per einde 1972, 1973 en 
1974 ten laste van eiser bewezen geble
ven zijn, zoals uiteengezet door de eerste 
rechter, en aldus verwijst naar de motie
ven van het vonnis van 21 decem
ber 1979 van de Correctionele Rechtbank 
te Turnhout, welke als volgt luiden : 
« dat het bewezen voorkomt dat de 
balansen per einde 1972, 1973 en 1974 en 
de resultaatrekeningen niet met de wer
kelijkheid overeenstemmen wegens de 
talrijke vergissingen, niet verantwoorde 
inschrijvingen en oncontroleerbare af
sluitrekeningen waardoor aan .de opge
geven becijferingen weinig waarde 
gehecht kan worden • en • dat uit het 
onderzoek ter zitting gebleken is dat de 
balansen per einde 1972, .1973 en 
1974 niet met de werkelijkheid overeen
stemden; dat de beklaagden daarvan op 
de hoogte waren en er gebruik van 
hebben gemaakt •, 

terwijl, eerste onderdeel, nu arti
kel 207 van de wetten op de vennoot
schappen en de artikelen 193 en 196 van 
het Strafwetboek als een van de 
bestanddelen van de in deze artikelen 
vermelde misdrijven van valsheid in de 
jaarrekeningen der vennootschappen of 
in handelsgeschriften het bedrieglijk 
opzet of het oogmerk om te schaden 
bepalen, en artikel 208 van voormelde 
wetten alsmede de artikelen 197, 213 en 
214 van genoemd wetboek enkel het 
gebruik van de valse jaarrekeningen of 
handelsgeschriften bestraffen in zoverre 
dit gebruik met bedrieglijk opzet of met 
het oogmerk om te schaden geschiedde, 
niet verantwoorde inschrijvingen, oncon
troleerbare afsluitrekeningen en talrijke 
vergissingen, hoe erg ook, niet vol
doende zijn om het bedrieglijk opzet, 
namelijk gehandeld te hebben met het 
doel zichzelf of anderen onwettelijke 
voordelen toe te kennen, of het oogmerk 
om te schaden vast te stellen, zelfs 
indien de dader ervan op de hoogte was, 
zodat het arrest, door het bedrieglijk 
opzet of het oogmerk om te schaden niet 
te hebben vastgesteld en te hebber. 
verwezen naar de motieven van d€ 
eerste rechter, welke evenmin di1 
bestanddeel vaststellen, op onwettige 
wijze eiser veroordeelt om, met bedrieg
lijk opzet of met het voornemen om te 
benadelen, valsheid te hebben gepleegc 
in de baiansen en gebruik te hebber 
gemaakt van deze balansen (schendin~ 
van de artikelen 207, 208 van de wetter 
op de vennootschappen, 193, 196, 197 
213 en 214 van het Strafwetboek); 
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tweede onde.r:deel, eiser in zijn regel

matig neergelegde conclusie in boger 
beroep deed gelden : c valse balans 
veronderstelt iiat men een boekhoud
kundige situat\e van een zaak schept 
over haar jaadijks verloop en daarin 
met opzet en met het oogmerk om te 
schaden gegev~ns verwerkt met de dui
delijke bedoeling derden te benadelen 
en zichzelf te bevoordelen en een onwer
kelijke toestand te scheppen waarvan 
men weet dat, hij onwerkelijk is; dat 
deze zaak uit nietS blijkt bewezen te 
zijn; indien post factum aan het licht is 
gekomen dat bepaalde balansen niet 
beantwoorden aan de werkelijkheid is 
het hoofdzakelijk gebleken uit de wan
orde die ontstaan is uit de computer
boekhouding waardoor een onoverzich
telijke situatie ontstond », zodat het 
arrest, door niet te antwoorden op dit 
verweermiddel van eiser en doordat de 
redengeving van de correctionele recht
bank, waarnaar het arrest verwijst, 
evenmin een antwoord biedt op dit 
verweermiddel, niet is gemotiveerd 
(schending va.n artikel 97 van de 
Grondwet): 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de telastleggingen van vals
heid in geschriften en gebruik 
ervan (B en C) voor de balansen 
van 1972 en 1973 ten laste van beide 
beklaagden bewezen gebleven zijn 
" zoals uiteengezet door de eerste 
rechter, en niet in besluiten 
weerlegd », en dat voor de balansen 
van 1974 het beroepen vonnis te 
bevestigen is yoor eiser; 

Overwegende dat het arrest aldus 
uitdrukkelijk verwijst naar de in 
het middel weergegeven redenge
ving van de eerste rechter, waaruit 
blijkt dat de balansen niet overeen
stemden met de werkelijkheid en 
dat eiser daarvan op de hoogte was 
en ervan gebruik heeft gemaakt; 

Dat het arrest zodoende eisers bij 
conclusie aangevoerd verweer weer
legt, waarin hij stelde dat het feit 
dat de balansen niet overeenstem
den met de werkelijkheid het gevolg 
was van wanorde ontstaan uit de 
computerboekhouding en dat daar
door een onoverzichtelijke situatie 
werd geschapen waarvan hij niet op 
de hoogte was; 

Overwegende dat het hof van 
beroep bovendien, bij het onderzoek 
van de valsheid in de balansen in 
het kader van de bedrieglijke bank
breuk, zoals blijkt uit het antwoord 
op het tweede middel, beslist dat de 
slordigheid waarmede de beklaag
den te werk gingen zodanig was dat 
ze als « gewild » voorkomt en het 
bedrieglijke opzet ervan bewezen is; 

Overwegende dat daaruit volgt 
dat, naar het oordeel van het hof 
van beroep, de valsheid in geschrif
ten en het gebruik ervan, die slaan 
op dezelfde balansen, eveneens met 
bedrieglijk op~et werden gepleegd; 

Overwegende dat het arrest aldus, 
met verwijzing naar de redengeving 
van de eerste rechter en met voor
melde eigen redengeving, eisers ver
weer beantwoordt; 

Dat de beslissing wettelijk is ver
antwoord en regelmatig is gemoti
veerd; 

Dat het middel niet kan aangeno
men worden; 

Over het vierde en het vijlde middel 
sam en, 

En overwegende, wat de strafvor
dering betreft, 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. Op de voorziening van Op de 
Beeck: 

A. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
strafvordering : 

1" waarbij eiser van de telastleg
gingen A, I, b, 4 en 6, A, II, 6, en D, 
2, en, in zoverre zij slaan op de 
balansen en resultaatrekeningen 
van 1974, van de telastleggingen B 
en Cwordt vrijgesproken; 

Overwegende dat de voorziening, 
bij gebrek aan belang, niet ontvan
kelijk is; 

-------

L'- ----- --·-· 
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2° waarbij eiser we gens de ovei:ige 
telastleggingen wordt veroordeeld : 

Over het mid_del, afgeleid uit de schen~ 
ding van de artikelen 97 v~m de Grand
wet, 21 en 22 van de voorafgaande titel 
van het Wetpoek van Strafvordei"ing, 

doordat het hof van beroep oordeelt 
dat de termijn van de ve:rj,aring van ,de 
strafrechtelijke . aansprakelijkheid van 
eiser slechts aari.vangt op 27 mei 1974, 
datum waarop hij ontslag met outlasting 
omtrent zijn beheer bekwam in de 
personenvennootschap rriet beperkte 
aansprakelijkheid Accountantskantobr 
Caerts en Op de Beeck, 

terwijl voormeld artikel 21 de. verja
ring van de strafvordering laat beginrien 
op de dag waarop het misdrijf · is 
gepleegd; het vaststaat ·en niet. kan 
betwist worden dat eiser op 1 fe
bruari 1974 zijn ontslag als zaakvoerder 
bij de personenvennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid heeft gege
ven; dit vrijwillig ontslag van de zaak
voerder in de personenvennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid als geldig 
dient te worden aanvaard vanaf de 
datum van kennisgeving aan de perso
nenvennootschap met beperkte aanspra
kelijkheid; het laatste feit zodoende 
slechts kan dagtekenen van 31 ja
nuari. 1974, zodat de verjaringstermijn 
alleszins aanving op 1 februari 1974; op 
het ogenblik van de uitspraak van·· het 
arrest van het Hof van Beroep te 
Antwerpen, dit is op 24 april 1980, de 
strafvordering verjaard was, zodat · ·die 
vordering als vervallen diende te worden 
beschouwd : · · 

Overwegi:mde dat het. arrest. oor
deelt dat de ten laste van eiser 
bewezen feiten werden gepleegd 
met eenheid van opzet, · zodat · ze 
slechts een strafbare gedraging uit
maken, waarvoor de verjaring van 
de strafvordering aanvangt bij · het 
laatste feit; 

Dat het aldus geenszins de 
artikelen 21 en 22 van de vooraf:
gaande titel van het w etboek van 
Strafvordering schendt; · 

Overwegende· dat het middel, in 
zoverre het .•· de schending van 
artikel 97 van de Grondwet aan
vdert, niet preciseert waarin die 
scl;leriding zou bestaan; dat het in 
dat opzicht · ev.eneens niet ontvanke
lijk is; 

' Over het middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schending van. de artikelen 1 en 
3 van de wet van 5 maart 1952, gewijzigd 
bij het enig artikel- van de wet van 
22 december 1969 .en vervolgens bij het 
enig ·· artikel van de wet van 
25. juni 1975 : · 

Overwegende dat het arrest, bij 
gedeeltelijke bevestiging van het 
beroepel). vonnis, eiser wegens de 
misdrijven waaraan het hem schul
dig . verklaart, veroordeelt onder 
meer tot een geldboete van 
500 frank, verhoogd met 390 decie
men; dat het vaststelt, zoals eerder 
is gezegd, dat de feiten met eenheid 
van · opzet werden gepleegd en de 
verjaring slechts begint te lop~n 
vanaf het laatste feit, dat is vanaf 
27 mei 1974; 

Overwegende dat de · wet van 
25 juni 1975, waarbij de deciemen 
van 290 tot 390 werden verhoogd, op 
3. augustus 1975 in werking is getre
den; dat de bij die wet. ingevoerde 
verhoging van de geldboeten niet 
toepasselijk is op de geldboeten die 
uitgesprokeri. worden wegens mis
drijven ·die v66r de inwerkingtre
ding zijn gepleegd; . 

Overwegende dat het arrest, nu 
het vaststelt dat het laatste van de 
door eenheid van opzet verbonden 
feiten werdgepleegd op 27 mei 1974. 
de in het middel vermelde wetsbe
palingen schendt; 

Overwegende dat het middel voor En overwegende, voor het overige, 
het overige opkomt tegen de beoor- d~t ~e s~bstantiele of op straffe van 
deling van de feiten door de rechter· met1ghmd voorgeschreven rechts

. ' vormen in acht zijn genomen en de 
Dat he~. ~iddel in zoverre niet I beslissing overeeri.komstig de. wet i~ 

onLvankehJk 1s; gewezen; 
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B. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
tegen eiser ingestelde civielrechte
lijke vordering : 

Overwegende dat eiser geen bij
zonder middel aanvoert; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden . arrest voor zover het de 
tegen Op de Beeck uitgesproken 
geldboete met 390 deciemen ver
hoogt; verwerpt de voorzieningen 
voor het overige; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; veroordeelt 
Caerts in de helft en Op de Beeck 
in een vierde van de kosten en laat 
de overige kosten ten laste van de 
Staat; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Brussel, dat aileen uitspraak zal 
doen over de toepassing van decie
men op de voormelde geldboete. 

. 28 april 1981 1" kamer 
Voorzitter : baron. Richard,· voorzitter -
Verslaggever : de h. Vervloet - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Krings, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Van Ommeslaghe; Coveliers, Antwerpen. 

Nr. 488 

2" KAMER - 28 april 1981 

1° DAGVAARDING - STRAFZAKEN 
WETBOEK.VAN STRAFVORDERING, ART. 184-
NIET-INACHTNEMING VAN DE TERMLJN VAN 
TIEN DAGEN TUSSEN DE DAGVAARDING EN 
DE VERSCHLJNING - GEVOLG. · 

2° VERZET - STRAFZAKEN - VERZET VAN 
DE BEKLAAGDE TEGEN ZLJN VEROORDELING 
BIJ VERSTEK - VERZET ONTVANKELLJK -
GEVOLG. 

1" en 2" Niet-inachtneming van de ter
mijn van tien dagen tussen de dag
vaarding en de verschijning, gesteld 
bij art. 184, eerste lid, Sv., heeft geen 
nietigheid ten gevolge van de dagvaar
ding, maar. wei van de veroordeling bij 
verstek, op welke nietigheid de 

beklaagde zich kan beroepen krach
tens het tweede lid van genoemd 
artikel; ontvankelijkverklaring van het 
verzet van de beklaagde tegen zijn 
veroordeling bij verstek maakt die 
veroordeling ongedaan en zulks met 
terugwerkende kracht, zodat vorenbe
doelde nietigheid o.g. v. art. 184 Sv. 
geen bestaansreden meer heeft inge
volge · het arrest waarbij het verzet 
ontvankelijk en de veroordeling onge
daan is verklaard (1). 

(VAN DEN ABEELE T. BLIKI) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
deri arrest, op 31 oktober 1980 door 
het · Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

I. 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 
Grondwet en 184 van bet Wetboek van 
Strafvordering, en zakelijk weergegeven 
als volgt : bij de dagvaarding in boger 
beroep was de op straffe van nietigheid 
voorgeschreven termijn van tien dagen 
niet nageleefd; derhalve was de dagvaar
ding zelf nietig; in elk geval was nietig 
bet arrest dat op die dagvaarding bij 
verstek werd gewezen zonder dat werd 
nagega:an of de dagvaardingstermijn 
nageleefd was; op het verzet van eiser, 
waarbij hij de nietigheid in limine litis 
opwierp, • kon of mocht bet hof van 
beroep geen uitspraak meer doen over 
de grond van de zaak; het hof van 
beroep beslist ten onrechte dat de aan
gevoerde exceptie van nietigheid van de 
veroordeling zonder voorwerp wordt 
door de · verzetakte zelf; het verzet heeft 
niet tot gevolg dat de veroordeling nietig 
wordt gemaakt; het doet slechts de 
uitwerkselen en de gevolgen van het 
verstekarrest vervallen, en het arrest 
zelf blijft bestaan; aldus staat ontegen
zeglijk vast dat de door bet verstekarrest 
uitgesproken veroordeling nietig is en 
eiser dus noodzakelijkerwijze opnieuw 
diende te worden gedagvaard : 

Overwegende dat uit het arrest 
blijkt dat eiser, nadat hij boger 

(1) Zie Cass., 24 juni 1974 (A.C., 1974, 1186). 
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beroep had ingesteld, werd gedag
vaard op 12 augustus 1980 voor de 
terechtzitting van 21 augustus 1980, 
zodat de door artikel 184 van het 
Wetboek van Strafvordering voorge
schreven termijn van tien dagen 
niet in acht werd genomen, en dat 
eiser op 21 augustus 1980 bij verstek 
werd veroordeeld; dat het bestreden 
arrest eisers verzet ontvankelijk 
verklaart, de veroordeling voor 
onbestaande houdt en, opnieuw 
beslissende, over de grond van de 
zaak uitspraak doet; 

Overwegende dat het middel, in 
zoverre het de schending van 
artikel 97 van de Grondwet aan
voert, niet aanduidt op welke eis, 
verweer of exceptie niet wordt 
geantwoord; dat het in dat opzicht, 
bij gebrek aan nauwkeurigheid, niet 
ontvankelijk is; 

Overwegende dat het niet naleven 
van de bij het eerste lid van 
artikel 184 van het Wetboek van 
Strafvordering voorgeschreven ter
mijn niet de nietigheid van de 
dagvaarding ten gevolge heeft, maar 
wel de nietigheid van de bij verstek 
uitgesproken veroordeling, op welke 
nietigheid de beklaagde zich dan 
overeenkomstig het tweede lid van 
het genoemde artikel kan beroepen; 
dat evenwel het verzet van de 
beklaagde tegen een veroordeling 
bij verstek reeds meebrengt dat, 
wanneer het ontvankelijk wordt 
verklaard, de veroordeling met 
terugwerking vernietigd wordt; dat 
derhalve, nadat het arrest het verzet 
ontvankelijk had verklaard, zodat 
de veroordeling vernietigd was, de 
op artikel 184 gegronde nietigheid 
geen voorwerp meer had; 

Overwegende dat uit het voor
gaande volgt dat het hof van beroep, 
na eisers verzet ontvankelijk te 
hebben verklaard, over de grond 
van de zaak kon beslissen; dat een 
nieuwe dagvaarding geen reden van 
bestaan had; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

II. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
civi~lrechtelijke vorderingen van 
verweerder : 

Overwegende dat eiser geen bij
zonder middel aanvoert; 

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

28 april 1981 2• kamer -
Voorzitter: baron Richard, voorzitter ~ 
Verslaggever : de h. Caenepeel - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Krings, 
adv<)caat-generaal - Advocaat : mr. 
Nijs, Dendermonde. 

Nr. 489 

2• KAMER - 28 april1981 

1° RECHTERLIJK GEWIJSDE - STRAF
~N- STRAFVORDERING- GEZAG VAN 
GEWIJSDE - WE'ITELIJKE GRONDSLAG. 

2° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN -
HOGER BEROEP VAN DE BEKLAAGDE ALLEEN 
- HOGER BEROEP BEPERKT TOT DE 
BESCHIKKINGEN VAN HET VONNIS IN HOGER 
BEROEP OP DE BURGERLIJKE RECHTSVORDE
RING - RECHTER IN HOGER BEROEP GEBON
DEN DOOR HET GEZAG VAN GEWIJSDE VAN DE 
BEROEPEN BESLISSING OP DE STRAFVORDE
RING. 

3° RECHTERLIJK GEWIJSDE - STRAF-
ZAKEN HOGER BEROEP VAN DE 
BEKLAAGDE ALLEEN - HOGER BEROEP 
BEPERKT TOT DE BESCHIKKINGEN VAN HET 
VONNIS IN HOGER BEROEP OP DE BURGER
LUKE RECHTSVORDERING - RECHTER IN 
HOGER BEROEP GEBONDEN DOOR HET GEZAG 
VAN GEWIJSDE VAN DE BEROEPEN BESLIS
SING OP DE STRAFVORDERING. 

1" ilet gezag van gewijsde in strafzaken 
wordt niet geregeld door de artt. 
23 e. v. Ger. w;· het vormt een algemeen 
beginsel van het strafrecht (1). 

2" en 3" Op het hager beroep van de 
beklaagde alleen, dat beperkt is tot de 
burgerrechtelijke beschikkingen van 
het beroepen vonnis, is de rechter in 

(1) Cass., 27 juni 1972 (A.C., 1972, 1036). 
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boger beroep gebonden door de beslis- 'de plaatsgesteldheid, haar belemme
sing van de eerste rechter op de ring, de verkeersdichtheid, het zicht, 
strafvordering, waarbij het feit waarop de staat van de weg, de staat en de 
die voordering en waarop de burger- 1 d' .. rtu' d d 
Jijke rechtsvordering is gegrond, bewe- a mg van ZIJn voe 1g, op at e 
zen wordt verklaard, daar die beslis- snelheid geen ongevallen zou kun
sing daaromtrent gezag en kracht van nen veroorzaken noch het verkeer 
gewijsde heeft (2). hinderen (telastlegging B); dat hij, 

(JANSSENS, • PRECAM • N.V. T. GLIBERT, 
• DE BlJ-DE VREDE • N.V., DILLEN) 

ARREST 

bij vonnis op 22 mei 1980 door de 
Politierechtbank te Antwerpen op 
tegenspraak gewezen, werd veroor
deeld tot een enkele geldboete en 
verval van het recht tot sturen voor 

HET HOF; ~ Gelet op het bestre- een duur van vier maanden; dat de 
den vonnis, op 14 november 1980 in eisers tevens in solidum werden 
boger beroep gewezen door de Cor- veroordeeld tot betaling van schade
rectionele Rechtbank te Antwerpen; vergoedingen aan de verweerders; 

Overwegende dat het gezag van 
Over het middel, afgeleid uit de scben- het rechterliJ'k gewijsde, wat de 

ding van artikel 97 van de Grondwet en 
van bet gezag van bet recbterlijk strafvordering betreft, niet geregeld 
gewijsde klevend aan strafrecbtelijke ·is door de artikelen 23 en volgende 
uitspraken, zoals onder meer vervat in van het Gerechtelijk Wetboek, doch 
de artikelen 23, 24, 25 van bet Gerecbte- een algemeen beginsel van het 
lijk Wetboek, 4 en 5 van de voorafgaande strafrecht uitmaakt dat in verschei
titel van bet Wetboek van Strafvorde- dene bepalingen van het strafrecht 
ring, is vastgelegd; 

doordat bet vonnis bet boger beroep 
van de eisers afwijst op grond dat, nu de Dat het middel derhalve, in 
eisers enkel tegen bet vonnis van zoverre het een schending van de 
22 mei 1980 van de politierecbtbank voormelde artikelen aanvoert, niet 
opkomen op burgerrecbtelijk gebied en ontvankelijk is; 
niet tevens op strafrecbtelijk gebied, bet 
gezag van bet recbterlijk gewijsde kle- Overwegende dat eiser voor de 
vend aan dit vonnis op strafrecbtelijk eerste rechter de telastlegging B 
gebied elke betwisting met betrekking niet heeft betwist, doch heeft aange
tot de vorderingen van de burgerlijke voerd dat, zo hij weliswaar andere 
partijen, tbans verweerders, uitsluit, aanrijdingen had veroorzaakt, hij 

terwijl deze overweging de middelen nochtans de wagens van eerste en 
bij conclusie door eiser aangevoerd, derde verweerder niet had aangere
onbeantwoord laat, bet gezag van bet den; 
recbterlijk gewijsde in strafzaken, name-
lijk de draagwijdte van dat gewijsde, Overwegende dat de eerste rech
miskent, en de artikelen 4 en 5 van de ter dit verweer heeft verworpen 
voorafgaande titel van bet Wetboek van door de feitelijke gegevens aan te 
Strafvordering scbendt, met name bet halen waaruit hij afleidde dat eiser 
daarin neergelegde beginsel der totale d 
onafhankelijkbeid van de vordering van wel de wagens van voornoem e 
bet openbaar ministerie ten opzicbte van verweerders had aangereden; dat de· 
die van de burgerlijke partij : · eerste rechter aldus alle feiten, die 

de noodzakelijke grondslag van de 
veroordeling wegens de telastleg
ging B uitmaken, onderzocht en 
bewezen verklaarde; 

Overwegende dat eiser werd ver
volgd wegens dronkenschap aan het 
stuur (telastlegging A) en overtre
ding van artikel 10.1, 1", 2• en 3•, van 
het Wegverkeersreglement, inzon
derheid wegens het niet regelen van 
zijn snelheid zoals vereist wegens 

Overwegende dat de correctionele 
rechtbank vaststelt dat eiser het 
boger beroep heeft beperkt tot de 
civielrechtelijke beschikkingen van ----------------1 het beroepen vonnis en dat hij « in 

(2) Zie Cass., 26 maart 1958 (A.C., 1958, 566). zijn conclusie in wezen niet het 
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oorzakelijk verband betwist maar de 
fout zelf, met name dat hij ontkent 
de aanrijding te hebben veroor
zaakt, die schade heeft toegebracht 
aan de burgerlijke partij »; dat de 
correctionele rechtbank voorts oor
deelt dat de eerste rechter kennis 
heeft genomen van alle feiten die 
hem waren voorgelegd, inbegrepen 
die waarvan eiser nog steeds 
betwist de auteur te zijn, en dat 
eiser « in de beslissing op strafrech
telijk gebied berust heeft, zodat de 
rechter in hoger beroep niet meer 
vermag te oordelen over de verant
woordelijkheid voor het feit zelf »; 

Dat het vonnis aldus wettig te 
kennen geeft dat, ten gevolge van 
de beperking van het hoger beroep, 
de beslissing,. waarbij eiser op de 
strafvordering werd veroordeeld, 
gezag van gewijsde heeft, zodat de 
rechter in hoger beroep erdoor 
gebonden is en eisers fout vaststaat; 

Overwegende dat het vonnis ver
volgens zegt dat geen elementen 
worden aangevoerd om het oorzake
lijk verband tussen eisers fout en de 
door de verweerders geleden schade 
alsmede de omvang van die schade 
te betwisten; dat het ten slotte, wat 
het hoger beroep van eiseres 
betreft, oordeelt : « dat de eerste 
rechter aanvaard heeft, om de oor
deelkundige redenen in het (beroe
pen) vonnis aangehaald en die de 
rechtbank bijtreedt, dat (eiser) het 
feit dat aanleiding heeft gegeven tot 
de schade aan de burgerlijke partij 
heeft gepleegd; dat' verder geen 
grieven met betrekking tot het oor
zakelijk verband en de omvang van 
de schade worden naar voor 
gebracht »; 

Dat het vonnis zodoende de con
clusie van de eisers beantwoordt en 
derhalve de beslissing regelmatig 
motiveert; 

Dat het tniddel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorzieningen; veroordeelt de eisers 
in de kosten van hun respectieve 
voorzieningen. 

28 april 1981 2• kamer -
Voorzitter : baron Richard, voorzitter ;_ 
Verslaggever : de h. Vetvloet - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Krings, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
De Winter en Dinet, Antwerpen. 

Nr. 490 

2• KAMER - 29 april 1981 

REGELING VAN RECHTSGEBIED 
- STRAFZAKEN - ARREST VAN DE KAMER 
VAN INBESCHULDIGINGSTELLING WAARBIJ 
EEN VERDACHTE WEGENS EEN GECORRECTIO
NALISEERD MJSDRIJF NAAR DE CORRECTIO
NELE RECHTBANK WORDT VERWEZEN ~VON
NJSGERECHT DAT ZICH ONBEVOEGD VER
KLAART OMDAT HET MISDRIJF EEN MISDAAD 
IS DIE NIET GECORRECTIONALISEERD KAN 
WORDEN - BESLISSINGEN IN KRACHT VAN 
GEWIJSDE GEGAAN - BESLISSING WAARBIJ 
DE RECHTBANK ZICH ONBEVOEGD VER
KLAART, GEGROND LLJKEND - VERNIETIGING. 
VAN HET ARREST- VERWLJZING NAAR DE 
ANDERS SAMENGESTELDE KAMER VAN INBE
SCHULDIGINGSTELLING (1). 

(PROCUREUR-GENERAAL BLJ HET HOF VAN 
BEROEP TE BRUSSEL IN ZAKE SEGHERS) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het ver
zoekschrift tot regeling van rechts
gebied, op 13 maart 1981 ingediend 
door de procureur-generaal bij het 
Hof van Beroep te Brussel; 

Overwegende dat de raadkamer 
van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Nijvel bij beschikking van 
27 juni 1980 tegen Seghers Chris
tian, Ghislain, geboren op 7 juni 
1945 te Ecaussinnes-Lalaing, wo~ 
nende te Rebecq (Quenast), chaus
see de Mons nr. 11, een beschikking 
tot gevangenneming heeft uitge
vaardigd uit hoofde van op 

(1) Zie Cass., 8 nov. 1978 (A. C., 1978-79, 295) 
en 20 sept. 1976 (ibid., 1977, 80). 
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12 juni 1979 te Rebecq (Quenast), I geschil over rechtsmacht is ontst.aan 
opzettelijk en met het oogmerk om dat de loop van het gerecht belem
te doden, doodslag te hebben mert; 
gepleegd op de persoon van Car-
mela Chiara, de onmiddellijk tenuit- Overweg.ende dat het arrest van 
voerlegging van die beschikking 25 feb~~n 1981 vermeldt dat « het 
heeft gelast en bevolen heeft dat de opzette~IJk wurgen va~ een perso~n 
stukken betreffende het onderzoek, door midd~l van een nem, totdat ~~e 
het proces-verbaal waarbij het voor- persoon n~et me~~ ademt, op ZlCh 
werp van het misdrijf wordt vastge- een voiledig beWIJS vormt va? h~t 
steld alsook een staat van de over- oogmerk om te doden, dat dit felt 
tuigingsstukken onverwijld aan de ten d~~e bewezen .wordt door ~e 
procureur-generaal bij het hof van ~~tenele vaststelhngen.. waarmt 
beroep zuilen worden overgezonden · b IJkt dat beklaagde ZIJn vrouw 

' eerst probeerde te wurgen door 
Overwegende dat de kamer van 

inbeschuldigingstelling van het Hof 
van Beroep te Brussel in zijn arrest 
van 23 oktober 1980 de feiten, waar
aan de kwalificatie van doodslag 
was gegeven, opnieuw gekwalifi
ceerd heeft als het opzettelijk toe
brengen van slagen en verwondin
gen die de dood ten gevolge hebben 
gehad, doch zonder het oogmerk om 
te doden, en voornoemde verdachte, 
na aanneming van verzachtende 
omstandigheden, wegens die telast
legging verwezen heeft naar de 
Correctionele Rechtbank te Nijvel 
(artikel 401, eerste lid, van het 
Strafwetboek); 

Overwegende dat het Hof van 
Beroep te Brussel, met bevestiging 
van het op 12 december 1980 door 
de Correctionele Rechtbank te Nij
vel gewezen vonnis, zich bij op 
tegenspraak gewezen arrest van 
25 februari 1981 onbevoegd heeft 
verklaard om uitspraak te doen over 
de strafvordering en de burgerlijke 
rechtsvordering, op grond « dat de 
litigieuze feiten niet het misdrijf 
opleveren dat in het arrest van 
verwijzing ten laste wordt gelegd, 
doch het misdrijf dat omschreven 
wordt in artikel 393 van het Straf
wetboek, namelijk de misdaad van 
doodslag, waarvan de kennisneming 
niet tot de bevoegdheid van het hof 
behoort »; 

Overwegende dat de arresten van 
23 oktober 1980 en 25 februari 1981 

· in kracht van gewijsde zijn gegaan 
en dat uit hun tegenstrijdigheid een 

haar de hals toe te snoeren door 
middel van een riem ... en haar 
vervolgens wurgde, tot de dood 
intrad, met behulp van een gevon
den das met dubbele knoop ... , bij 
het wegnemen waarvan een. volledig 
wurgspoor van ongeveer een centi
meter breed zichtbaar werd, 
dat, in die omstandigheden, de 
beklaagde, door thans te ontkennen 
dat hij gehandeld heeft met het 
oogmerk om te doden, aileen maar 
een vergeefse poging doet om te 
ontkomen aan de rechtvaardige 
straf voor zijn misdaad, dat, voor 
het overige, ... beklaagde bij zijn 
eerste verklaringen voor de onder
zoeksrechter en vervolgens voor de 
gerechtelijke politie klaar en duide
lijk heeft toegegeven dat hij het 
oogmerk had om te doden, zodat 
aile twijfel dienaangaande uitgeslo
ten is, ... dat beklaagde reeds aan de 
onderofficieren van de rijkswacht 
gezegd had dat hij met dit oogmerk 
had gehandeld, .,. dat uit die consi
deransen volgt ... dat de litigieuze 
feiten niet het misdrijf opleveren 
dat in het arrest van verwijzing ten 
laste wordt gelegd, doch het misdrijf 
dat omschreven wordt in artikel 393 
van het Strafwetboek, namelijk de 
misdaad van doodslag ... »; 

Overwegende dat de aldus aange
haalde feiten de misdaad van dood
slag lijken op te leveren, die door de 
artikelen 392 en 393 van het Straf
wetboek gestraft wordt met !evens
lange dwangarbeid; dat die feiten 
ingevolge artikel 2, tweede lid, van 
de wet van 4 oktober i867 op de 
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verzachtende omstandigheden niet 
in aanmerking kunnen komen voor 
correctionalisering; 

Om die redenen, beslissende tot 
regeling van rechtsgebied, vernietigt 
het op 23 oktober 1980 gewezen 
arrest van de kamer van inbeschul
digingstelling van het Hof van 
Beroep te Brussel; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de vernie
tigde beslissing; verwijst de zaak 
naar de anders samengestelde 
kamer van inbeschuldigingstelling 
van het Hof van Beroep te Brussel. 

29 april 1981 2" kamer 
Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Sace -
Gelijkluidende conclusie van de h. Char
les, eerste advocaat-generaal. 

Nr. 491 

1" KAMER- 30. april1981 

1° LANDBOUW- VELDWETBOEK. ART. 35 
- HOOGSTAMMIGE BOMEN- BEGRIP. 

2° EIGENDOM - VELDWETBOEK, ART. 35-
HOOGSTAMMIGE BOMEN- BEGRIP. 

1" en 2" Niet naar recht verantwoord is 
het vonnis waarin wordt beslist dat de 
bomen Jangs de scheidingslijn tussen 
twee erven geen hoogstammige bomen 
zijn, enkel op grond dat die bomen 
geen burenhinder veroorzaken (1). 
(Art. 35 Veldwetboek.) 

(VAN WALLENDAEL. DE WITH T. BAEKELMANS, 
VANDOREN) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 21 juni 1979 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Antwerpen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 544, 647, 1382, 
1383 van het Burgerlijk Wetboek, 35 en· 
36 van het Veldwetboek van 7 okto-
_ber 1886, 

doordat het vonnis de oorspronkelijke 
vordering van de eisers ongegrond ver- · 
klaart, welke vordering ertoe strekte de 
verweerders te horen veroordelen om de. 
hoogstammige populierenrij die zij op 
0,50 meter van de scheidingslijn tussen 
hun erf en dat van eisers hebben 
geplant, te rooien, en bij gebrek daaraan 
te voldoen binnen de veertien dagen na 
de betekening van het vonnis, de eisers 
te horen machtigen deze populierenrij 
op kosten van de verweerders te doen 
rooien, zulks op grond dat de reden 
waarom de wetgever een onderscheid 
heeft gemaakt tussen hoog- en laag
stammige bomen en een verschillende 
afstand heeft voorgeschreven, het feit is 
dat hoogstammige bomen de eigenaar 
van een naburig erf schade kunnen 
berokkenen niet aileen door hun scha-
duw maar ook door hun wortelen; dat 
aldus, om uit te maken of, in verband 
met de toepassing van de artikelen 35 en 
36 van het Veldwetboek, een boom of 
bomen hoogstammen zijn, rekening 
dient te worden gehouden met de last
verwekkende eigenschappen (hoogte, 
kroonvorming, wortelvorming) welke 
bomen bij volle wasdom, zo deze door de 
aard van de aanplanting niet wordt 
uitgesloten, zullen vertonen; rekening 
gehouden met hun soort en ras, hun 
plantwijze, opgedrongen ontwikkeling of 
vormgeving, kortom alle elementen 
welke enige invloed kunnen hebben op 
voormelde eigenschappen; dat als last 
van hoogstammige bomen kunnen weer
houden worden : ongewenste schadu
wen, kroongroei over de scheidingslijn, 
gronduitputting door belangrijke wortel
vorming, hinder door over de schei
dingslijn uitschietende wortels en even
tuele schade door die wortels op gewas
sen, afsluiting en dergelijke; dat uit de 
foto's die door verweerders voorgelegd 
worden, duidelijk blijkt dat er geen 
overhanging van takken is, met even
tuele last van afval van bladeren, dat er -----------------1 op de weg van eisers geen ontwikkeling 

(1) Zie DE PAGE - DEKKERS, Traite elem., dl. 
VI, 1942, nr. 555. Inzake het onderscheid 
tussen hoogstammige bomen en Iaagstammen, 
zie Rep. prat dr. beige, v" Droit rural, nr. 266 
en Compl., II, nr. 341; R. DERJNE, • Overzicht 
van rechtspraak (1965-1968), Zakenrecht •, in 
T.P.R., 1969, blz. 733 tot 735; R. DERINE -
F. VAN NESTE- H. VANDENBERGHE, Zakenrecht, I, 
B, 1974, biz. 598 tot 603. 

is van uitschietende wortelen, dat even
min de plantengroei belemmerd wordt, 
vermits de planten die naast de weg, 
tegen de muur van het andere pand, 
aangebracht zijn alle tekens vertonen 
van degelijke groei en bloei; dat in deze 
gegeven omstandigheden de aange
brachte populieren geen enkele buren-
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hinder verwekken en derhalve niet 
als hoogstammige bomen kunnen 
beschouwd worden, waarop de voor
schriften van artikel 35 van bet Veldwet-
boek van toepassing zullen zijn, · 

terwijl de eisers als nabuur hun recht, 
om de wegruiming te vorderen van de 
bomen die op een kortere dan de 
wettelijke afstand zijn geplant, recht
streeks uit de wet zelf putten (artikelen 
35 en 36 van bet Veldwetboek), zonder 
dat zij enige hinder of schade dienen te 
bewijzen, en bet bestreden vonnis, ·.door 
te stellen dat « in deze gegeven omstan
digheden de aangebrachte populieren 
geen enkele burenhinder verwekken en 
derhalve niet als hoogstammige bomen 
kunnen beschouwd worden », de vorde
ring van de eisers tot wegruiming van 
deze bomen afhankelijk stelt van bet 
door hen te leveren bewijs dat 'deze 
bomen hinder verwekken, waardoor aan 
de artikelen 35 en 36 van bet Veldwet
boek een voorwaarde wordt toegevoegd 
die er niet in vervat is (schending van de 
artikelen 544, 647, 1382, 1383 van. bet 
Burgerlijk Wetboek, 35 en 36 van bet 
Veldwetboek van 7 oktober 1886) : 

Overwegende dat, luidens arti
kel 35, eerste lid, van het Veldwet
boek, hoogstammige bomen slechts 
op een door. vast en erkend gebruik 
bepaalde afstand mogen geplant 
worden en, bij ontstentenis van 
zodanig gebruik, hoogstammige 
bomen slechts op twee meter, 
andere bomen en levende hagen 
slechts op een halve meter van de 
scheidingslijn tussen twee erven 
mogen worden geplant; dat, luidens 
artikel 36 van voormeld wetboek, de 
nabuur de rooiing kan eisen van 
bomen, hagen, heersters en struiken 
die op een kortere afstand geplant 
zijn dan de wet bepaalt; 

Overwegende dat het vonnis vast
stelt dat de verweerders in hun 
tuin, op 0,50 meter van d~ schei
dingslijn tussen de twee erven, 
19 populieren hebben geplant en dat 
deze aanplanting, volgens de ver
weerders, 17 jaar geleden gebeurde 
en, volgens de eisers, een tiental 
jaren geleden; 

Overwegende dat het vonnis ten 
deze beslist dat de op het erf van de 
verweerders geplante populieren 

niet als hoogstammige bomen kun
nen worden beschouwd op de enige 
grond dat zij geen enkele burenhin
der verwekken; 

Overwegende dat het vonnis 
zodoende aanneemt dat de eisers 
slechts gerechtigd zijn zich op de 
toepassing van voormeld artikel 36 
van het Veldwetboek te beroepen 
indien zij aantonen dat de betwiste 
populieren hun burenhinder veroor
zaken; 

Overwegende dat het vonnis aldus 
aan de wet een voorwaarde toe
voegt, die ze niet inhoudt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden vonnis, behalve in zoverre 
het hoger beroep ontvankelijk wordt 
verklaard; beveelt dat melding van 
dit arrest zal worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; houdt de kosten aan en 
zegt dat erover ·door de feitenrech
ter zal worden beslist; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar de Recht
bank van Eerste Aanleg te Meche
len, zitting houdend in hoger 
beroep. 

30 april 1981 1" kamer 
Voorzitter : de h. Wauters, eerste voor
zitter - Verslaggever : de h. Sury -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Declercq, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. De Baeck. 

Nr. 492 

1" KAMER- 30 april1981 

1° HUUR VAN GOEDEREN - HUUR
OVEREENKOMST IN HET ALGEMEEN - WET 
VAN 27 DEC. 1977 TOT REGELING VOOR 
1978 VAN DE HUUR- EN ANDERE OVEREEN
KOMSTEN DIE HET GENOT VAN EEN ONROE
REND GOED VERLENEN - BEPALINGEN VAN 
HET BURGERLIJK WETBOEK BETREFFENDE 
DE NORMALE DUUR EN DE OPZEGGING VAN 
DE HUUROVEREENKOMSTEN - NIET NOODZA
KELIJK OPGEHEVEN DOOR DE GENOEMDE 
WET- BEGRIP. 
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2° HUUR VAN GOEDEREN - HUUR
OVEREENKOMSTEN - HUUROVEREENKOMST 
ZONDER GESCHRIFT - DUUR - VASTGE
STELD VOLGENS DE GEBRUIKEN VAN DE 
STREEK- ONWEERLEGBAAR VERMOEDEN. 

1" De verlenging opgelegd door de wet 
van 27 dec. 1977 tot regeling voor 
1978 van de huur- en andere overeen
komsten die het genot van een onroe
rend goed verlenen, leidt niet tot 
opheffing van de regels betreffende de 
normale Jooptijd en de opzegging van 
de huurovereenkomsten naar gemeen 
recht, maar neemt ze op in de door die 
wet ingevoerde tijdelijke regeling van 
de huurovereenkomsten;.daaruit volgt 
dat de verhuurder, aangezien v.olgens 
die wet de wettelijke verlenging kan 
ingetrokken worden wanneer hijzelf 
persoonlijk en effectief het goed wil 
betrekken en de huurovereenkomst 
zonder geschrift is gesloten, wettig 
opzegt wanneer hij de termijn bepaald 
volgens plaatselijke gebruiken in acht 
neemt. 

2" Een huurovereenkomst zonder ge
schrift is op grond van een vermoeden 
juris et de jure aangegaan voor de 
door het plaatselijk gebruik vastge
stelde tijd; dat wettelijk vermoeden 
kan niet worden tenietgedaan door 
getuigenverklaring, vermoedens of 
gedingbeslissende eed, al bestaat er 
een begin van beWJjs door geschrift 
(1). (Artt. 1736, 1757,1758 en 1759 B.W.) 

(DE RUDDER T. PIRARD, MAURIN) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 8 november 1979 in 
hoger beroep gewezen door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Antwerpen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1, 5, § 1, 
vierde lid, 1", van de wet van 
27 december 1977 tot regeling voor 
1978 van de huur- en andere overeen
komsten die het genot van een onroe
rend goed verlenen, 1315, 1316, 1341, 
1349, 1350, 1352, 1353, 1357, 1715, 1716, 
1736, 1745, 1757, 1758 en 1759 · van het 
Burgerlijk Wetboek, gewijzigd door de 
wet van 4 november 1969, 

doordat het vonnis de door de ver
weerders aan eiseres gegeven huuropzeg 
geldig en van waarde verklaart en eise
res veroordeelt het gehuurde pand, gele
gen te Antwerpen, Acacialaan 16, te 
verlaten, en de door eiseres ingestelde 
tegenvordering om te horen zeggen dat 
een nieuwe huur tussen partijen was 
aangegaan, verwerpt op grond : dat 
tussen partijen een mondelinge huur
overeenkomst werd afgesloten omtrent 
vermeld pand, met ingang van 
1 oktober 1968; dat de verweerders bij 
aangetekende . brief van 29 mei 1978 
huuropzeg betekenden aan eiseres tegen 
30 september 1978 met melding dat zij, 
overeenkomstig artikel 5 van de wet van 
27 december 1977 het pand persoonlijk 
en daadwerkelijk wensten te betrekken; 
dat eiseres vruchteloos beweert dat tus
sen partijen een akkoord was tot stand 
gekomen omtrent een nieuwe huurover
eenkomst voor 9 jaar; 1" dat vooreerst de 
verweerders deze beweringen volstrekt 
ontkennen en eiseres in gebreke blijft 
enig bewijs ervan te brengen; 2" dat 
verder niet kan ingegaan worden op het 
verzoek van eiseres om bet bestaan van 
een nieuwe huurovereenkomst te bewij
zen met getuigen of met oplegging van 
de gedingbeslissende eed; dat immers de 
betHndigde huurovereenkomst monde
ling was en de looptijd biervan dethalve 
geregeld wordt door de plaatselijke 
gebruiken; dat zulks een wettelijk ver
moeden tiitmaakt betwelk absoluut is, 
waartegen de genoemde be\vijsvormen 
niet toegelaten zijn, 

terwijl1 eerste onderdeel, de ·door par
tijen mondeling gesloten huurovereen
komst, zoals het vonnis zelf vaststelt, 
onder toepassing valt van de wet van 
27 december 1977, · zodat de duur van 
deze verhuring niet geregeld wordt door 
de plaatselijke gebruiken, maar integen
deel door de door die wet bepaalde 
verlenging; dat derhalve bet vonnis ten 
onrechte de mondelinge aard van de 
huurovereenkomst als wettelijk vermoe
den van haar duur heeft beschouwd 
(schending van de artikelen 1, 5, § · 1, 
vierde lid, 1", van de wet van 
27 december 1977, 1349, 1350, 1352, 1736, 
1745, 1757, 1758 en 1759 van bet.Burger
lijk Wetboek); 

tweede oliderdeel, het wettelijk ver
moeden, volgens welk ·de duur van een -------------...;...----1 mondelinge huurovereenkomst geregeld 
wordt door de plaatselijke gebruiken, 
geeriszins eiseres verhlndert te bewijzen; 
1 • vooreerst dat de verweerders haar een 
buurverlenging hadden toegekend, 

(1) Cass., 27 sept. 1951 (A.C., 1952, 28). Zie 
M. LAHAYE en J. VAN KEitcKHoVE, • Le Louage 
de choses •, in Les Novelles, ·Droit civil, dl. VI, 
vol. I, 1964, nr. 200. 
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2• vervolgens dat de verweerders met . sten naar · gemeen recht niet opheft, 
haar een nieuw · huurcohtract hadden maar integendeel opneemt in de 
gesloten (schending van de artike- d d" t · d t" "d l" "k 
len 1315, 1316, 1350, 1352, 1715, 1716, oor Ie we mgevoer e 1J e 1J e 
1736 en 1758 van het Burgerlijk Wet- regeling van de huurovereenkom-
boek); sten; 

derde onderdeel, .eiseres gerechtigd · Overwegende dat uit de samen
was met aile middelen van recht, getui- hang van de artikelen 1715, 1716, 
gen en vermoedens inbegrepen, te 1757 en 1759 van het Burgerlijk 
bewijzen dat verweerders haar, na de Wetboek volgt dat de duur van een 
gegeven opzeg, eeri huurverlenging had- zonder geschrift gesloten huurover
den toegekend; dat immers in dat geval eenkomst bepaald wordt door het 
de oorspronkelijke huurovereenkomst plaatselijk gebruik en dat geen 
uitgevoerd en erkend is zodat de verlen-
ging volgens het gemeen- recht kah enkel tegenbewijs, ook niet het 
bewezen worden (schending van de bewijs door getuigen, vermoedens of 
artikelen 1316, 1341, 1349, 1353, 1357, gedingbeslissende eed, kan worden 
1715 en 1716 van het Burgerlijk Wet- aangewend om, in strijd met het 
boek); plaatselijk gebruik, te doen blijken 

vierde onderdeel, eiseres in aile geval welke de duur is van een zonder 
gerechtigd was te bewijzen, bij cmiddel geschrift aangegane huur; 
van de gedingbeslissende eed, die zij in Dat uit het samenlezen van de 
haar akte van beroep en ih haar con:clu.:. 
sie aan verweerders opdrC?eg; dat de zoeven aangehaalde wetsbepalingen 
verweerders met haar een- riie1,1w huur- eveneens moet worden afgeleid dat 
contract hadden gesloten, ook al was het de zonder geschrift aangegane huur 
bestaan daarvan door de. verweerders op grond van een vermoeden juris 
ontkend (schending van artikel 1715, et de jure is aangegaan voor de 
tweede lid, van het BurgerlijkWetboek) : door het plaatselijk gebruik vastge

Overwegende dat, naar luid van 
artikel 5, § 1, _ eerste lid, van. de 
ingeroepen wet van 27 . december 
1977, de in artikel 1 van deze wet 
bedoelde overeenkomsten, waaron
der ook de niet schriftelijke huur
overeenkomsten moeten worden 
gerekend, die op 31. december 1977 
in werking waren, alsook die. welke 
in 1978 in· werking zijn getreden, 
van rechtswege werden verlengd tot 
31 december 1978; · · 

Dat luidens voormeld artikel 5, 
§ 1, zesde lid, sub 1•, de ingenotstel
ler de intrekking van de verlenging 
kan eisen onder meer om het goed 
persoonlijk en effectief te betrek
ken; dat in een dergelijk geval, 
blijkens de economie van die wet, 
de opzegging moet geschieden met 
inachtneming. van de overeengeko
men of volgens de gebruiken van de 
streek vastgestelde termijn; .. -

Overwegende dat hieruit volgt dat 
de door voormelde wet opgelegde 
huurverlenging de regelen · betref
fende de normale looptijd en de 
opzegging van de huurovereenkom-

stelde duur; 
Overwegende dat het vonnis 

vaststelt : dat tussen partijen een 
mondelinge huurovereenkomst werd 
gesloten met ingang van 1 ok
tober 1968; dat de verweerders aan 
eiseres en haar echtgenoot bij aan
getekende brief van 29 mei 1978 
huuropzeg betekenden tegen 30 sep
tember daaropvolgend, met melding 
dat zij, overeenkomstig artikel 5 van 
de wet van 27 december 1977, het 
pand persoonlijk en daadwerkelijk 
wensten te betrekken; dat eiseres 
en haar echtgenoot tegen die opzeg
ging · protesteerden bij aarigetekend 
schrijven van 2 juni 1978 waarin zij 
beweerden dat tussen partijen een 
akkoord was tot stand gekomen 
omtrent een nieuwe huurovereen
komst voor negen jaar; 

·Overwegende dat het vonnis aan 
de hand van die vaststellingen, zon
der scheriding van de ingeroepen 
wetsbepalingen en inzonderheid van 
artikel 1715, tweede lid, van het 
Burgerlijk Wetboek, op grond van 
de door het middel aangevochten 
redenen beslist tot afwijzing van het 
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door eiseres aangeboden bewijs 
door getuigen of met oplegging van 
de gedingbeslissende eed betref
fende het feit dat v66r de opzegging 
van 29 mei 1978 een nieuwe huur
overeenkomst voor negen jaar zou 
zijn tot stand gekomen; dat immers 
deze beweerde nieuwe huurovereen
komst, nu ZIJ eveneens zonder 
geschrift blijkt te ZIJn gesloten, 
onweerlegbaar moet worden geacht 
te zijn aangegaan voor de door het 
plaatselijke gebruik aangewezen 
duur; 

Dat het middel faalt naar recht; 
Over het twee middel : 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

30 april 1981 1• kamer 
Voorzitter : de h. Wauters, eerste voor
zitter - Verslaggever : de h. Delva -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Declercq, advocaat-generaal - Advo
caten : mrs. Houtekier en De Baeck. 

Nr. 493 

1• KAMER - 30 aprill981 

ONTEIGENING TEN ALGEMENEN 
NUTTE - ONTEIGENING BIJ HOOGDRIN
GENDE OMSTANDIGHEDEN - WET BETREF
FENDE DE RECHTSPLEGING VERVAT IN ART. 5 
WET VAN 26 JUU 1962 - KONINKLIJK 
BESLUIT DAT VASTSTELT DAT DE ONMIDDEL
LIJKE INBEZITNEMING VAN EEN ONROEREND 
GOED TEN ALGEMENEN NUTTE ONON',l'BEER
LIJK IS - VERZOEKSCHRIFT VAN DE ONTEI
GENENDE OVERHEID OM DE RECHTERLIJKE 
FASE VAN DE ONTEIGENINGSPROCEDt)RE BIJ 
HOOGDRINGENDE OMSTANDIGHEDEN IN TE 
LEIDEN - VERZOEKSCHRIFT INGEDIEND OP 
EEN TIJDSTIP WAAROP DE DOOR HET K.B. 
BEDOELDE HOOGDRINGENDHEID NIET MEER 
BESTAAT - VORDERING NIET TOELAATBAAR 

(1). (ART. 107 GW.; ARTT. 1 TOT 8 WET 
26 JULI 1962 BETREFFENDE DE RECHTSPLE
GING BIJ HOOGDRINGENDE OMSTANDIGHE
DEN INZAKE ONTEIGENING TEN ALGEMENEN 
NUTl'E EN DE CONCESSIES VOOR DE BOUW 
VAN AUTOSNELWEGEN.) 

(• WESTVLAAMSE INTERCOMMUNALE VOOR 
ECONOMISCHE EXPANSIE EN -RECONVERSIE • 

C.V. T. CALLENS E.A.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 3 september 1979 in 
boger beroep gewezen door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brugge; 

• (1) Cass., 7 okt. 1977 (A.C., 1978, 173). 
De rechter gaat zijn macht te buiten wan

neer hij zijn beoordeling nopens de omstan
digheden, die de onteigening en de onmiddel
Iijke inbezitneming van de onroerende goede
ren vereisten, in de plaats stelt van die van de 
administratieve overheid (Cass., 23 juni 1978, 
A.C., 1978, 1246). Maar hij , moet allereerst 
nagaan of de bij de wet voorgeschreven 
vormen vervuld zijn en bovendien of er geen 
machtsoverscbrijding of -afwending is 
geweest, inz. door miskenning van het wette
lijk begrip c hoogdringendheid • (Cass., Ver. 
Kamers, 3 maart 1972, ibid., 1972, 606, en de 
noot 1, 2, 3, W.G., met concl. van proc.-gen. 
Ganshof van der Meersch; zie inzake de 
dringende noodzakelijkheid . voor de Uitvoe
rende Macht om af te zien van bet advies van 
de R.v.St. : Cass., 18 juni 1976 [A.C., 1976, 
1170], en 12 okt. 1976 [ibid., 1~77, 1751). 

Het probleem dat i.e. aan bet Hof is 
voorgelegd, is totaal verschillend. De bestre4en 
beslissing heeft geen uitspraak gedaan over 
het al dan niet bestaan, op het ogenblik van 
het koninklijk besluit, van de aangevoerde 
c hoogdringendheid •· Zij had enkel onder
zocht of de • hoogdringendheid • nog steeds 
bestond bij de aanvang van de gerechtelijke 
procedure. Dat was haar recht en haar plicht. 
lndien de rechter vaststelt dat die 
c hoogdringendheid • niet meer bestaat op het 
ogenblik dat de onteigenende overheid de 
zaak bij hem aanhangig maakt, moet hij de 
vordering niet ontvankelijk verklaren. Maar 
hij mag zich daarbij niet beperken tot de 
vaststelling in abstracto dat een lange tijds
ruimte is verstreken; hij moet nagaan of de 
• hoogdringendheid • in feite nog steeds 
bestaat op het ogenblik van de vordering 
(Cass., 7 okt. 1977, reeds vermeld). Zie 
Ca. HUBERLANT, • Le controle judiciaire des 
expropriations pour cause d'utilite publique •. 
in Rev. crit. de jur. beige, 1973, blz. 435 tot 472; 
J.P. Coi'PEE, c Chronique de jurisprudence. 
L'expropriation •, in J.T., 1979, blz. 97 tot 133, 
nrs. 22-23; L. BELVA- A. CoENRAErS- G. BELVA, 

L'expropriation pour cause d'utilite 
publique •, in Les Novelles, Droit administra
tif, dl. VII, 1980, 2•, nr. 395. 

R.D. 
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Gelet op het arrest door het Hof 
op 23 juni 1978 gewezen (2); 

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

uit de schending van het algemeen 
rechtsprincipe van de scheiding der 
machten, van de artikelen 29, 67, 107 van 
de Grondwet, 16, 18 · van de wet van 
18 juli 1959 en 1 van de wet betreffende 
de procedure van onteigeningen ten 
algemenen nutte bij hoogdringende 
omstandigheden, vervat in artikel 5 van 
de wet van 26 juli 1962, 

doordat het vonnis, na gesteld te 
hebben dat « de bijzondere onteige
ningsprocedure, zoals zij bij artikel 5 
van de wet van 26 juli 1962 wordt · 
bepaald, aileen dan (mag) worden toege
past wanneer de Koning heeft vastge
steld dat de onmiddellijk inbezitneming 
van een of meer onroerende goederen 
ten algemenen nutte onontbeerlijk is », 
oordeelt dat het als bewezen voorkomt 
c dat de hoogdringendheid die door het 
koninklijk besluit werd bedoeld, niet 
meer bestond op het ogenblik van het 
instellen van de huidige procedure tot 
onteigening van de betreffende 
percelen », en dat « het plots heropflak
keren van enige belangstelling vanwege 
de nijverheid het jarenlange stilzitten 
niet teniet (doet), noch doet ze vergane 
hoogdringendheid herleven », en om 
deze reden de toepassing van de ver-
melde procedure afwijst, · 

terwijl, eerste onderdeel, ... 
tweede onderdeel, ... 
derde onderdeel, de rechtbank niet in 

abstracto kon beslissen dat het herop
flakkeren van belangstelling vanwege de 
nijverheid de vergane hoogdringendheid 
niet deed herleven, zonder in de feiten 
na te gaan of, op het tijdstip van het 
instellen van de onteigeningsprocedure, 
de bij koninklijk besluit vastgestelde 
hoogdringendheid en, inzonderheid, de 
noodzakelijkheid de onroerende goede
ren in bezit te nemen al dan niet 
bestond, afgezien van de mogelijkheid 
dat deze noodzakelijkheid gedurende 
enkele jaren zich in de feiten niet 
opgedrongen heeft (schending van al de 
bovenvermelde wetsbepalingen) : 

Wat de eerste twee onderdelen 
betreft: 

(2) A.C., 1978, 1246. 

Wat het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat, luidens het 

koninklijk besluit van 8 januari 
1971, de te onteigenen percelen tot 
industrieterrein worden bestemd en 
tot verwezenlijking daarvan werd 
beslist dat het openbaar nut de 
onteigening van die percelen en hun 
onmiddellijke inbezitneming vor
dert; 

Overwegende dat, wanneer de 
Koning op een bepaald ogenblik 
vaststelt dat onroerende goederen 
onmiddellijk in bezit dienen te wor
den genomen en dat de bij de wet 
van 26 juli 1962 bepaalde rechtsple
ging bij hoogdringende omstandig
heden op de onteigening dient te 
worden toegepast, deze vaststelling 
niet impliceert dat de betrokken 
overheid of instelling, die aldus 
ertoe gemachtigd wordt tot een 
onteigening over te gaan, zonder 
beperking in de tijd, op het door 
haar gekozen ogenblik, gebruik mag 
maken van deze machtiging, zelfs 
op een ogenblik waarop de hoog
dringendheid welke het koninklijk 
.besluit vroeger had vastgesteld, niet 
meer zou bestaan ten gevolge, onder 
meer, van nieuwe omstandigheden 
die niet aanwezig waren of niet 
konden worden voorzien toen de 
Koning zijn beslissing nam; 

Overwegende dat het vonnis 
vaststelt : dat eiseres impliciet toe
geeft dat « haar stilzitten enkel te 
wijten was aan gebrek aan belang
stelling vanwege de nijverheid », dat 
er geen noodzakelijkheid bestond 
om over te gaan tot achtereenvol
gende onteigeningen, dat eiseres 
gedurende vijf jaar niet het minste 
initiatief nam, « wat zonder ernstige 
redenen niet te verenigen is met het 
concept hoogdringendheid » en dat 
zij niet kan stellen dat zij ingevolge 
tekort aan kredieten of ingevolge 
budgettaire moeilijkheden verplicht 
was gedurende een periode van 
ongeveer vijf jaar stil te zitten; 

Overwegende dat de stelling van 
eiseres erop neerkomt te beweren 
dat zij pas tot onteigening moest 
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overgaan wanneer gegadigden voor 
de nog te onteigenen percelen zou
den opdagen; ... 

Overwegende dat, nu, zoals door 
het vonnis vastgesteld, eiseres toe
geeft dat « haar stilzitten enkel te 
wijten was aan het gebrek aan 
belangstelling vanwege de nijver
heid », zij een omstandigheid 
inroept die uiteraard niet aanwezig 
was en niet kon worden voorzien 
toen het koninklijk besluit van 
8 januari 1971 werd uitgevaardigd; 
dat deze omstandigheid van haar 
eigen wil afhing, met name pas tot 
onteigening en onmiddellijke inbe
zitneming over te gaan bij het 
opdagen van gegadigden voor de 
percelen; 

Overwegende dat het vonnis der
halve, op grond van voormelde fei
telijke gegevens, wettelijk kon 
beslissen dat de hoogdringendheid 
die door het koninklijk besluit werd 
bedoeld, niet meer bestond op het 
ogenblik van het instellen van de 
procedure en dat het plots herop
flakkeren van enige belangstelling 
vanwege de nijverheid het jaren
lange stilzitten niet tenietdoet, noch 
de vergane hoogdringendheid doet 
herleven; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

30 april 1981 1" kamer 
Voorzitter : de h. Wauters, eerste voor
zitter - Verslaggever : de h. Sury -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Declercq, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. Claeys Bouuaert. 

Nr. 494 

3" KAMER- 4 mei 1981 

BEVOEGDHEID EN AANLEG - so.. 

De arbeidsrechtbank is bevoegd om van 
een geschil kennis te nemen, wanneer 
de vordering steunt op een arbeids
overeenkomst en het onderwerp van 
de vordering derhalve een . geschil 
inzake arbeidsovereenkomsten is (1). 
(Art. 578, 1", Ger.W.) 

(COCQUYT, DE DECKER 
T. VAN DE WIELE, COVAN N.V.) 

ARREST 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 26 maart 1980 door 
het Arbeidshof te Gent gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen:.. 
ding van de artikelen 856, tweede lid, 
565, tweede lid, 4", 566, 578, 1", 639, derde 
lid, en 643 van bet Gerechtelijk Wetboek, 
dit laatste gewijzigd bij artikel 8 van de 
wet van 24 juni 1970, 

doordat bet arrest oordeelt : dat bet 
arbeidshof, « ten einde de bevoegdheid 
van de arbeidsrechtbank vast te stellen, 
vooraf aan de hand van de concrete 
feitelijke gegevens de juridische aard 
van de verhoudingen tussen de partijen 
dient te onderzoeken »; dat « artikel 578, 
1", aan de arbeidsrechtbank geen 
bevoegdheid verleent om kennis te 
nemen van geschillen inzake overeen
komsten die geen arbeidsovereenkom
sten zijn, doch die door een van de 
procesvoerende partijen als arbeidsover
eenkomst wordt voorgesteld, behalve 
indien de arbeidsrechtbank door de 
arrondissementsrechtbank ·als bevoegde 
rechtbank werd aangewezen, overeen
komstig de artikelen 639-641 en 
660-662 van bet Gerechtelijk Wetboek, 
hetgeen in bet onderwerpelijke geschil 
niet bet geval is »; dat « in bet huidig 
geschil de bevoegdheid "ratione mate
riae" slechts kan vastgesteld worden 
mits een prejudicieel onderzoek van de 
feitelijke elementen van bet geschil dat 
te dien einde noodzakelijk is »; dat « de 
eerste rechter, die .zelf zijn bevoegdheid 
moest onderzoeken, overeenkomstig 
artikel. 639, derde lid, van bet Gerechte
lijk Wetboek, zich niet mocht vergenoe
gen vast te stellen welke bet onderwerp 
van de vordering was " zoals de gei:nti
meerden, oorspronkelijk eisers, bet heb
ben voorgesteld ",maar op hem de plicht 
rustte te onderzoeken of de betwisting 
tussen de procesvoerende partijen met
terdaad een reeel geschil inzake arbeids-

CIALE ZAKEN- VOLSTREKTE BEVOEGDHEID ----------------
- ARBEIDSRECHTBANK - GESCHIL INZAKE 
ARBEIDSOVEREENKOMSTEN. (1) Zie Cass., 8 sept. 1978 (A.C., 1978-79, 26). 
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overeenkomsten uitmaakte »; dat het 
« niet is omdat de gelntimeerden (thans 
de eisers) een vordering bij de arbeids
rechtbank hebben aanhangig gemaakt 
op grond van een (beweerde) arbeids
overeenkomst, dat aan de appellanten 
(thans de verweerders) het recht zou 
kunnen ontzegd worden de juridische 
grondslag, met name de oorzaak van het 
gevorderde, te betwisten »; het arrest 
vervolgens oordeelt dat « op grond van 
de analyse van de feitelijke elementen 
onbetwistbaar vaststaat dat geen van de 
beide gei"ntimeerden gepresteerd heeft in 
een band van ondergeschiktheid, wezen
lijk bestanddeel tot het bestaan van een 
arbeidsovereenkomst » en dat derhalve 
« de arbeidsrechtbank zich niet bevoegd 
diende te verklaren " ratione materiae" 
om van de geschillen te kennen »; het 
arrest uiteindelijk, overeenkomstig 
artikel 643 van het Gerechtelijk Wet
hoek, de samengevoegde zaken naar de 
Rechtbank van Koophandel te Dender
monde, afdeling Dendermonde, verwijst 
voor verdere afdoening, 

terwijl de eisers hun oorspronkelijke 
vordering, ingesteld bij dagvaarding van 
29 juni 1976, uitdrukkelijk hadden 
gegrond op een op 17 november 1971 
met eerste verweerder gesloten onder
handse arbeidsovereenkomst voor 
bedienden; luidens artikel 578, 1", van 
het Gerechtelijk Wetboek de arbeids
rechtbank kennis neemt van geschillen 
inzake arbeidsovereenkomsten en, 
zodoende, haar volstrekte bevoegdheid 
in dit geval wordt bepaald « naar het 
onderwerp van de vordering »; het 
derhalve volstaat dat de arbeidsrecht
bank, die, overeenkomstig artikel 639, 
derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 
ten deze ertoe gehouden was, op de door 
de verweerders voorgedragen exceptie 
van onbevoegdheid, uitspraak te doen 
over de bevoegdheid, had vastgesteld 
« dat de vordering van de echtgenoten 
Cocquyt uitsluitend steunt op het 
bestaan van een arbeidsovereenkomst 
voor bedienden tussen partijen » en 
bijgevolg een geschil inzake arbeidsover
eenkomsten is, dat ingevolge artikel 578, 
1 ·, binnen haar volstrekte bevoegdheid 
valt; het arrest dus niet wettig, onder 
meer op grond van de in het middel 
bekritiseerde overwegingen, heeft kun

wettig de samengevoegde zaken naar de 
Rechtbank van Koophandel te Dender
monde, afdeling Dendermonde, verwijst : 

Overwegende dat, zoals blijkt uit 
de oorspronkelijke dagvaarding, de 
vordering van de eisers tot voor
werp had de betaling van loon, 
vakantiegeld, loon voor feestdagen 
en overuren en een wederrechtelijk 
achtergehouden en niet wettelijk 
geplaatste borgsom, alsmede de uit
voering van bepaalde sociale ver
plichtingen, dit alles op grond van 
een door de eisers genoemde 
« onderhandse bediendenovereen
komst »; 

Overwegende dat, luidens arti
kel 578, 1", van het Gerechtelijk 
Wetboek, de arbeidsrechtbank ken
nis neemt van geschillen inzake 
arbeidsovereenkomsten; dat de vol
strekte bevoegdheid van de arbeids
rechtbank in dit geval dus wordt 
bepaald « naar het onderwerp van 
de vordering », zoals artikel 9 van 
dat wetboek het uitdrukt; 

Overwegende dat het arbeidshof 
derhalve voormeld artikel 578, 1", 
van het Gerechtelijk Wetboek 
schendt door te oordelen dat de 
arbeidsrechtbank niet bevoegd is 
om van het geschil kennis te nemen 
op grond van de in het middel 
aangehaalde redengeving; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest, behalve in zoverre 
het de samenvoeging van zaken 
door de arbeidsrechtbank bevestigt; 
beveelt dat van onderhavig arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; houdt de kosten aan en 
zegt dat erover door de feitenrech
ter zal worden beslist; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar het 
Arbeidshof te Brussel. 

nen beslissen dat de arbeidsrechtbank · 4 mei 1981 - 3• kamer - Voorzitter : 
zich « ratione materiae » onbevoegd de h. Janssens, afdelingsvoorzitter -
:l.iende te verklaren om van de geschil- Verslaggever : de h. Sury - Gelijklui
len kennis te nemen en dat het arbeids- dende conclusie van de h. Lenaerts, 
rwf niet bevoegd is om van het inciden- advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
;eel beroep kennis te nemen, en niet Biitzler en VanRyn. 
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N1·. 495 

3" KAMER - 4 mei 1981 

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREEN-
KOMST - VORM - GESCHRIIT - ART. 13, 
EERSTE LID, C.A.O.-WET. 

Art. 13, eerste lid, C.A.O.-wet, 1uidens 
hetwelk een C.A.O., op straffe van 
nietigheid, schriftelijk wordt aange
gaan, houdt in dat het akkoord van 
aile contracterende partijen uit een 
geschrift moet blijken (1). 

(FONDS TOT VERGOEDING VAN DE IN GEVAL 
VAN SLUITING VAN ONDERNEMINGEN ONTSLA

GEN WERKNEMERS T. HAEX) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 21 februari 1980 door 
het Arbeidshof te Antwerpen gewe-
zen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 2, § 1, van de wet 
van 30 juni 1967 tot verruiming van de 
opdracht van het Fonds tot vergoeding 
van de in geval van sluiting van onder
nemingen ontslagen werknemers, gewij
zigd bij de wetten van 28 juli 1971 en 
30 maart 1976, 5, 13, 14, 16.5, 16.8, 18 van 
de wet van 5 december 1968 betreffende 
de collectieve arbeidsovereenkomsten en 
de paritaire comites en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het arrest beslist dat eiser 
gehouden was tot uitbetaling van de pro 
rata dertiende maand aan verweerster, 
met toepassing van artikel 2, § 1, 1", van 
de vermelde wet van 30 juni 1967, en 
dientengevolge het boger beroep van 
eiseres ongegrond verklaart op grond 
dat « kopie wordt voorgelegd van een 
schrijven van 3 september 1973, uit
gaande van de heer Roger Dillen, secre
taris L.B.C., aan de personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijkheid 
Electro Jansen, destijds werkgever van 
gei:ntimeerde (thans verweerster), lui
dend als volgt : Hiermede hebben wij de 
eer U ons onderhoud van heden te 
bevestigen omtrent het door ons inge
diende eisenprogramma voor uw bedien
denpersoneel. Zoals overeengekomen zal 

{1) Zie Senaat, 1966-1967, Gedr. St., nr. 148, 
biz. 24 en 104; ibid., 1967-1968, Gedr. St., nr. 78, 
biz. 67; J. PETIT, De collectieve arbeidsovereen
komsten en de paritaire comites, nr. 138. 

I U met ingang van 1974 af aan uw 
bediendenpersoneel een eindejaarsgr~ti
ficatie onder vorm van een volled1ge 
dertiende maand · uitkeren. Deze der-
tiende maand zal ten laatste uitgekeerd 
worden met het maandloon van januari. 
Aan de bedienden die tijdens het jaar 
uit dienst treden zal deze dertiende 
maand pro rata het aantal gepresteerde 
maanden uitgekeerd worden bij uit
diensttreding. Zonder tegenberieht van 
uwentwege beschouwen wij deze brief 
als definitieve bevestiging van ons 
akkoord; dat door de werkgever tegen 
dit schrijven niet werd geprotesteerd, 
maar de regeling uitgevoerd Werd in 
januari 1974, zodat kan aanvaard kan 
worden dat het schrijven van 
3 september 1973 de juiste weergave was 
van bet bereikte akkoord; dat met toe
passing van artikel 6 van de wet van 
5 december 1968 bet · ter zake getroffen 
akkoord als een collectieve arbeidsover
eenkomst moet worden bescbouwd »; 

terwijl, eerste onderdeel, krachtens de 
artikelen 5 en 13 van de wet van 
5 december 1968 een collectieve arbeids
overeenkomst een akkoord is dat tussen 
een of meer werkgevers of een of meer 
werkgeversorganisaties en een 9f meer 
werknemersorganisaties wordt gesloten 
en dat op straffe van nietigbeid schrifte
lijk dient te worden aangegaan; een 
akkoord slecbts kan worden geacbt 
schriftelijk te zijn aangegaan, wanneer 
het vastgesteld wordt door een of meer 
gescbriften die ondertekend zijn door 
elk van de betrokken partijen of die 
altbans het geschreven akkoord van elk 
der partijen inhouden; zodat bet arrest 
de artikelen 5, 13 van de wet van 
5 december 1968 en 2, § 1, van de wet 
van 30 juli 1967 scbendt door het in het 
middel aangehaalde akkoord, dat niet 
schriftelijk werd aangegaan docb, wat de 
voormalige werkgever van verweerster 
betreft, enkel afgeleid werd, ener:~;ijds uit 
een mondeling gesprek, bevestigd door 
een eenzijdig scbrijven van de werkne
mersorganisatie waartegen door de 
werkgever niet werd geprotesteerd, en 
anderzijds uit de uitvoering van bet 
akkoord tijdens bet jaar 1974, niettemin 
te bescbouwen als een geldige collectieve 
arbeidsovereenkomst ter uitvoering 
waarvan eiser gebouden was tot betaling 
van een pro rata eindejaarspremie 
kracbtens artikel 2, § 1, van de wet van 
30 juni 1967; 

tweede onderdeel, om de gevolgen te 
hebben die de wet - ten deze inzonder
heid artikel 2, § 1, van de wet van 
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30 juni 1967 · - aan een collectieve 
arbeidsovereertkomst toekent, krachtens 
artikel 18 van de wet van 
5 december 1968, vereist is dat de 
overeenkomst werd neergelegd op bet 
Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid; 
deze neerlegging krachtens dezelfde 
wetsbepaling qient te worden geweigerd, 
indien de overeenkomst niet voldoet aan 
de vormvoonraarden en inhoudelijke 
voorwaarden · vereist door de arti
kelen 13, 14 .en 16 van de wet van 
5 december 1968, zoals onder meer bet 
vereiste van geschrift (artikel 13), de 
handtekening van de personen die over
eenkomstig artikel 14 tot ondertekenen 
bevoegd zijn of de in dit artikel· bedoelde 
vermelding (artikel 16.8), de geldigheids
duur van de overeenkomst en de wijze 
van opzegging (artikel 16.5); zodat bet 
arrest dat aan: de in bet middel aange
haalde overeenkomst de gevolgen van 
een collectieve arbeidsovereenkomst toe
kent, niet wettelijk gerechtvaardigd is, 
zowel in de . veronderstelling dat de 
overeenkomst niet werd neergelegd als 
in de veronderstelling dat de overeen
komst wei werd neergelegd; in bet 
eerste geval door aan een overeenkomst 
die niet werd neergelegd de gevolgen 
van een coUectieve arbeidsovereenkomst 
toe te kennen (schending van de 
artikelen 18 van de wet van 

zijds, uit bet ontbreken van protest 
van de werkgever, die integendeel 
de regeling welke in de brief voor
kwam, beeft nageleefd in janua
ri 1974; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 13, eerste lid, van de wet van 
5 december 1968, een collectieve 
arbeidsovereenkomst, op straffe van 
nietigbeid, scbriftelijk wordt aange
gaan; 

Dat deze bepaling inhoudt dat bet 
akkoord van aile contracterende 
partijen uit een geschrift moet blij
ken; 

Overwegende dat het arbeidshof 
het akkoord van de werkgever niet 
uit een gescbrift afleidt, maar uit: 
het ontbreken van protest en de 
uitvoering van de regeling; 

Dat bet arrest derhalve genoemd 
artikel 13, eerste lid, schendt door 
het akkoord te beschouwen als een 
geldige collectieve arbeidsovereen
komst in de zin van de wet van 
5 december 1968; 

Dat bet onderdeel gegrond is; 

5 december 1968 en 2, § 1, van de wet 
van 30 juni 1967); in bet tweede geval Om die redenen, vernietigt het 
door de geldigheid van een neerlegging bestreden arrest; beveelt dat van 
te erkennen die geweigerd had moeten onderbavig arrest melding zal war
worden, nu uit de vaststellingen van het den gemaakt op de kant van de 
arrest duidelijk blijkt dat de bedoelde vernietigde beslissing; gelet op 
overeenkomst niet voldeed aan de in het artikel 1017, tweede lid, van bet 
onderdeel aangehaalde vormvoorwaar-
den en inhoudelijke voorwaarden voor Gerecbtelijk Wetboek, veroordeelt 
de neerlegging (schending van de eiser in de kosten; verwijst de zaak 
artikelen 13, 16.5, 16.8, 18 van de wet van naar bet Arbeidsbof te Brussel. 
5 december 1968 en 2, § 1, van de wet 
van 30 juni 1967) : 4 mei 1981 - 3• kamer - Voorzitter 

en verslaggever : de h. Janssens, afde-
Wat bet eerste onderdeel betreft : lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
Overwegende dat bet arbeidsbof . sie van de h. Lenaerts, advocaat-

generaal- Advocaat: mr. Simont. 
beslist dat .eiser een « pro rata 
dertiende maand » aan verweerster 
verschuldigd is en dit oordeel enkel 
laat steunen op het bestaan van een 
collectieve arbeidsovereenkomst in 
de zin van de wet van 5 de
cember 1968 betreffende de collec
tieve arbeidsovereenkomsten en de 
paritaire comites; dat bet dit 
bestaan afleidt uit, enerzijds, een 
brief van een secretaris van een 
werknemersorganisatie en, ander-

Nr. 496 

2• KAMER - 5 mei 1981 

1° RAAD VAN STATE - AFDELING WET
<;;EVING - DRINGENDE NOODZAAK WAAR
DOOR DE MINISTERS ERVAN WORDEN ONT
SLAGEN SOMMIGE VOORONTWERPEN VAN 
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WET AAN DE AFDELING WET. GEVING VOOR. T. E I 
LEGGEN - BEOORDELING DOOR DE MI
NISTERS- GRENS. 

2° RECHTERLIJKE MACHT - :DRIN
GENDE NOODZMK WAARDOOR DE MINISTERS 
ERVAN WORDEN ONTSLAGEN SOMMIGE VOOR
ONTWERPEN VAN WET · AAN DE AFDELING 
WETGEVING VAN DE RAAD VAN STATE VOOR 
TE LEGGEN- BEVOEGDHEID VAN DE HOVEN 
EN RECHTBANKEN OM NA TE GAAN OF HET 
WETTELLJK BEGRIP • HOOGDRINGENDHEiD • 
NIET MISKEND IS. 

3° WETTEN, DECRETEN, BESLUITEN 
- DRINGENDE NOODZMK WAARDOOR DE 
BEVOEGDE MINISTER ONTSLAGEN WORDT 
VAN ZLJN VERPLICHTING TOT VOORLEGGING 
AAN DE AFDELING RAAD VAN STATE VAN HET 
ONTWERP VAN KONINKLLJK BESLUIT VAN 
14 DEC. 1959 WAARBIJ REGEl$ WORDEN 
GESTELD OP HET AANPLAKKEN EN RECLAME 
MAKEN - GEEN DRINGENDE NOODZAAK -
BEG RIP. 

4° RECHTERLIJKE MACHT - WENSE
LIJKHEID VAN EEN KONINKLIJK BESLUIT
BEOORDELING O.M. VAN DE NOODZAAK OF 
WENSELIJKHEID OM EEN BEPAALD GEBIED 
ALS • WOONZONE • TE BESCHOUWE.N OF 
BLIJVEN TE BESCHOUWEN ·'--' GEEN TOEZICHT 
VAN DE RECHTERLJJKE MACHT. 

5° RECHTSBEGINSELEN (ALGEME-
NE) - LATJJNSE RECHTSPREUK - GEEN 
REGEL WAARVAN MISKENNING TOT VERNIE
TIGING KAN LEIDEN (1). 

6° CASSATIEMIDDELEN LATIJNSE 
RECHTSPREUK- SPREUK WAARVAN MISKEN
NING TOT VERNIETIGING LEIDT ALS ZIJ IN 
EEN WET OF IN EEN ALGEMEEN RECHTSBE-. 
GINSEL IS NEERGELEGD (2). 

1 • en 2" Onder voorbehoud van zijn 
politieke verantwoordelijkheid oor
deelt de minister over . de dringende 
noodzaak waardoor hij ervan ontsla
gen wordt het beredeneerd advies van 
de afdeling wetgeving van de Raad 
van State in te winnen over de 
voorontwerpen van wetten of van 
organieke en reglementaire uitvoe
ringsbesluiten; maar de hoven en 

rechtbanken zijn bevoegd om na te 
gaan of een minister zijn macht niet 
overschrijdt of afwendt door het wet
telijk .begrip " hoogdringendheid » te 
miskennen, wanneer hij zich erv.an 
ontslagen acht het advies van de Raad 
van State. in · te winnen (3). (Art. 
107 Gw.; art. 3 Wet Raad van State.) 

3" Dat. een antwerp van koninklijk 
besluit van 14 dec. 1959 waarbij regels 
o/Orden gesteld. op het aanplakken en 
reclame maken niet " hoogdringend » 
is, valt nietal te Jeiden hieruit dat het 
volgens het .verslag aan de Koning een 
versoepeling beoogde · van . vroeger 
vastgestelde regels, daar zodanige ver
soepeling .ook " hoogdringend » kon 
zijn wegens omstandigheden · waarmee 
:de re.chter niet bekend is. 

(MINTIENS, JAMER DE BOLSEE) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 3 november 1980 door 
het · Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

oVer het (!erste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikele"n 97, 107 van 
de Grondwet en 3 v~n het koninklijk 
besluit van 12 januari 1973, 

doordat de eisers· werden vervolgd en 
veroordeeld wegens overtreding van het 
koninklijk besluit van 14 december 1959; 
zij .in ·hun tweede conclusie, die werd 
neergelegd voor het Hof van Beroep te 
Antwerpen, hebben doen gelden dat het 
koninklijk besluit van 14 december i959 
onwettig is omdat .het niet, v66r zijn 
bekendmaking, onderworpen werd aan 
het advies van de Raad .van State, zoal~ 
uidrukkelijk voorgeschreven door arti
kel 3 van de gecoordineerde wetten or 
de Raad van State (koninklijk besluii 
van 12 januari 1973), 

terwijl uit geen enkele omstandigheid 
blijkt dat de reglementering. in kwesti€ 
een dringend karakter zou hebber 
geha!l, maar dat er integendeel aanwij
zingen warf')n van het tegenovergestelde 

-----------------1 nu het blijkt dat het bij het uitvaardi· 
(1) en (2) Zie Cass., 27 april 1964 (Bull en 

Pas., 1964, f, 914). 
Miskenning van een rechtspreuk, zoals de 

Latijnse rechtspreuk • Lex posterior derogat 
priori • leidt in de regel niet tot cassatie; 

gen van· het koninklijk besluit var 
14 december 1959 de bedoeling was eer 
versoepeling door te voeren op dat stuk 
het Hof van. Betoep te Aritwerpen he 
middel van de, hand wijst op grond da 

wanneer echter de bepalingen van een wet ----------------
een vroegere wet opheffen ·en· de rechter met 
die opheffing geen rekening houdt, schendt de 
rechter wei die laatste wet. 

(3) Cass., 18 juni 1976 (A.C., 1976, 1170) e1 
12 okt-1976 (ibid., 1977, 175). 
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het feit, dat het koninklijk besluit van 
14 december 1959 een versoepeling 
beoogde, niet wijst op enige machtsover
schrijding van de overheid bij de beoor
deling van de « hoogdringendheid »; 
overeenkomstig artikel 107 van de 
Grondwet de hoven en rechtbanken de 
algemene, provinciale en gemeentelijke 
verordeningen en reglementen slechts 
toepassen voor zover zij conform zijn 
met de wet; de motivering van het arrest 
dan ook niet volstaat; nu het koninklijk 
besluit van 14 december 1959 niet voor 
zijn bekendmaking aan het advies van 
de Raad van State is onderworpen, het 
ipso facto onwettig is indien de inge
voerde reglementering niet dringend 
was; het hof van beroep er zich dan ook 
niet toe kan beperken te zeggen dat 
eisers niet bewezen hebben dat er geen 
dringende noodzakelijkheid was, maar 
zelf had moeten onderzoeken of de 
dringende noodzakelijkheid bestond bij 
het tot stand komen van het koninklijk 
besluit van 14 december 1959, zowel 
krachtens artikel 107 als krachtens 
artikel 97 van de Grondwet, zeker nu de 
eisers bij conclusie deden gelden dat 
geen enkel element aanwezig was om tot 
het bestaan van de dringende noodzake
lijkheid te besluiten : 

Overwegende dat bet koninklijk 
besluit van 14 december 1959, waar
bij regels worden gesteld op bet 
aanplakken en bet reclame maken, 
een reglementair uitvoeringsbesluit 
is, dat zijn rechtsgrond vindt in 
artikel 200 van bet Wetboek van de 
met het Zegel Gelijkgestelde Tak
sen; 

Overwegende dat bet in de regel 
aan de ministers staat, onder voor
behoud van hun politieke verant
woordelijkheid, te oordelen . over de 
« hoogdringendheid » waardoor zij 
krachtens artikel 3 van de op 
12 januari 1973 gecoordineerde wet
ten ervan ontslagen worden bet 
beredeneerd advies van de afdeling 
wetgeving van de Raad van State in 
te winnen over de voorontwerpen 
van organieke en reglementaire uit
voeringsbesluiten; 

Overwegende dat evenwel elk met 
eigenlijke rechtspraak belast orgaan 
de macht en de plicht heeft, naar 

·luid van artikel 107 van de Grond
wet, de wettigheid te toetsen van de 
besluiten welke bet toepast; 

Dat derhalve dient te worden 
nagegaan of de minister, wanneer 
hij zich ervan ontslagen acht bet 
advies van de Raad van State in te 
winnen, zijn macht niet overschrijdt 
of afwendt door bet wettelijk begrip 
« hoogdringendheid » te miskennen; 

Overwegende echter dat artikel 3 
van de op 12 januari 1973 gecoordi
neerde wetten de ministers niet 
verplicht de « hoogdringendheid » 
nader te motiveren; dat bet met 
eigenlijke rechtspraak belast orgaan 
dan ook slechts zijn door de Grond
wet opgelegde controle kan uitoefe
nen aan de hand van de inhoud van 
bet koninklijk besluit zelf of van 
andere gegevens als daar onder 
meer zijn bet verslag aan de Koning 
of de motivering in de aanhef van 
het besluit; 

Overwegende dat de eisers hun 
bewering, dat bij de invoering van 
de reglementering van bet konink
lijk besluit van 14 december 1959 
geen dringende noodzakelijkheid 
bestond, aileen deden steunen op de 
omstandigheid dat, « luidens bet 
verslag aan de Koning, bet erom 
ging een zekere versoepeling te 
brengen aan vroeger vastgestelde 
regels »; 

Overwegende dat bet arrest de 
conclusie van de eisers beantwoordt 
door te oordelen « dat bet konink
lijk .besluit van 14 december 1959 
( ... ), genomen op grond van 
artikel 200 van bet Wetboek van de 
met bet Zegel Gelijkgestelde Tak
sen, met de wet overeenstemt » en 
« dat uit de omstandigheid dat bet, 
luidens bet verslag aan de Koning, 
erom ging een zekere versoepeling 
in vroeger vastgestelde regels aan te 
brengen, niet blijkt dat de admi
nistratieve overheid in haar beoor
deling van de " dringende nood
zakelijkheid " waarop zij zich be
riep, machtsoverschrijding heeft ge
pleegd »; dat, door vervolgens de 
eisers te veroordelen voor de hun 
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ten laste gelegde feiten, bet arrest 
tevens te kennen geeft dat bet hof 
van beroep bet koninklijk besluit 
wettig acht; 

Overwegende dat uit de enkele 
omstandigheid dat « een ver
soepeling » wordt nagestreefd, niet 
kan worden afgeleid dat er geen 
« hoogdringendheid » bestaat; dat 
immers ook een versoepeling, naar 
gelang van de omstandigheden die 
de rechter niet bekend zijn, 
« hoogdringend » kan zijn; dat de 
eisers voor bet overige hun bewe
ring dat de « hoogdringendheid » 
ten onrechte werd ingeroepen, niet 
staven; dat noch uit bet koninklijk 
besluit zelf noch uit enig ander 
gegeven blijkt dat ten deze bet 
wettelijk begrip « hoogdringend
heid » werd miskend; 

Dat bet middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97, 
107 van de Grondwet en 200 van het 
Wetboek van de met het Zegel Gelijkge
stelde Taksen, 

doordat, overeenkomstig artikel 200 
van het Wetboek van de met het Zegel 
Gelijkgestelde Taksen, de Koning op 
welbepaalde plaatsen de visuele reclame 
kan reglementeren ten einde de schoon
heid der ... zichten en Iandschappen te 
vrijwaren; het manifest is dat de Koning 
van deze bevoegdheid geen gebruik zou 
kunnen maken om een reglementering 
uit te vaardigen voor zichten en land
schappen die waardeloos zijn, of, met 
andere woorden, waarvan de « schoon
heid » onbestaande is en dus niet kan 
« gevrijwaard " worden, zonder in 
onwettigheid te vervallen; zulks niet 
aileen zou gebeuren als bepaalde zichten 
en landschappen die waardeloos waren, 
het voorwerp uitmaakten van een regle
mentering, maar ook als de bestaande 
reglementering zou worden toegepast op 
zichten en landschappen die sedert de 
uitvaardiging ervan hun waardevol 
karakter verloren; de eisers niet be
twisten dat uit het enkel feit dat sedert 
1959 geen enkel « beschermd » land
schap of zicht werd gedeklasseerd niet 
de onwettigheid van de betrokken regle
mentering in haar geheel kan worden 
afgeleid; nu de eisers een aantal foto's 
neerlegden die erop wezen dat het 

gebied aan weerszijden van de Battelse
steenweg zeker tegenwoordig niet meer 
als waardevol kan worden bestempeld, 
en de Battelsesteenweg onder het 
koninklijk besluit van 14 december 1959 
valt als « verkeersweg die een 
beschermd landschap begrenst », het 
dan ook niet volstond voor het hof van 
beroep er zich toe te beperken te zeggen 
dat het niet bewezen is dat het « land-. 
schappelijk karakter » van het gebied 
langs de Battelsesteenweg volledig teloor 
was gegaan; dit karakter wellicht niet 
was verloren gegaan voor andere delen 
van het betrokken gebied, maar, als het 
gedeelte van het betrokken gebied langs 
de Battelsesteenweg niet waardevol 
meer is, deze weg ook niet meer kan 
gereglementeerd worden als « verkeers
weg die een beschermd landschap 
begrenst »; anderzijds het hof van 
beroep door zijn arrest een onmogelijk 
te realiseren bewijslast oplegt aan de 
eisers : 

Overwegende dat de eisers bij 
conclusie aanvoerden dat de regle
mentering ingevoerd bij het konink
lijk besluit van 14 december 1959 
onwettig en dus niet meer van 
toepassing is wanneer een be
schermd gebied zijn waardevol 
landschappelijk karakter heeft ver
loren, wat, volgens hen, bet geval 
zou zijn voor bet gebied omschre
ven in de telastleggingen; 

Overwegende dat het arrest 
oordeelt : « dat de onwettigheid van 
de reglementering niet kan worden 
afgeleid uit bet feit dat de Koning 
zou nagelaten hebben aanpassingen 
te doen en tot deklassering over te 
gaan om de reden dat aan weerszij
den van de Batielsesteenweg sedert 
1957 het landschappelijk karakter 
volledig teloorgegaan is »; 

Overwegende dat bet arrest, door 
de enkele feitelijke vaststelling dat 
niet bewezen is dat het landschap
pelijk karakter van het gebied voile
dig teloor is gegaan, op de eisers 
geen bewijslast doet rusten; 

Overwegende, voor het overige, 
dat het niet aan de rechter staat te 
oordelen of de omstandigheid dat 
een gebied ook een woonzone 
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wordt, aan het « landschappelijk . werd, niet tot gevolg heeft dat de 
waardevol karakter » ervan afbreuk koninklijke besluiten van 5 de
doet; cember 1957 met bijlage en 14 de-

Dat het middel niet kan worden cember 1959 ten deze niet meer van 
aangenomen; toepassing zouden zijn en op deze 

koninklijke besluiten voorrang zo~ 
Over het derde middel, afgeleid uit de hebben »; 

schending van het principe « Lex poste-
rior derogat priori » en van artikel 97 Dat het arrest, nu de eisers hu.t 
van de Grondwet, bewering dat, gelet op het gewest-

doordat in het gewestplan Mechelen, plan, de voormelde besluiten niet 
dat de eisers tijdens de debatten neer- meer kunnen worden toegepast, niet 
!egden in zijn geheel (tekst en kaarten) met andere gegevens staafden, de 
en dat bij koninklijk besluit bekendge- conclusie van de eisers beantwoordt 
maakt werd, de zone langs beide zijden door die bewering tegen te spreken; 
van de Battelsesteenweg geklasseerd Overwegende, voor het overige, 
wordt als woonzone (en bijvoorbeeld niet 
als groene zone); het koninklijk besluit dat, zoals reeds is gezegd in het 
van 14 december 1959 en de gewestplan- antwoord op het tweede middel, het 
nen weliswaar in principe verschillende de rechter niet staat te oordelen of 
materies regelen, maar dit niet weg- de omstandigheid dat een gebied 
neemt dat deze reglementeringen uiter- ook een woonzone wordt, aan « het 
aard steeds op bepaalde situaties moeten landschappelijk waardevol karak
toegepast worden, in casu op zones ter » ervan afbreuk doet; 
(gebieden), en dat er tegenstrijdigheid is 
wat betreft het karakter van het gebied Dat het middel niet kan worden 
waarover het hier gaat; het recente aangenomen; 
gewestplan het gebied langs de Battelse- En overwegende dat de substan
steenweg als woonzone bestempelt, wat tiele of op straffe van nietigheid 
niet meer te verenigen valt met « het voorgeschreven rechtsvormen in 
landschappelijk waardevol karakter » dat acht ziJ"n genomen en de beslissing 
het gebied in 1959 (en 1957) zou gehad 
hebben; het hof van beroep dan ook niet overeenkomstig de wet is gewezen; 
afdoend antwoordt op de conclusie van 
de eisers, welke op dit Iaatste aspect was 
toegespitst, nu het arrest enkel zegt, 
zonder te motiveren, dat het invoeren 
van het gewestplan niet tot gevolg zou 
hebben dat de koninklijke besluiten van 
5 december 1959 en 14 december 1957 
niet meer van toepassing zouden zijn : 

Overwegende dat de koninklijke 
besluiten van 5 december 1957 en 
14 december 1959 enerzijds en het 
koninklijk besluit van 5 augustus 
1976 houdende vaststelling van het 
gewestplan Mechelen anderzijds 
verschillende aangelegenheden re
gelen; dat derhalve geen tegenstrij
digheid tussen die reglementeringen 
kan bestaan; 

Overwegende dat een Latijnse 
rechtspreuk op zichzelf geen alge
meen rechtsprincipe is; 

Overwegende dat het arrest oor
deelt « dat het gewestplan waarbij 
de bestemming van de zone van 
landbouw- in woonzone gewijzigd 

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

5 mei 1981 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Vervloet - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Charles, 
eerste advocaat-generaal - Advocaat : 
mr. Blontrock, Brussel. 

Nr. 497 

2• KAMER- 5 mei 1981 

1° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN 
HUISZOEKING NA NEGEN UUR 'S AVONDS EN 
V66R VIJF UUR 'S MORGENS - TOESTEMMING 
VAN DEGENE DIE HET WERKELIJKE GENOT 
HEEFT VAN DE PLAATS- VORM VAN TOE
STEMMING. 
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2° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN -

HUISZOEKING ZONDER RECHTERLIJK BEVEL 
- TOESTEMMING VAN DEGENE DIE HET WER
KELIJKE GENar HEEFT VAN DE PLAATS -
VORM VAN TOESTEMMING. 

3° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN -
HUISZOEKING NA NEGEN UUR 'S AVONDS EN 
VOOR VIJF UUR 'S MORGENS - TOESTEMMING 
VAN DEGENE DIE HET WERKELIJKE GENar 
HEEFT VAN DE PLAATS- ONAANTASTBARE 
BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER. 

1• en 2" De toestemming tot buiszoeking 
na negen uur s avonds en v66r vijt 
uur s morgens of tot buiszoeking 
buiten die uren zonder recbterlijk 
bevel mag stilzwijgend worden gege
ven door degene die bet werkelijke 
genot beeft van de plaats (1). 

a• De recbter oordeelt in Ieite en der
balve op onaantastbare wijze of een 
buiszoeking na negen uur s avonds en 
v66r vijf uur s morgens is verricbt 
met toestemming van degene die bet 
werkelijke genot beeft van de plaats 
(2). 

(DE VISSCHER) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 5 december 1980 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Gent; 

Over bet eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 1 van de wet van 
7 juni 1969, 

doordat het vonnis stoelt op gegevens 
van een huiszoeking, uitgevoerd door de 
verbalisanten omstreeks 1.30 uur, 

terwijl geen opsporing mag gebeuren 
in een voor het publiek niet toegelaten 
plaats v66r 5 uur 's morgens en na 
21 uur 's avonds; uit geen enkel element 
blijkt dat eiser zijn toestemming zou 
gegeven hebben; hij integendeel enkel 
aan de verbalisanten zijn identiteit ken
baar maakte en een versie van de feiten 
gaf: 

Overwegende dat artikel 1, 
tweede lid, 3•, van de wet van 
7 juni 1969 bepaalt dat het in het 
eerste lid van dezelfde wet gestelde 
verbod, volgens welk geen opspo-

ring of opzoeking mag worden ver
richt in een voor het publiek niet 
toegankelijke plaats v66r vijf uur 
's morgens of na neg en uur 
's avonds, geen toepassing vindt in 
geval van verzoek of toestemming 
van de persoon die het werkelijke 
genot heeft van de plaats; 

Overwegende dat het vonnis aan
neemt dat eiser impliciet met de 
vaststellingen in zijn woning heeft 
ingestemd; 

Overwegende dat de door de 
bewoner verleende toestemming tot 
huiszoeking stilzwijgend mag zijn 
en dat de rechter in feite en der
halve onaantastbaar beslist of er 
stilzwijgend een toestemming werd 
gegeven; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over bet tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 35 en 28 van de Wegverkeers
wet, 

doordat de politierechtbank een straf 
oplegde voor de telastleggingen A (dron
kenschap aan: het stuur) en B (openbare 
dronkenschap) samen, en het bestreden 
vonnis eiser vrijspreekt voor openbare 
dronkenschap, maar het vonnis bevestigt 
voor · telastlegging A, zonder te specifie
ren welke straf voor A was en welke 
voor B, 

terwijl, nu de rechtbank eiser vrij
spreekt voor openbare dronkenschap, 
zulks erga omnes vaststaat en eiser niet 
voor het feit A kon veroordeeld worden; 
gezien de vrijspraak voor het feit B, 
niemand weet wat de straf voor feit A 
is : 

Overwegende dat het beroepen 
vonnis eiser veroordeelde tot een 
enkele straf voor dronkenschap aan 
het stuur (telastlegging A) en open
bare dronkenschap (telastlegging 
B); dat het bestreden vonnis eiser 
niet vrijspreekt voor de openbare 
dronkenschap, doch enkel vaststelt 
dat de strafvordering, wat deze 
telastlegging betreft, vervallen is 
door verjaring, en, vaststellend dat 

----------------1 de door de eerste rechter voor de 
{1) en (2) Zie Cass., 24 dec. 1951 (A.C., 1952, 

198) en 3 feb. 1976 (ibid., 1976, 652). 
telastlegging A en B samen opge
legde straffen een gepaste beteuge-
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ling uitmaken van bet bewezen 
gebleven misdrijf onder A, de 
bedoelde straffen beboudt; 

Overwegende dat de vaststelling 
dat de strafvordering nopens de 
telastlegging van openbare dronken
scbap verjaard is, niet verbindert 
een veroordeling uit te spreken voor 
bet niet verjaarde misdrijf van 
dronkenscbap aan bet stuur; 

Overwegende dat bet vonnis geen 
twijfel erover laat bestaan welke de 
straf is voor de aangebouden telast
legging A, en integendeel bepaalt 
dat de straf die is die door de eerste 
rechter voor de telastlegging A en B 
samen werd opgelegd; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de substan
tiele of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven recbtsvormen in 
acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

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

5 mei 1981 - 2" kamer - Voorzitter : 
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Boon - Gelijklui
dende conclusie van de h. Krings, advo
caat-generaal - Advocaat : mr. Carre, 
Gent. 

Nr. 498 

2• KAMER - 5 mei 1981 

1° RECHT VAN VERDEDIGING 
STRAFZAKEN- NADERE BEPALING VAN DE 
GEGEVENS VAN HET MISDRIJF- GEEN WIJZI
GING VAN DE FElTEN VAN DE TELASTLEG
GING OF VAN DE KWALIFICATIE ERVAN -
GEEN MISKENNING VAN HET RECHT VAN 
VERDEDIGING - BEGRIP. 

2° AUTOMOBIELEN, AUTOBUSSEN, 
AUTOCARS, TAXI'S - BEZOLDIGD VER
VOER VAN PERSONEN - BESLUY.nNET VAN 
30 DEC. 1946 - DRAAGWIJDI'E. 

3° GERECHTSKOSTEN - STRAFZAKEN 
- STRAFVORDERING - BEKLAAGDEN VER
VOLGD WEGENS AFZONDERLIJKE FElTEN -
HOOFDELIJKE VEROORDELING VAN DE 
BEKLAAGDEN IN DE KOSTEN VAN HOGER 
BEROEP- ONWE'ITIGE VEROORDELING. 

1" Het recht van verdediging wordt niet 
miskend door de rechter die, voor de 
vaststelling dat het aan de beklaagde 
ten Jaste gelegde feit begrepen is in de 
naar de wet omschreven telastlegging, 
melding maakt van de gegevens van 
het misdrijf, overeenkomstig de bepa
lingen van een uitvoeringsbesluit van 
die wet, zonder zulks aan de 
beklaagde vooraf mede te delen (1). 

2" De besluitwet van 30 dec. 1946 betref
fende het bezoldigd vervoer van perso
nen door middel van automobielen 
heeft betrekking op de diensten van 
het vervoer van personen, t. w. auto
busdiensten, bijzondere autobusdien
sten en autocardiensten, zonder ver
wijzing naar enige categorie van voer
tuigen {2). 

3" lngevolge art. 50 Sw. worden hoofde
lijk in de kosten van de strafvordering 
aileen veroordeeld zij die wegens een 
zelfde misdrijf door een zelfde vonnis 
of arrest zijn veroordeeld, zodat niet 
wettig is de beslissing waarbij twee 
beklaagden wegens afzonderlijke mis
drijven hoofdelijk worden veroordeeld 
in de kosten van hager beroep. 

(RENS, SMETS, • GRA VO • P.V.B.A.) 

ARREST 

RET HOF; - Gelet op bet bestre
den vonnis, op 18 december 1980 in 
boger beroep gewezen door de Cor
rectionele Recbtbank te Antwerpen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de rechten van verdedi
ging, de beginselen van de strafvorde
ring en artikel 97 van de Grondwet, 

doordat het vonnis oordeelt dat een 
inbreuk werd gepleegd op artikel 15 
van het koninklijk besluit van 1 fe
bruari 1977 betreffende het rijbewijs, 
zodat het vonnis een nieuwe kwalificatie 
geeft aan de ten laste gelegde feiten, 

(1) Zie Cass., 28 maart 1966 (Bull. en Pas., 
1966, I, 979), 15 april 1975 (A.C., 1975, 890) en 
12 juni 1979 (ibid., 1978-79, 1216). 

(2) Zie Cass., 14 okt. 1975 (A.C., 1976, 204). 
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daar deze inbreuk niet bet voorwerp 
uitmaakte van de strafvervolging, te 
weten artikel 2, § 1, van bet koninklijk 
besluit van 1 februari 1977, 

terwijl de eisers hun verdediging had
den gegrond op de in de dagvaarding 
vermelde inbreuk, met name inbreuk op 
artikel 2, § 1, van bet koninklijk besluit 
van 1 februari 1977 en artikel 32 van de 
Wegverkeerswet; indien werd geoordeeld 
dat de eisers een inbreuk zouden heb
ben gepleegd op artikel 15 van bet 
koninklijk besluit van 1 februari 1977 en 
niet op artikel 2, § 1, van bet koninklijk 
besluit van 1 februari 1977 - waarvoor 
zij werden gedagvaard - de strafrechter 
de feiten had dienen te herkwalificeren 
in de mate waarin dit nog mogelijk was, 
en de eisers had dienen uit te nodigen 
zich te verdedigen op de nieuwe kwalifi
catie, hetgeen niet geschiedde : 

Overwegende dat in de dagvaar
ding, met verwijzing naar de 
artikelen 21, 30, 1", en 38, § 2, van de 
Wegverkeerswet en 2, § 1, van het 
koninklijk besluit van 1 februari 
1977 betreffende het rijbewijs, aan 
de eerste eiser ten laste werd 
gelegd : te Brecht op 24 maart 1980, 
op de openbare weg een motorvoer
tuig te hebben bestuurd zonder 
houder te zijn van een in Belgie 
regelmatig afgegeven rijbewij s of 
van het als dusdanig geldend 
bewijs, vereist voor het besturen 
van dit voertuig en geldig voor de 
categorie waartoe het behoort; dat 
in de dagvaarding het in artikel 32 
van de Wegverkeerswet bedoelde 
misdrijf aan tweede eiser ten laste 
werd gelegd; 

Overwegende dat de eisers in hun 
conclusie opwierpen dat eerste eiser 
ten onrechte werd vervolgd op 
grond van de telastlegging zoals ze 
was geformuleerd, dat hij wel dege
lijk houder was van een in Belgie 
regelmatig afgegeven rijbewijs, dat 
dit geldig was voor de categorie van 
het voertuig dat hij bestuurde en 
dat hij niet vervolgd werd wegens 
de overtreding dat het rijbewijs, 
hoewel afgeleverd en in zijn bezit, 
niet vergezeld was van het getuig
schrift van geneeskundige schifting 
dat gelijktijdig diende te worden 
overgelegd; 

Overwegende dat het vonnis 
zegt : « dat krachtens artikel 15

1 
van het koninklijk besluit van 
1 februari 1977 betreffende het rij-' 
bewijs, dit laatste, afgegeven aan' 
een bestuurder die onderworpen is 
aan de reglementsbepalingen inzake' 
geneeskundig toezicht en genees
kundige schifting, uitgevaardigd ter 
uitvoering van de besluitwet van 
30 december 1946, slechts geldig is 
voor het besturen van de voertuigen 
waarop die reglementsbepalingen 
slaan, indien de bestuurder houder 
is van een getuigschrift van genees
kundige schifting en dit bij zich 
heeft; dat hieruit volgt dat het 
rijbewijs waarvan eerste beklaagde 
houder is, slechts geldig is voor het 
vervoer dat hij bezig was te verrich
ten en dat onder toepassing viel van 
de besluitwet van 30 december 1946, 
voor zover hij houder is van een 
getuigschrift van geneeskundige 
schifting en dit bij zich heeft; dat 
eerste gedaagde aan dit laatste ver
eiste niet voldeed, zodat hij in de 
vastgestelde omstandigheden een 
voertuig bestuurde zonder houder te 
zijn van een geldig rijbewijs »; 

Overwegende dat het vonnis aldus 
geen nieuwe kwalificatie aan het 
aan eerste eiser ten laste gelegde 
misdrijf geeft, maar in antwoord op 
de conclusie van de eisers wijst op 
de gegevens van de zaak waaruit 
blijkt dat het rijbewijs waarvan 
eerste eiser houder was bij het 
besturen van het voertuig, niet het 
door artikel 21 van de Wegverkeers
wet - op grond waarvan hij werd 
vervolgd - « voor het besturen van 
dit voertuig vereiste bewijs » was, 
daar het niet beantwoordde aan de 
voorschriften van artikel 15 van het 
koninklijk besluit van 1 februari 
1977; 

Overwegende dat, in strijd met 
wat het middel stelt, artikel 2 van 
het koninklijk besluit van 1 fe
bruari 1977, dat het toepassingsge
bied van dit besluit omschrijft, door 
in § 1 te bepalen wie houder en 
drager moet zijn van een rijbewijs 
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afgegeven overeenkomstig de bepa
lingen van dit besluit, ook doelt op 
de bestuurders die verkeren onder 
de omstandigheden omschreven in 
artikel 15 van het besluit en voor 
wie dit artikel, met betrekking tot 
de geldigheid van hun rijbewijs, 
speciale voorschriften inhoudt; 

Overwegende dat de rechters, nu 
zij vaststellen dat het feit viel onder 
de telastlegging zoals deze met de 
bewoordingen van artikel 21 van de 
Wegverkeerswet was omschreven, er 
geen nieuwe omschrijving aan dien
den te geven; 

Dat het vonnis derhalve het recht 
van verdediging van de eisers niet 
miskent; 

Overwegende dat het middel niet 
aanduidt welke beginselen van de 
strafvordering zouden zijn miskend 
noch hoe artikel 97 van de Grond
wet zou zijn geschonden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de scbending van de artikelen 1, 2, 
1" en 2", tweede lid, van de besluitwet 
van 30 december 1946 boudende berzie
ning en coordinatie van de wetgeving 
betreffende bet bezoldigd vervoer van 
personen door middel van automobielen, 
1, 2 van bet besluit van de Regent van 
15 mei 1947 boudende regeling van de 
geneeskundige scbifting van en bet 
geneeskundig toezicbt op de autobe
stuurders van de openbare autobusdien
sten, de bijzondere autobusdiensten, 
de autocardiensten, de taxidiensten en 
van de andere bij besluitwet van 
30 december 1946 bedoelde diensten tot 
vervoer van personen door middel van 
automobielen, en 97 van de Grondwet, 

doordat bet vonnis beslist dat bet 
vervoer met aile soorten voertuigen 
onder de bepalingen van de genoemde 
besluitwet valt en dat, met toepassing 
van artikel 1 van bet besluit van de 
Regent van 15 mei 1947, genomen ter 
uitvoering van de voornoemde besluit
wet, eerste eiser een inbreuk pleegde op 
de artikelen 1, E, en 3, 1", van bet besluit 
van de Regent van 15 mei 1947, 

terwijl bet besluit van de Regent van 
15 mei 1947 genomen werd ter uit
voering van de besluitwet van 

30 december 1946 inzake bezoldigd ver
voer van personen, waarvan bet toepas
singsgebied uitdrukkelijk werd beperkt 
tot drie categorieen voertuigen, met 
name : de openbare autobusdiensten, de 
bijzondere autobusdiensten en de auto
cardiensten; de uitsluiting van bet toe
passingsgebied, zoals omscbreven in 
artikel 2, 1" en 2", uiteraard betrekking 
beeft op bet vervoer verricbt respectie
velijk door werkgevers, botelbouders, 
lucbtvaartondernemingen en andere, 
door middel van voertuigen die binnen 
bet toepassingsgebied van deze besluit
wet vallen, met name autobusdiensten of 
autocars; aangezien bet besluit van de 
Regent van 15 mei 1947 de uitvoering is 
van de besluitwet van 30 december 1946, 
bet toepassingsgebied van bet besluit 
beperkt is tot de voorzieningen in de 
besluitwet van 30 december 1946; der
balve bet vervoer door de werkgever 
verricbt met een minibus als zijnde ten 
beboeve van zijn personeel en niet 
dienende voor bet vervoer van personeel 
tijdens de dienstprestaties, niet gevi
seerd wordt door de bepalingen van de 
besluitwet van 30 december 1946 en bet 
besluit van de Regent van 15 mei 1947 : 

Overwegende dat, in strijd met 
wat in het middel wordt beweerd, 
het toepassingsgebied van de 
besluitwet van 30 december 1946 
niet beperkt is tot drie categorieen 
voertuigen; dat uit artikel 1 van de 
besluitwet blijkt dat deze het perso
nenvervoer door middel van auto
mobielen over de weg betreft; dat 
artikel 2, eerste lid, niet de voertui
gen, maar de personenvervoerdien
sten vermeldt, die onder de toepas
sing van de wet vallen, te weten de 
openbare autobusdiensten, de bij
zondere autobusdiensten en de 
autocardiensten; dat de artikelen 3, 
11 en 14 van de besluitwet omschrij
ven welke diensten als openbare 
autobusdiensten, bijzondere auto
busdiensten en autocardiensten 
worden beschouwd, zonder dat in 
die omschrijvingen verwezen wordt 
naar enige categorie voertuigen; dat 
artikel 2, tweede lid, de transporten 
vermeldt die niet onder de toepas~ 
sing van de besluitwet vallen, met 
dien verstande dat aan de transpor
ten die vermeld worden onder 
1" en 2", bij koninklijk besluit de 
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verplichtingen bedoeld in de ar
tikelen 28 en 29 van het besluit 
kunnen worden opgelegd; dat ook in 
artikel 2, tweede lid, niet naar 
categorieen van voertuigen wordt 
verwezen; dat dit alles ook geldt 
voor het besluit van de Regent van 
15 mei 1947; 

Overwegende dat uit het voor
gaande volgt dat de rechtbank de 
in het middel vermelde wettelijke 
en reglementaire bepalingen niet 
schendt door te beslissen dat het in 
artikel 2, tweede lid, 2", van de 
besluitwet van 30 december 1946 
bedoelde vervoer, als het verricht 
wordt met een minibus, onder de 
toepassing valt van de artikelen 1, 
E, en 3 van het besluit van de 
Regent van 15 mei 1947; 

Overwegende dat het middel niet 
aanduidt hoe artikel 97 van de 
Grondwet geschonden zou zijn; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schending van artikel 50 van bet 
Strafwetboek : 

Overwegende dat de twee eerste 
eisers vervolgd werden, de eerste 
wegens overtreding van de arti
'kelen 1, E, en 3, 1", van het besluit 
van de Regent van 15 mei 1947, en 
wegens overtreding van artikel 21 
van de Wegverkeerswet, de tweede 
wegens overtreding van de ar
tikelen 1, E, en 3, 2", van het besluit 
van de Regent van 15 mei 1947, en 
wegens overtreding van artikel 32 
van de Wegverkeerswet; dat de eer
ste rechter ieder van de eisers tot 
straffen en in de helft van de kosten 
veroordeelde; dat het bestreden 
vonnis, op hoger beroep van de 
eisers en van het openbaar minis
terie, het beroepen vonnis beves
tigt en de eisers solidair in de 
kosten van boger beroep veroor
deelt; 

Overwegende dat krachtens · ar
tikel 50 van het Strafwetboek aileen 
de beklaagden die wegens een 
zelfde misdrijf door een zelfde von
nis of arrest zijn veroordeeld, hoof
delijk tot de kosten gehouden zijn; 

Overwegende dat het vonnis, nu 
het de eerste en de tweede eiser 
wegens onderscheiden misdrijven 
veroordeelt, door hen solidair in de 
kosten van hoger beroep te verwij
zen, artikel 50 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; 

Overwegende dat de vernietiging 
die ten aanzien van de twee eerste 
eisers wordt uitgesproken, de ver
nietiging meebrengt van de beslis
sing waarbij derde eiseres, als 
civielrechtelijk aansprakelijke par
tij, eveneens solidair in de kosten 
van hoger beroep wordt veroor
deeld; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden vonnis in zoverre het de 
eisers veroordeelt in de kosten van 
boger beroep; vetwerpt de voorzie
ningen voor het overige; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeel
telijk vernietigde beslissing; veroor
deelt iedere eiser in een vierde van 
de kosten; laat de overige kosten 
ten laste van de Staat; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar de Correc
tionele Rechtbank te Mechelen, zit
ting houdende in boger beroep. 

5 mei 1981 - 2" kamer - Voorzitter : 
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Caenepeel - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Krings, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Goossens, Antwerpen. 
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Nr. 499 

2• KAMER- 5 mei 1981 

1° VOORLOPIGE HECHTENIS - HAND
HAVING VAN DE HECHTENIS - WET VAN 
20 APRIL 1874, ART. 5 - AANWEZIGHEID VAN 
BEZWAREN- REDENGEVING ~ BEGRIP. 

2° VOORLOPIGE.HECHTENIS- HAND
HAVING VAN DE VOORWPIGE HECHTENIS
WET VAN 20 APRIL 1874, ART. 5- OMSTANDIG-· 
HElD WAARDOOR DE OPENBARE VEILIGHEID 
IN GEVAAR WORDT GEBRACHT- REDENGE
VING- BEGRIP. 

1• Handhaving van de voorlopige hech
tenis vereist a.m. dat er voldoende 
bezwaren tegen de verdachte bestaan; 
het onderzoeksgerecht behoeft noch
tans de aanwezigheid van die bezwa
ren enkel liitdrukkelijk vast te stellen 
als zij in een conclusie worden 
betwist; de bezwaren behoeven even
wei niet nader te worden bepaald {1). 

2• Aileen op grand van de overwegingen 
dat de verdachte een weerloze vrouw 
met een geweerschot heeft gedood, dat 
hij belangrijke geldschulden had, dat 
hij contacten had met wapenhande
laars voor de ombouw en verkoop van 
wapens, dat het onderzoek nog aan de 
gang is en dat aamvezigheid van de 
verdachte noodzakelijk is met het oog 
op een psychiatrisch onderzoek, kan 
de rechter niet beslissen dat er ern
stige en uitzonderlijke omstandighe
den bestaan die dermate de openbare 
veiligheid raken dat de voorlopige 
hechtenis moet worden gehandhaafd. 

(DEMEYER) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 maart 1981 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen, 
kamer van inbeschuldigingstelling, 
gewezen; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 5 van de wet van 
20 april 1874 op de voorlopige hechtenis, 
gewijzigd door artikel 3 van de wet van 
13 maart 1973, 

(1) Cass., 13 feb. 1979 (A.C., 1978-79, 695}; zie 
ook de noot R.H. onder Cass., 2 juli 1951 (Bull. 
en Pas., 1951, I, 762). 

doordat het arrest het hoger beroep 
van eiser ongegrond verklaart en het 
bevel van de raadkamer, waardoor de 
hechtenis van eiser werd gehandhaafd, 
bevestigt, op grond dat een totaal weer
laze vrouw met een geweerschot werd 
gedood, eiser belangrijke geldschulden 
zou hebben en hij contacten zou hebben 
met wapenhandelaars, waardoor de fei
ten uitzonderlijk ernstig zijn en dit 
omstandigheden zijn eigen aan de zaak 
en aan de persoonlijkheid van verdachte 
die in het belang van de openbare 
veiligheid de handhaving van de voorlo
pige hechtenis vereisen; dat daaren
boven eiser nog psychiatrisch dient te 
worden onderzocht en hij onmiddellijk 
na het misdrijf waarvan hij wordt ver
dacht, gepoogd heeft zelfmoord te ple
gen, 

terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn 
conclusie stelde dat geen voldoende 
bezwaren tegen hem aanwezig zijn, en 
het arrest, dat nergens vaststelt dat wei 
voldoende bezwaren aanwezig zijn, noch 
expliciet, noch impliciet deze conclusie 
beantwoordt; 

tweede onderdeel, eiser in zijn conclu
sie stelde dat uit de loutere vaststelling 
der ten laste gelegde feiten niet kan 
worden afgeleid dat eiser een bijzonder 
gevaarlijke geestesgesteldheid heeft, en 
integendeel blijkt uit het strafdossier dat 
hij, 55 jaar oud zijnde, een blanco 
strafregister heeft, hij reeds meer dan 
twintig jaar bij dezelfde werkgever 
werkte en hij gedurende vele jaren zijn 
zieke moeder heeft verzorgd en ver
pleegd; het arrest hierop niet antwoordt; 
bovendien de overwegingen dat een 
totaal weerloze vrouw met een geweer
schot gedood werd, dat eiser belangrijke 
geldschulden had en dat hij contacten 
met wapenhandelaars onderhield geen 
gegevens eigen aan de zaak of de 
persoonlijkheid van eiser uitmaken 
welke de handhaving van de hechtenis 
zouden rechtvaardigen; het arrest in 
gebreke blijft de gegevens te vermelden 
waarom de omstandigheid « een weer
laze vrouw met een geweerschot te 
hebben gedood », de « schuldenlast » en 
de « contacten met wapenhandelaars >> in 
casu ernstige en uitzonderlijke omstan
digheden zijn welke in het belang van 
de openbare veiligheid de handhaving 
van de hechtenis rechtvaardigen; 

derde onderdeel, eiser uitdrukkelijk in 
zijn conclusie stelde dat een gebeurlijk 
psychiatrisch onderzoek net zo goed kan 
plaatsvinden wanneer eiser in vrijheid is 
gesteld, en er geen enkel element is om 
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te besluiten dat eiser zich aan dit 
onderzoek en aan andere zal ontrekken; 
het arrest de conclusie niet beantwoordt 
door zonder meer te verwijzen naar de 
omstandigheid dat het onderzoek - en 
ook het psychiatrische - nog bezig is, 
en het in gebreke blijft enige reden te 
geven waarom dit onderzoek de verdere 
handhaving van de hechtenis vereist; 

vierde onderdeel, eiser in zijn conclu
sie stelde dat de poging tot zelfmoord 
geen reden is tot handhaving van de 
hechtenis, en dit door de aard zelf van 
de ten laste gelegde feiten; het arrest 
deze conclusie niet beantwoordt door 
zonder redengeving « mede gelet op de 
omstandigheid dat hij, nate zijn overge
gaan tot het misdrijf waarvan hij ver
dacht wordt, gepoogd heeft zelfmoord te 
plegen », de hechtenis te handhaven; het 
arrest bovendien oordeelt in strijd met 
het dossier, waaruit blijkt dat eiser 
zwaar gewond werd gevonden door de 
verpleegster, hij het nog bij de hand 
zijnde geweer heeft genomen, niet om 
het nogmaals tegen zichzelf te gebrui
ken, doch om het te ontladen en verdere 
ongelukken te voorkomen : 

Overwegende dat voor de handha
ving van de voorlopige hechtenis 
onder meer vereist is dat er vol
doende bezwaren tegen de ver
dachte zijn; dat de onderzoeksge
rechten dit echter alleen uitdrukke
lijk moeten vaststellen, wanneer het 
bestaan van zulke bezwaren in een 
conclusie wordt betwist; 

Overwegende dat eiser in een 
conclusie voor de kamer van inbe
schuldigingstelling heeft aangevoerd 
dat « er geen voldoende bezwaren 
tegen verdachte aanwezig zijn ... »; 

Overwegende dat het arrest ech
ter niet vaststelt dat er voldoende 
bezwaren zijn; 

Dat het arrest eisers conclusie 
niet beantwoordt en derhalve op dit 
punt niet met redenen is omkleed; 

Overwegende dat voor het overige 
het arrest de omstandigheden eigen 
aan de zaak of aan de persoonlijk
heid van de verdachte die in het 
belang van de openbare veiligheid 
de handhaving van de voorlopige 
hechtenis vereisen, bij wijze van 
aanvulling van die vermeld en 
omschreven in de beschikking van 

de raadkamer, laat steunen op de 
gronden : « dat de feiten uitzonder
lijk ernstig zijn doordat een totaal 
weerloze vrouw met een geweer
schot gedood werd en ( eiser ), welke 
volgens het onderzoek belangrijke 
geldschulden had, reeds geruime 
tijd contacten onderhield met 
wapenhandelaars voor het mede
brengen van wapenonderdelen, de 
ombouw van oorlogswapens en de 
verkoop van wapens »; dat het 
arrest er aan toevoegt : « dat het 
onderzoek nog volop aan de gang is, 
dat (eiser) ook nog psychiatrisch 
dient te worden onderzocht en dat 
zijn verzekerde aanwezigheid hier
voor noodzakelijk is, mede gelet op 
de omstandigheid dat hij, nate zijn 
overgegaan tot het misdrijf waarvan 
hij verdacht wordt, gepoogd heeft 
zelfmoord te plegen »; 

Overwegende dat de beschikking 
van de raadkamer vermeldde : « dat 
de verdachte zijn moeder met een 
vuurwapen neerschoot; dat deze fei
ten een uitzonderlijk ernstg karak
ter hebben en getuigen van een 
bijzondere gevaarlijke geestesge
steldheid bij de verdachte, zodat 
zijn verdere aanhouding vereist is 
in het belang van de openbare 
orde »; 

Overwegende dat noch de in deze 
beschikking aangehaalde omstan
digheden noch die welke het arrest 
bij wijze van aanvulling vermeldt 
als dusdanig van aard zijn de open
bare veiligheid in het gedrang te 
brengen; 

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 de feiten van een 
uiterst gevaarlijke geestesgesteld
heid getuigen, wat een gegeven is 
eigen aan de persoonlijkheid van 
eiser, dat de openbare veiligheid 
zou kunnen raken, maar dat het 
arrest nalaat vast te stellen dat die 
geestesgesteldheid nog bestaat, en, 
voor alle omstandigheden in het 
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algemeen, bet gevaar te preciseren 
dat de openbare veiligbeid zou 
lopen indien eiser in vrijbeid zou 
worden gesteld; 

Overwegende dat bet arrest der
halve niet voldoet aan de bijzondere 
motiveringsplicbt opgelegd door 
artikel 5 van de wet van 20 april 
1874, gewijzigd door artikel 3 van de 
wet van 13 maart 1973; 

Dat het middel in zoverre 
gegrond is; 

Om die redenen, en ongeacbt de 
overige door eiser aangevoerde mid
delen die niet tot cassatie zonder 
verwijzing zouden kunnen leiden, 
vernietigt bet bestreden arrest; 
beveelt dat van onderbavig arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van de vernietigde beslissing; 
laat de kosten ten laste van de 
Staat; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar bet Hof van Beroep te 
Gent, kamer van inbescbuldiging
stelling. 

5 mei 1981 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Boon - Gelijklui
dende conclusie van de h. Krings, advo
caat-generaal - Advocaat : mr. Carsau, 
Antwerpen. 

Nr. 500 

2• KAMER- 6 mei 1981 

VOORZIENING IN CASSATIE 
BESLISSINGEN WAARTEGEN CASSATIEBEROEP 
KAN WORDEN INGESTELD - STRAFZAKEN -
BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ -
BESLISSING VAN DE COMMISSIE TOT 
BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPJJ WAAR
BLJ ALLEEN MAAR DE ZAAK • SINE DIE • VOOR 
ONDERZOEK WORDT UITGESTELD - CASSA

(LEONARD) 

6 mei 1981 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Legros, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Kreit - Gelijklui
dende conclusie van de h. Ballet, advo
caat-generaal. 

Nr. 501 

2• KAMER- 6 mei 1981 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - BURGER
LUKE RECHTSVORDERING - MOTIVERINGS
VEREISTE - VORMVOORSCHRIFT - MIDDEL 
WAARIN AAN DE BESTREDEN BESLISSING 
WORDT VERWETEN DAT ZJJ DE SCHADE EX 
AEQUO ET BONO OP ONVERANTWOORDE 
GRONDEN HEEFT GERAAMD - GRIEF ZON
DER ENIG VERBANO MET DE SCHENDING VAN 
ART. 97 GW. (I). 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN - BURGERLJJKE RECHTSVOR
DERING - VOORGESTELDE RAMINGSWJJZE 
AFGEWEZEN OP EEN EXCEPTIE DIE DE PAR-
TJJEN NIET HEBBEN OPGEWORPEN 
GERECHTELJJK WETBOEK, ART. 774, TWEEDE 
LID- NIET TOEPASSELJJKE WETSBEPALING. 

2• Daar de regel vervat in het tweede lid 
van art. 774 Ger. W. in strafzaken niet 
toepasselijk is, behoeft de rechter de 
debatten niet te heropenen voordat hij 
op grand van een exceptie die de 
partijen voor hem niet hadden opge
worpen, een vordering afwijst nopens 
de wijze van raming van de door een 
burgerlijke partij geleden schade (2). 

(CALOENS T. DE MEURECHY) 

ARREST ( vertaling) 

RET HOF; - Gelet op bet bestre
den vonnis, op 3 februari 1981 in 
boger beroep gewezen door de Cor
rectionele Recbtbank te Brussel; 

Overwegende dat het vonnis 
enkel uitspraak doet over de bur
gerlijke belangen; 

TIEBEROEP VAN DE GEINTERNEERDE- NIET 1-----------------
0NTVANKELJJK CASSATIEBEROEP (!). 

Nota arrest nr. 500 : 

(1) Zie (in burgerlijke zaken) Cass., 
4 maart 1976 (A.C., 1976, 730), met noot 2, F.D. 

Nota's arrest nr. 501 : 

(1) Zie Cass., 28 okt. 1980 (A.C., 198v-81, 
nr. 127). 

(2) Zie Cass., 19 okt. 1977 (A.C., 1978, 226), 
met voetnoot F.D. 
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Over het eerste middel, afgeleid uit de 

schending van artikel 97 van de Grand
wet, 

doordat de correctionele rechtbank de 
schadeloosstelling, die aan eiser ver
schuldigd is wegens de schade ten 
gevolge van zijn blijvende arbeidson
geschiktheid, naar billijkheid op 
350.000 frank heeft vastgesteld, 

teiWijl de correctionele rechtbank 
haar beslissing om een forfaitaire 
raming per percentage van blijvende 
ongeschiktheid toe te passen en om 
schadeloosstelling door kapitalisatie te 
verwerpen, enkel grondt op de vaststel
ling dat eiser geen stukken had overge
legd waaruit zou blijken hoeveel hij 
verdiende ten tijde van het ongeval; de 
rechtbank evenwel eiser niet verzocht 
heeft die stukken over te leggen : 

Overwegende dat, volgens het 
vonnis, de schade niet bij wege van 
kapitalisatie kan worden geraamd, 
omdat eiser niet met verantwoor
dingsstukken aantoont hoeveel hij 
precies verdiende op het ogenblik 
van het ongeval; 

Overwegende dat, welke ook de 
waarde van die grond moge zijn, het 
arrest voldoet aan het vormvereiste 
van het in het middel aangevoerde 
artikel 97 van de Grondwet; 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 77 4 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 

doordat de correctionele rechtbank, 
zonder vooraf de heropening van de 
debatten te hebben bevolen, de door 
eiser voorgestelde wijze van raming van 
de blijvende ongeschiktheid heeft ver
worpen, op grond van een exceptie 
(ontbreken van verantwoordingsstukken 
betreffende het loon ten tijde van het 
ongeval) die verweerder noch de correc
tionele rechtbank zelf tegen eiser had
den aangevoerd : 

Overwegende dat de regel vervat 
in artikel 774, tweede lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek niet van toe
passing is in strafzaken; 

Dat uit de tekst zelf van die 
wetsbepaling, die immers handelt 
over de afwijzing van de vordering 
op grond van een door de partijen 

niet ingeroepen exceptie, blijkt dat 
zij niet van toepassing is op de 
procedure betreffende de strafvor
dering en derhalve evenmin op de 
procedure betreffende de burger
lijke rechtsvordering die terzelfder 
tijd en voor dezelfde rechters ver
volgd wordt als de strafvordering; 

Dat de verplichtingen van de 
strafrechter, wat de heropening van 
de debatten betreft, bepaald worden 
door de aard van het strafproces, de 
opdracht en de bevoegdheden van 
die rechter; 

Dat het mi.ddel faalt naar recht; 

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

6 mei 1981 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Legros, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Kreit - Gelijklui
dende conclusie van de h. Ballet, advo
caatc.generaal - Advocaten : mrs. De 
Bruyn; Gilson de Rouvreux, Brussel. 

Nr. 502 

2• KAMER - 6 mei 1981 

1° RECHT VAN VERDEDIGING 
STRAFZAKEN - TWEE PROCESSEN-VERBAAL 
VAN TERECHTZITTINGEN VAN DE EERSTE 
RECHTER DOOR DE APPELRECHTER VERNIE
TIGD, WAARNA UITSPRAAK IN HOGER BEROEP 
ZONDER VERHOOR VAN DE TIJDENS DIE 
TERECHTZITTINGEN GEHOORDE GETUIGEN -
GEGEVENS WAAROP DE UITSPRAAK IS 
GEGROND REGELMATIG BESPROKEN DOOR DE 
PARTIJEN - GEEN MISKENNING VAN HET 
RECHT VAN VERDEDIGING (1). 

2° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 

- STRAFVORDERING - EEN ENKELE STRAF 
UITGESPROKEN WEGENS VERSCHEIDENE MIS
DRIJVEN - MIDDEL DAT ENKEL BETREKKING 
HEEFT OP EEN VAN DIE MISDRIJVEN- STRAF 
NAAR RECHT VERANTWOORD DOOR DE 
ANDERE MISDRIJVEN- NIET ONTVANKELIJK 
MIDDEL(2). 

(1) Zie Cass., 7 jan. 1974 (A.C., 1974, 500) en 
17 jan. 1978 (ibid., 1978, 597). 

(2) Zie Cass., 19 nov. 1980 (A.C., 1980-81, 
nr. 169). 
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(B. .. ) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 4 maart 1981 door het 
Hof van Beroep te Bergen gewezen; 

Overwegende dat de voorziening 
enkel gericht is tegen de beschik
kingen van het arrest die verband 
houden met de tegen eiser inge
stelde strafvordering; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
miskenning van eisers recht van verde
diging, 

doordat het arrest, dat de processen
verbaal van het voor de eerste rechter 
afgenomen getuigenverhoor en het 
beroepen vonnis vernietigt, zijn beslis
sing dat de aan eiser verweten misdrij
ven bewezen zijn, laat steunen op het 
voor het hof van beroep gedane onder
zoek, hetwelk enkel bestond uit de 
ondervraging van eiser die de feiten is 
blijven ontkennen, de vordering van het 
openbaar ministerie, het pleidooi van 
eisers raadsman en het feit dat eiser een 
conclusie heeft neergelegd waarin hij 
zijn schuld uitdrukkelijk betwistte, 

terwijl het hof van beroep, nu het de 
getuigen niet heeft verhoord, ofschoon 
de processen-verbaal van hun verhoor 
voor de eerste rechter nietig waren, 
eiser in zijn recht van verdediging 
schaadt: 

Overwegende dat in strafzaken, 
wanneer de wet geen bijzonder 
bewijsmiddel voorschrijft, de feiten
rechter in feite de waarde beoor
deelt van de aan hem voorgelegde 
gegevens; 

Overwegende dat uit de context 
van het arrest waarbij de proces
sen-verbaal van de op 12 november 
1980 en 26 november 1980 door de 
correctionele rechtbank gehouden 
terechtzittingen en het beroepen 
vonnis vernietigd werden, blijkt dat 
het hof van beroep zijn overtuiging 
heeft gegrond op de gegevens van 
de zaak en het voor het hof 
gevoerde onderzoek; 

Dat het recht van verdediging 
niet miskend wordt door het feit dat 
de appelrechters, na twee proces
sen-verbaal van de door de eerste 

rechter gehouden terechtzittingen te 
hebben vernietigd, niet overgaan tot 
het verhoor van de getuigen die in 
de loop van die terechtzittingen zijn 
ondervraagd, als de gegevens welke 
het hof van beroep voldoende heeft 
geacht om tot zijn overtuiging te 
komen, regelmatig aan de vrije 
bespreking van de partijen zijn 
onderworpen; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 21 van de 
wet van 17 april 1878 houdende de 
voorafgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering en 65 van het Strafwet
boek, 

doordat het hof van beroep beslist dat 
het misdrijf van verkrachting, tussen 
21 maart 1973 en 21 maart 1976 gepleegd 
op de persoon van A. .. B ... , niet verjaard 
is, op grond dat een en hetzelfde opzet 
ten grondslag ligt aan dit misdrijf en 
aan het feit dat omschreven werd als 
aanranding van de eerbaarheid en dat 
tussen 1 september 1977 en 30 augustus 
1980 werd gepleegd op de persoon van 
T ... B ... , 

terwijl, eerste onderdeel, de feiten, 
zowel naar hun aard als wat de persoon 
van het beweerde slachtoffer betreft, van 
elkaar verschillen en er zoveel jaren 
tussen verlopen zijn dat niet kan worden 
beslist dat die feiten een « voortgezet 
misdrijf » opleveren; 

tweede onderdeel, het arrest, waar het 
vaststelt dat er bij eiser « opzet tot 
sexuele perversiteit » aanwezig was, zijn 
beslissing grondt op een term uit de 
moraal, de psychologie of de psychiatrie, 
die met strafrecht niets te maken heeft 
en aldus de morele uitoefening van het 
recht van verdediging belet; 

Wat beide onderdelen samen 
betreft: 

Overwegende dat, in zoverre het 
arrest uitspraak doet over de telast
leggingen I.B.l, I.B.2, I.B.3, I.C en II, 
de substanWHe of op straffe van 
nietigheid voorgeschreven rechts
vormen in acht zijn genomen en de 
beslissing overeenkomstig de wet is 
gewezen; 
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Overwegende dat het middell 
enkel opkomt tegen de beslissing op 
de telastlegging LA zoals ze bij het 
arrest werd gewijzigd; 

Overwegende dat, zelfs als men 
aanneemt dat het middel gegrond 
is, het niet ontvankelijk zou zijn bij 
gebrek aan belang, nu de straf 
wettelijk verantwoord blijft door de 
telastleggingen I.E en C, waarvoor 
eiser wettig is veroordeeld; 

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

6 mei 1981 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Legros, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Stranard - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Ballet, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Rene Urbain, Bergen. 

Nr. 503 

2• KAMER- 6 mei 1981 

1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE 
STRAFZAKEN - SAMENSTELLING VAN HET 
GERECHT- AANWEZIGHEID VAN HET OPEN
BAAR MINISTERIE EN VAN DE GRIFFIER OP 
EEN VAN DE TERECHTZITTINGEN VAN DE 
CORRECTIONELE RECHTBANK TIJDENS 
WELKE DE ZAAK IS ONDERWCHT, BLIJKEND 
NOCH UIT HET PROCES-VERBAAL VAN DIE 
TERECHTZITTING, NOCH UIT HET VONNIS -
ONWETTIG VONNIS. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN - BEROEPEN VONNiS NIETIG -
BESLISSING VAN DE RECHTER IN HOGER 
BEROEP WAARIN DIE NIETIGHEID WORDT 
OVERGENOMEN - NIETIGHEID VAN DE 
BESLISSING IN HOGER BEROEP (1). 

1 • 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.) 

(1) Cass., 14 jan. 1981 (A.C., 1980-81, nr. 278). 

(2) Zie Cass., 9 juni 1969 (A.C., 1969, 986), 
5 dec. 1978 (ibid, 1978-79, 397) en 1 april 1981 
(ibid, 1980-81, nr. 443). 

(VISSERS) 

ARREST ( vertaling) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 25 februari 1981 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe-
zen; 

Over het middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 190 
van het Wetboek van Strafvordering, 138, 
eerste lid, 170 van het Gerechtelijk 
Wetboek en 1 van de wet van 
17 april 1878 houdende de voorafgaande 
titel van het Wetboek van Straf
vordering: 

Overwegende dat het proces
verbaal van de op 19 december 1980 
door de correctionele rechtbank 
gehouden terechtzitting waarop de 
zaak werd behandeld, de naam niet 
vermeldt van de magistraat van het 
openbaar ministerie die op bedoelde 
terechtzitting tegenwoordig was en 
evenmin van de persoon die als 
griffier de zitting bijwoonde; 

Overwegende dat de vermeldin
gen van het op dezelfde dag in 
onderhavige zaak gewezen vonnis 
dat verzuim niet kunnen goedma
ken; dat zij enkel bewijzen dat het 
ambt van openbaar ministerie en 
van griffier regelmatig werden uit
geoefend bij de uitspraak van die 
beslissing; 

Overwegende dat het Hof aldus in 
de onmogelijkheid verkeert na te 
gaan of de correctionele rechtbank 
regelmatig was samengesteld tijdens 
de terechtzitting van 19 december 
1980 waarop de zaak werd behan
deld; dat het vonnis dientengevolge 
nietig is; 

Overwegende dat het hof van 
beroep door zijn beslissing te gron
den op de redenen van dat vonnis, 
de nietigheid ervan heeft overgeno
men; 

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

6 mei 1981 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Legros, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Sace - Gelijklui
dende conclusie van de h. Ballet, advo
caat-generaal. 

Nr. 504 

2• KAMER- 6 mei 1981 

1° BEWIJS - ALGEMENE BEGRIPPEN 
STRAFZAKEN- BEWIJSLAST- BEGRIP. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - CONCLU
SIE MET VERZOEK OM EEN AANVULLENDE 
ONDERZOEKSDAAD - AFWLJZING NAAR 
RECHT VERANTWOORD- BEGRIP. 

1" De rechter die, op grond van feitelijke 
overwegingen, zegt dat in de door de 
beklaagde tot staving van zijn verweer 
aangevoerde beweringen niets geloofs
waardigs te vinden is, omkleedt zijn 
beslissing regelmatig met redenen en 
miskent geenszins de regels betref
fende de bewijslast in strafzaken (1). 

2" Afwijzing van een verweer met ver
zoek om een aanvullend onderzoek 
naar de snelheid waarmee de tegen
partij reed, is naar recht verantwoord 
door de beslissing dat eisers bewering, 
dat die overdreven snelheid door geen 
enkel objectief gegeven in het dossier 
is bewezen, niet wordt gestaafd, noch 
door enig getuigenis, noch, om de 
aangehaalde redenen, door de bereke
ningen van eisers technisch raadsman 

1 ... 

IV. Wat het overige van de voor
ziening betreft : 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 6 van bet Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden en 
van bet algemeen beginsel inzake 
bewijslast in strafzaken, 

doordat bet arrest dat eiser tot een 
straf veroordeelt en hem aileen aanspra
kelijk verklaart voor bet ongeval, niet 
ingaat op de conclusie waarin eiser 
betoogde dat de snelheid van de ver
weerder Strobbe overdreven was en de 
werkelijke oorzaak vormde van bet 
noodlottige ongeval, en waarin hij ver
zocht om een deskundigenonderzoek ten 
einde de snelheid van verweerder op bet 
ogenblik van de botsing vast te stellen, 

terwijl eiser tijdens de debatten een 
door zijn technisch raadsman, kolonel 
Van Gompel, opgemaakt verslag had 
overgelegd waardoor bet door eiser aan
gevoerde verweermiddel ernstig en aan
nemelijk werd : 

Overwegende dat het arrest 
beslist « dat uit geen enkel objectief 
gegeven van het dossier blijkt dat 
de bestuurders van de twee motor
fietsen (thans de verweerders 
Strobbe en Deschepper) met een 
overdreven snelheid zouden hebben 
gereden op het ogenblik van de 
botsing; ... dat bovendien de uit
komst van de berekeningen van de 
deskundige (kolonel Van Gompel) 
niet gestaafd wordt door de tijdens 
het vooronderzoek afgenomen getui
genverklaringen en evenmin door (2). 

(STOJANOV T. STROBBE, DE SCHEPPER, 
KERCKHEER, FRANS) 

de aan het hof van beroep ter 
DE beoordeling voorgelegde materiele 

gegevens van het strafdossier »; 
Overwegende, enerzijds, dat, wan

neer het arrest het door eiser aan
HET HOF; _ Gelet op het bestre- gevoerde verweer afwijst op grond 

den arrest, op 18 december 1980 van de gegevens die het aangeeft, 
door het Hof van Beroep te Brussel het de bewijslast niet op eiser doet 

rusten; gewezen; 

ARREST ( vertaling) 

----------------! . Overwegende, anderzijds, dat het 
arrest de door eiser gevorderde 

(1) Zie Cass., 31 jan. 1977 (A.C., 1977, 602) en 
3 april 1979 (ibid, 1978-79, 913). 

(2) Zie Cass., 16 dec. 1980 (A.C., 1980-81, 
nr. 232). _ 

aanvullende onderzoeksmaatregel 
tot vaststelling van de snelheid van 
de verweerder Strobbe niet toestaat, 
op grond dat eisers bewering in 
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verband met de overdreven snelheid I dat zijn voertuig in ieder geval een te 
door geen enkel objectief gegeven voorziene hindernis was voor de ver
van het dossier wordt aangetoond, . weerder Strobbe : 
door geen enkele getuigenverklaring Wat het eerste onderdeel betreft: 
wordt gestaafd en, om de redenen 
die het arrest aanhaalt, al evenmin 
door de berekeningen van eisers 
technisch raadsman wordt beves-
tigd; . 

Dat het arrest aldus de beslissing 
naar recht verantwoordt waarbij 
eisers verweer met verzoek om een 
aanvullende onderzoeksmaatregel, 
verworpen wordt; 

Overwegende dat het middel in 
dat opzicht niet kan worden aange
nomen; 

Overwegende, voor het overige, 
dat het middel niet aangeeft waarin 
de schending van artikel 6 van het 
Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Funda
mentele Vrijheden bestaat; 

Dat het in dat opzicht niet ont
vankelijk is; 

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

doordat het arrest, dat eiser tot een 
straf veroordeelt en hem aileen aanspra
kelijk verklaart voor het ongeval, de 
conclusies van het door kolonel Van 
Gompel opgemaakt technisch verslag 
waarin de snelheid van verweerder 
Strobbe op 106 of 114 kilometer per uur 
wordt geraamd, verwerpt op grond dat 
het zijn conclusies uitsluitend baseert op 
de afstand waarover het slachtoffer werd 
weggeslingerd (18 meter) en geen reke
ning houdt met « gegevens, andere 
omstandigheden of onbekende elemen
ten die eigen zijn aan het litigieuze 
ongeval •; 

terwijl, eerste onderdeel, het hof van 
beroep niet bepaalt welke die andere 
gegevens, omstandigheden of onbekende 
elementen zijn waarop het zijn beslis
sing blijkbaar heeft gegrond en aan de 
hand waarvan het de conclusies van het 
technisch verslag van kolonel Van Gom
pel meent te kunnen verwerpen; 

tweede onderdeel, het arrest niet ant
woordt op eisers conclusie ten betoge 

Overwegende dat het arrest eisers 
verweermiddel, dat gegrond is op 
het verslag van diens technische 
raadsman, niet aileen verwerpt op 
grond van de in het middel aahge
haalde consideransen, doch boven
dien op grond van de vaststelling 
« dat uit geen enkel objectief gege
ven van het dossier blijkt dat de 
bestuurders van de twee motorfiet
sen met overdreven snelheid zouden 
gereden hebben op het ogenblik van 
de botsing; dat die veronderstelling 
door geen enkele getuigenverklaring 
wordt gestaafd; dat het verslag, 
hetwelk door kolonel Van Gompel 
eenzijdig was opgemaakt tot staving 
van de stelling van de beklaagde 
Stojanov, op berekeningen berust, 
die, hoe wetenschappelijk ze ook 
mogen zijn, !outer theoretisch zijn; 
... dat bovendien de uitkomst van de 
berekeningen van ... (die) deskun
dige niet gestaafd wordt door de 
tijdens het vooronderzoek afgeno
men getuigenverklaringen en even
min door de aan het hof ter beoor
deling voorgelegde materiEHe gege
vens van het strafdossier »; 

Dat het arrest, op grond van die 
feitelijke gegevens, de andere . of 
daarmee strijdige feitelijke gege
vens van eisers conclusie verwerpt; 

Dat het zijn beslissing regelmatig 
met redenen omkleedt en naar 
recht verantwoordt; 

Dat het eerste onderdeel van het 
middel niet kan worden aangeno-
men; 

Wat het tweede onderdeel be
treft: 

Oven\regende dat het arrest, na 
enerzijds te hebben gewezen op de 
« vele onvoorzichtige handelingen » 
waaraan eiser zich schuldig heeft 
gemaakt ~n « die de ongevallen 
hebben veroorzaakt », en na ander
zijds op de in het antwoord op het 
eerste onderdeel van het middel 
aangegeven gronden te hebben 
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beslist « dat uit geen enkel objectief 
gegeven van het dossier blijkt dat 
de bestuurders van de twee motor
fietsen met overdreven snelheid 
zouden hebben gereden op het 
ogenblik van de botsing », niet meer 
behoefde te antwoorden op de con
clusie volgens welke het voertuig 
van eiser een te voorziene hindernis 
vormde, nu die conclusie ingevolge 
bovenvermelde vaststellingen niet 
meer ter zake diend was; 

Dat dit onderdeel van het middel 
feitelijke grondslag mist; 

ook uit ]outer feitelijke omstandighe
den van een verkeersongeval, alleen 
rekening houdt met die getuigenissen 
om de vordering van die partij af te 
wijzen (1). 

(SPIRLET, COLSON, LANDSBOND DER CHRISTE
LIJKE MUTUALITEITEN T. JEANPIERRE R., 

JEANPIERRE J., MAGIERA) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 4 december 1980 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Luik; 

Overwegende dat, in zoverre het 
arrest uitspraak doet over de tegen 
eiser ingestelde strafvordering, de II. Betreffende de voorzieningen 
substantiele of op straffe van nietig- van de eisers, burgerlijke partijen : 

~eid voo~~eschreven rechtsvorm~n B. In zoverre de voorzieningen 
Iz:t acht ZIJn genom~n en de besh~- · gericht zijn tegen de beslissingen op 
smg overeenkomstig de wet IS de burgerlijke rechtsvorderingen, 
gewezen; ingesteld tegen : 

Om die redenen, verwerpt de 2. de verweerders Roger Jean-
voorziening; veroordeelt eiser in de pierre, beklaagde, en Anna Magie
kosten. ra, burgerrechtelijk aansprakelijke 

6 mei 1981 - 2• kamer - Voorzitter : partij : 
de h. Legros, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Stranard - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Ballet, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Lejeune, Brussel. 

Nr. 505 

2• KAMER- 6 mei 1981 

REDENEN VAN DE VONNI~SEN EN 
ARRESTEN- STRAFZAKEN- BURGER
~LJKE RECHTSVORDERING- CONCLUSIE VAN 
DE BURGERLLJKE PARTLJ - REDENGEVING 
VEREIST BLJ ART. 97 GW. - BEGRIP. 

Wegens niet regelmatige redengeving 
wordt art. 97 Gw. geschonden door het 
vonnis dat, ook al wil de burgerlijke 
partij ten laste van de beklaagde een 
misdrijf bewijzen waardoor hij schade 
heeft geleden en zulks op grond van 
bewijsmiddelen die zij niet enkel 
afleidt uit getuigenverklaringen maar 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 97 van de Grondwet, 

doordat bet bestreden vonnis, na ver
weerder, beklaagde, te hebben vrijge
sproken van de telastlegging dat hij met 
overdreven snelheid heeft gereden en 
slagen en verwondingen door onvoor
zichtigheid heeft toegebracht aan Isa
belle Colson, de eisers dientengevolge 
hun burgerlijke rechtsvordering ontzegt 
en hen in de kosten veroordeelt, op 
grond dat « bet ongeval heeft plaatsge
had op de grens van maar buiten een 
bebouwde kom; dat D'Antuone verklaart 
dat Roger Jeanpierre zeer snel reed; dat 
die snelheid door die beklaagde wordt 
geraamd op 60170 kilometer per uur, 
door de deslundige van de verzekeraar 
van Spirlet op ten minste 80 kilometer 
per uur en door Texeira op 90/100 kilo
meter per uur; dat er twijfel blijft 
bestaan aangaande de snelheid van 
Roger Jeanpierre», 

(I) Zie noot 3 in • De motivering van de 
vonnissen en arresten en de bewijskracht van 
de akten •, plecht. openingsrede van proc.-gen. 
Durnon, toen eerste adv.-gen., voor het Hof 
van 1 sept. 1978. 
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terwijl de eisers in hun regelmatig 

voor de correctionele rechtbank geno
men conclusie aan de hand van vier 
gegevens aantoonden dat de eerste ver
weerder met overdreven snelheid reed, 
namelijk: 

1" de verklaringen van de getuigen 
D'Antuone en Texeira; 2" de afstand die 
de wagen van Jeanpierre na de botsing 
nog afgelegd heeft en de talrijke hevige 
botsingen tussen zijn voertuig en dat 
van Spirlet en de muur van bet gebouw 
waartegen hij gereden is; 3" de hevigheid 
van de botsing met de wagen van 
Spirlet; 4" de afstand waarover beide 
inzittenden uit de wagen van Spirlet 
werden geslingerd; de eisers in de 
slotsom van hun conclusie de rechtbank 
uitdrukkelijk verzochten vast te stellen 
en voor recht te zeggen dat c de vele 
zwenkingen van de wagen van Jean
pierre na de botsing een ernstig vermoe
den in die richting opleveren »; « de 
verwondingen van de passagier van 
Jeanpierre en de wijze waarop hij uit 
bet voertuig werd geslingerd, ofschoon 
hij zijn veiligheidsgordel had bevestigd, 
overigens een ander vermoeden " van 
overdreven snelheid opleveren; bet von
nis in de hierboven weergegeven gron
den geen rekening houdt met de door de 
eisers in hun conclusie geformuleerde 
vermoedens en vorderingen, noch om ze 
te aanvaarden, noch om ze te verwerpen; 
de stellers van bet vonnis zich in feite 
ertoe beperken de verklaringen van de 
getuigen en van de eerste verweerder 
met elkaar te vergelijken hoewel de 
eisers in hun conclusie nog van andere 
bewijselementen gewag maakten; waar
uit volgt dat de beslissing waarbij de 
eerste verweerder vrijgesproken wordt 
en de burgerlijke rechtsvorderingen aan 
de eisers ontzegd worden, niet regelma
tig met redenen is omkleed, in zoverre 
die beslissing op een motivering berust 
die geen antwoord verstrekt op de 
omstandige argumentatie in de conclusie 
van de eisers; 

Overwegende dat de eisers in hun 
conclusie deden gelden dat de ver
weerder Roger Jeanpierre met een 
overdreven snelheid reed en zich, 
tot staving van hun vordering, bene
vens de verklaringen van de getui
gen D'Antuone en Texeira, beriepen 
op de · afstand die de wag en van 
Roger Jeanpierre na de botsing nog 
had afgelegd, de talrijke botsingen 
tussen zijn voertuig en dat van 

eiseres Spirlet en de muur van het 
gebouw waartegen hij gereden is, de 
hevigheid van de botsing met het 
voertuig van Spirlet en de afstand 
waarover beide inzittenden van de 
wagen van Spirlet werden wegge
slingerd; dat de burgerlijke partijen 
in de slotsom van hun conclusie de 
rechtbank ook verzochten te zeggen 
dat de vele zwenkingen die de 
wagen van Roger Jeanpierre na de 
botsing maakte, een ernstig vermoe
den van overdreven snelheid ople
verden, evenals de verwondingen 
van de passagier van Jeanpierre en 
de wijze waarop hij uit het voertuig 
werd geslingerd, ofschoon hij zijn 
veiligheidsgordel droeg; 

Overwegende dat het vonnis met 
de in het middel weergegeven con
sideransen weliswaar antwoordt op 
de conclusie betreffende de getui
genverklaringen, doch met die nocb 
met enige andere considerans ant
woordt op de andere gegevem 
welke in de omstandige conclusi( 
van de eisers zijn uiteengezet; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt he 
bestreden vonnis, in zoverre daarbi 
uitspraak wordt gedaan over d1 
burgerlijke rechtsvorderingen, doo 
de eisers ingesteld tegen de ver 
weerders Roger Jeanpierre, be 
klaagde, en Anna Magiera, burger 
rechtelijk aansprakelijke partij; ver 
werpt de voorzieningen voor ht 
overige; beveelt dat van dit arre~ 
melding zal worden gemaakt op d 
kant van de gedeeltelijk vernietigd 
beslissing; veroordeelt de eisers i 
de helft van de kosten en c 
verweerders Roger Jeanpierre e 
Anna Magiera in de overige heH 
verwijst de aldus beperkte zaa 
naar de Correctionele Rechtbank · 
Verviers. 

6 mei 1981- 2• kamer- Voorzittej 
de h. Legros, afdelingsvoorzitter 
Verslaggever : de h. Bosly - Gelijklz 
dende conclusie van de h. Ballet, adv 
caat-generaal - Advocaten : mrs. Da 
sesse en De Bruyn. 
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Nr. 506. 

2• KAMER- 6 mei 1981 

1° WE'ITEN, DECRETEN, BESLUITEN 
- WEGVERKEERSREGL. 16 MAART 1968, ART. 1 

VEILIGHElDSGORDEL KONINKLIJK 
BESLUIT VAN 1 DEC. 1975, ART. 35.1- WETTIG 
VOORSCHRIFI'. 

2° WEGVERKEER - WEGVERKEERSREGL. 
I DEC. 1975, ART. 35.1 - DRAGEN VAN EEN 
VEILIGHEIDSGORDEL VERPLICHT - WETTIG 
VOORSCHRIFI'. 

1" en 2" Wettig is het voorschrift van 
art. 35.1 · Wegverkeersregl. 1 dec. 
1975 dat het dragen van een veilig
heidsgordel oplegt aan de bestuurder 
en de passagier van de aan het portier 
grenzende voorzitplaats (1). 

(STAQUET) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 7 januari 1981 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Neufcha
teau; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 78, 107 van 
de Grondwet en 1 van de op 
16 maart 1968 gecoi:irdineerde wetten 
betreffende de politie over het wegver
keer, 

doordat het vonnis eiseres veroordeelt 
op grond van artikel 35.1 van het 
!wninklijk besluit van 1 december 1975 
houdende algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer, 

terwijl de aan de Koning toegekende 
bevoegdheid om de algemene reglemen
ten vast te stellen betreffende de politie 
over het verkeer op de wegen van 
voetgangers, van middelen van vervoer 
te land en dieren, alsmede van de 
middelen van vervoer per spoor die de 
openbare weg gebruiken, luidens 
artikel 1 van de gecoi:irdineerde wetten 
betreffende de politie over het wegver
keer niet de bevoegdheid insluit om door 
reglementen in te grijpen in het strikt 

persoonlijk gedrag van sommige gebrui
kers van vervoermiddelen te land en per 
spoor, die de openbare weg volgen, zodat 
het op eiseres toegepaste artikel 35 van 
het koninklijk besluit van 1 decem
ber 1975 onwettig is : 

Overwegende dat artikel 1 van de 
op 16 maart 1968 geco6rdineerde 
wetten betreffende de politie over 
het wegverkeer volgens hetwelk de 
Koning bevoegd is om « de alge
mene reglementen vast te stellen 
betreffende de politie over het weg
verkeer op de wegen van voetgan
gers, van middelen van vervoer te 
land en dieren, alsmede van de 
middelen van vervoer per spoor die 
de openbare weg gebruiken », met 
name tot doel heeft de veiligheid 
van het wegverkeer te waarborgen; 

Overwegende dat uit die tekst 
blijkt dat de wetgever daarbij niet 
aileen gedacht heeft aan de veilig
heid « van voetgangers », « middelen 
van vervoer te land », « dieren » en 
« middelen van vervoer per spoor 
die de openbare weg gebruiken », 
maar ook, inzonderheid wat de mid
delen van vervoer te land betreft, 
aan de veiligheid, enerzijds, van de 
personen zonder wie de vervoermid
delen normaal niet zouden kunnen 
rijden - de bestuurders - en, 
anderzijds, van de personen die met 
die middelen worden vervoerd - de 
passagiers; 

Overwegende, derhalve, dat de 
Koning, door de algemene verplich
ting bedoeld in artikel 35.1 van het 
koninklijk besluit van 1 decem
ber 1975 voor te schrijven, de hem 
door de wet toegekende bevoegdhe
den niet heeft overschreden; dat die 
reglementaire bepaling overeen
komstig artikel 1 van bovenver
melde geco6rdineerde wetten is 
vastgesteld; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het tweede middel, ... 

(1) Zie Cass., 11 april en 27 juni 1979 (A.C., Dat het tweede ml'ddel nl'et kan 
1978-79, 971 en 1290) en 18 sept. 1979 (ibid., 
1979-80, nr. 32). worden aangenomen; 
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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 eiseres in 
de kosten. 

6 mei 1981 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Legros, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Screvens - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Ballet, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Vanderveeren, Brussel. 

Op dezelfde dag is een arrest in dezelfde zin 
gewezen op voorziening van Staquet tegen een 
ander vonnis van 7 jan. 1981 van de Correctio
nele Rechtbank :te Neufchiiteau. 

Nr. 507 

.1 • KAMER- 7 mei 1981 

2° De aanvraag tot overneming van een 
Jandbouwbedrijf, op grand van art. 4 
van 16 mei 1900 tot wijziging van bet 
erfstelsel der kleine nalatenscbappen, 
kan niet worden geacbt een aanvraag 
in te bouden tot overneming van bet 
woonbuis aileen voor bet geval dat de 
recbter zou vaststellen dat de gronden, 
bij bet overlijden van de de cujus niet 
door de bewoners van bet buis werden 
geexploiteerd. 

3° Niet ontvankelijk is de aanvraag tot 
overneming van een Jandbouwbedrijf, 
wanneer de recbter vaststelt dat de 
gronden bij bet overlijden van de de 
cujus niet meer door de bewoners van 
bet buis werden geexploiteerd; die 
aanvraag kan dan niet gelden als een 
aanvraag tot overneming van bet 
woonbuis; bet voorwerp van de twee 
aimvragen is immers verscbillend en 
de recbthebbende moet zelf bet voor
werp van zijn aanvraag nader bepalen 
(2). 

(BAERT JULES T. BAERT JULIA EA.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 11 oktober 1979 door 

1o ERFENISSEN - KLEINE NALATEN- ~:!; Hof van Beroep te Gent gewe
scHAPPEN - RECHT VAN OVERNEMING -
UITOEFENING VAN DAT RECHT- VEREISTEN. 

2° ERFENISSEN - KLEINE NALATEN
SCHAPPEN - RECHT VAN OVERNEMING -
AANVRAAG TOT OVERNEMING VAN EEN LAND
BOUWBEDRLJF- BEGRIP. 

3° ERFENISSEN - KLEINE NALATEN
SCHAPPEN - RECHT VAN OVERNEMING -
AANVRAAG TOT OVERNEMING VAN EEN LAND
BOUWBEDRLJF- VASTSTELLING DAT OP HET 
OGENBLIK VAN HET OVERLLJDEN VAN DE DE 
CUJUS DE GRONDEN NIET MEER DOOR DE 
BEWONERS VAN HET HUIS WERDEN GEEx
PLOITEERD - NIET ONTVANKELLJKE AAN
VRAAG. 

1 o Nu bet recbt van overneming, bedoeld 
in art. 4 wet van 16 mei 1900 tot 
wijziging van bet erfstelsel der kleine 
nalatenscbappen geen verplicbting is, 
maar wel een mogelijkbeid, moet bet 
door de recbtbebbende worden aange
vraagd; deze moet in zijn aanvraag bet 
voorwerp van de gewenste overname 
nader bepalen (1). 

(I) Zie Cass., 5 feb. 1954 (A.C., 1954, 403). 

Over bet middel, afgeleid uit de schen
dine van de artikelen 4, eerste lid, van 
de wet van 16 mei 1900 tot wijziging van 
bet erfstelsel der kleine nalatenschap
pen, gewijzigd door de wet van 
20 december 1961, 815, 826, 827, 1338, 
1711 van bet Burgerlijk Wetboek, gewij
zigd door de wet van 10 oktober 1967, 
820, 821, 824, 1044, 1045 van bet Gerech
telijk Wetboek, 97 van de Grondwet, en 
van bet algemeen rechtsbeginsel van bet 
rechtsmisbruik, 

doordat het arrest, enerzijds, de veref
fening en verdeling van de huwelijksge
meenschap van wijlen August Baert en 
Alida Noppe en van hun beider nalaten
schappen beveelt en, anderzijds, de door 
eiser ingestelde tussenvordering tot 
overname van bet woonhuis met afhan
kelijkheden, bouwland en weiland gele
gen te Ardooie, Muizeputweg 2, onge
grond verklaart op grond : dat men zich 
voor de beoordeling van de vervulling 
van bet gestelde vereiste tot overneming 

(2) Zie Cass., 18 okt. 1968 (A.C., 1969, 200) en 
27 feb. 1980 (ibid, 1979-80, nr. 401) met 
voetnoot. 
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moet stellen op 28 januari 1969, datum 
van overlijden, en dus van het openval
len van de nalatenschap van Alida 
Noppe, vermits het over te nemen goed 
haar eigen was; dat Alida Noppe en haar 
echtgenoot August Baert op bewuste 
datum het huis bewoonden, maar dat de 
bijbehorende gronden - waarvart de 
overname thans ook wordt gevorderd -
voordien reeds, namelijk op 1 ok
tober 1966, door August Baert op geldige 
marrier in gebruik gegeven waren aan 
een derde, Karel Dupont; dat eiser uit 
het oog verliest dat de akte van inge
bruikgeving dateert van 1 oktober 1966 
en op dat ogenblik de nalatenschap van 
Noppe nog niet opengevallen was en 
eiser dus geen medeeigenaar was; dat 
ten onrechte eiser « zijn vordering tot 
overneming vanwege de andere erfge
rechtigden bestempelt als een misbruik 
van recht •, 

terwijl, eerste onderdeel, ... 

tweede onderdeel, in aile geval, nu het 
arrest vaststelt dat, sinds 1966, vader 
Baert de gronden regelmatig ter 
beschikking van een derde had gesteld, 
het door de ouders bewoonde woonhuis, 
in 1969, het enige goed was dat het 
voorwerp van de overname kon uitma
ken, zodat de vraag van eiser het 
volledige goed beoogde, zoals het door de 
ouders in 1969 werd bewoond; dat daar
bij dit woonhuis geen deel meer uit
maakte van een landbouwbedrijf en 
eiser gerechtigd was deze woning als 
dusdanig over te nemen (schending van 
de artikelen 4, eerste lid, van de wet van 
16 mei 1900, 815, 826, 827 en 1711 van het 
Burgerlijk Wetboek); 

derde onderdeel, .. . 
vierde onderdeel, .. . 

Wat het eerste onderdeel betreft: 

Overwegende dat het onderdeel, 
derhalve, in zoverre het een gebrek 
aan antwoord op een middel, 
gegrond op rechtsmisbruik, aan
voert, feitelijke grondslag mist; 

Overwegende dat het in het 
onderdeel vermelde rechtsbeginsel 
niets uit te staan heeft met het 
aangevoerde motiveringsgebrek; dat 
het onderdeel, in zoverre het schen
ding van dat rechtsbeginsel aan
voert, niet ontvankelijk is; 

Wat het tweede onderdeel be
treft: 

Overwegende dat de overname 
voor de rechthebbende niet ver
plicht is en derhalve door hem moet 
worden aangevraagd, hetgeen impli
ceert dat in de aanvraag het voor
werp van de gewenste overname 
wordt gepreciseerd; 

Overwegende dat de aanvraag tot 
overname, op grond van artikel 4 
van de wet van 16 mei 1900, van het 
huis en van de gronden, die tot de 
nalatenschap behoren, niet kan 
geacht worden de aanvraag in te 
houden tot overname van het woon
huis aileen, voor het geval dat niet 
zou worden aangenomen dat de 
gronden bij het overlijden van de de 
cujus deel uitmaakten van de 
exploitatie; dat beide aanvragen een 
verschillend voorwerp hebben en de 
rechthebbende het voorwerp van 
zijn aanspraak zelf moet bepalen; 

Overwegende dat het arrest ten 
deze vaststelt, zonder op dat punt te 
worden aangevochten, dat eiser de 
overname vroeg van al het onroe
rend goed : woonhuis, aanhorighe
den, grond, bouwland en weiland; 

Overwegende dat het arrest der:.. 
halve wettig beslist dat de vereisten 
tot overneming niet zijn vervuld 
omdat een deel van de goederen 
waarvan overname is gevraagd, op 
het ogenblik van het overlijden, niet 
door de bewoners van het huis was 
geexploiteerd; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

Wat het derde onderdeel betreft : 

Wat het vierde onderdeel betreft : 

Dat het onderdeel feitelijke 
grondslag mist; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 
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7 mei 1981 - 1• kamer - Voorzitter : 

ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Delva - Ge
Jijkluidende conclusie van mevr. Lieken
dael, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Houtekier en De Gryse. 

Nr. 508 

1• KAMER - 7 mei 1981 

1° CHEQUE - EENVORMIGE WET, ART. 15, 
LAATSTE LID - BETROKKEN BANK MET VER
SCHEIDENE KANTOREN - CHEQUE GETROK
KEN OP EEN KANTOOR EN TE GELDE 
GEMAAKT IN EEN ANDER KANTOOR -
GEVOLG. 

2° CASSATIE- OMVANG- BURGERLLJKE 
ZAKEN - VERNIETIGING VAN EEN BESLIS
SING- BRENGT VERNIETIGING MEDE VAN DE 
BESLISSING DIE HET GEVOLG ERVAN IS (1). 

1" Wanneer de houder van een voor 
endossement vatbare cheque, ook ~an 
een cheque aan toonder, die cheque te 
gelde maakt in een ander bankkantoor 
dan het kantoor van dezelfde bank 
waarop de cheque is getrokken, wordt 
hij, behoudens daarmee strijdige gege
vens, door zijn enkele handtekening 
op de rugzijde van de cheque, geacht 
endossant te worden en, bij afwezig
heid van een andersluidend beding, 
voor de betaling van die cheque in te 
staan; in dat geval kan die handteke
ning niet als een kwijting worden 
beschouwd. (Art. 15, laatste lid, een
vormige wet op de cheque 
1 maart 1961.) 

(• KREDIETBANK • N.V. T. GOOSSENS) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 25 juni 1980 gewezen 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van artikel 15, bepaaldelijk bet 
laatste lid daarvan, van de wet van 
1 maart 1961 betreffende de invoering in 
de nationale wetgeving van de eenvor
mige wet op. de cheque, 

doordat bet arrest, na vastgesteld te 
hebben dat de cheque aangeboden werd 
op een ander kantoor van de betrokkene 
dan dat waarop hij getrokken was, 
desondanks de eis afwijst die, nadat de 
cheque onbetaald was gebleven, werd 
ingesteld tot terugbetaling van bet 
bedrag dat was voorgeschoten onder 
voorbehoud van betaling, zulks op de 
gronden dat de handtekening van ver
weerder op de rugzijde van de cheque 
geldt als kwijting omdat bet inzicht om 
te endosseren niet blijkt uit andere 
elementen en dat niet bewezen is dat de 
stempel met vermelding « ontvangen als 
voorschot » op de rugzijde voorkwam 
toen verweerder tekende, 

terwijl de wet bepaalt dat bet endosse
ment gesteld ten voordele van een ander 
kantoor dan dat waarop de cheque is 
getrokken, niet geldt als kwijting zodat 
noch de omstandigheid dat de wil van de 
houder niet blijkt uit andere elementen 
noch de omstandigheid dat de houder de 
vermelding « ontvangen als voorschot » 
niet zou ondertekend hebben, daaraan 
iets kunnen veranderen : 

Overwegende dat, naar luid van 
artikel 14, eerste lid, van de wet van 
1 maart 1961 betreffende de invoe
ring in de nationale wetgeving van 
de eenvormige wet op de cheque en 
de inwerkingtreding van deze wet, 
de cheque die betaalbaar is gesteld 
aan een met name genoemde per
soon met of zonder uitdrukkelijke 
clausule « aan order » door middel 
van endossement. kan worden over
gedragen; 

Overwegende dat, krachtens ar
tikel 16, eerste lid, van dezelfde wet, 
het endossement moet gesteld wor
den op de cheque of op een daaraan 
vastgehecht blad (verlengstuk) en 
door de endossant moet worden 
ondertekend; dat, luidens het 
tweede lid, het endossement de 
geendosseerde kan onvermeld laten 
of uit de enkele handtekening van 
de endossant kan bestaan (endosse
ment in blanco) en, om in het 
laatste geval geldig te zijn, op de ----------------! rugzijde van de cheque of het ver

(1} Cass., 12 juni 1980 (A.C., 1979-80, nr. 639). lengstuk moet worden gesteld; 
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Overwegende dat, overeenkomstig 
artikel 18, eerste lid, van bedoelde 
wet, de endossant voor de betaling 
instaat, tenzij het tegendeel bedon
gen is; 

Overwegende dat de wet van 
1 maart 1961 ook het endossement 
van cheques aan toonder regelt; dat 
immers artikel 20 van die wet 
bepaalt dat een op een cheque aan 
toonder voorkomend endossement 
de endossant verantwoordelijk 
maakt overeenkomstig de bepalin
gen betreffende het recht van 
regres, doch de titel niet tot een 
cheque aan order maakt; 

Overwegende dat, volgens arti
kel 15, laatste lid, van de wet, het 
endossement aan de betrokkene 
slechts als kwijting geldt, behou
dens wanneer de betrokkene ver
scheidene kantoren heeft en wan
neer het endossement is gesteld ten 
voordele van een ander kantoor dan 
dat waarop de cheque is getrokken; 
dat de wetgever, door laatstge
noemde bepaling, het geval in aan
merking heeft genomen waarin een 
cheque, getrokken op een filiaal van 
een bank, ter betaling aangeboden 
wordt in een ander kantoor van 
dezelfde bank, welk kantoor, in de 
onwetendheid of de trekker werke
lijk fonds beschikbaar heeft, de 
cheque niet wil betalen, doch de 
cheque in disconto kan nemen en 
dan als nemer van de cheque en 
niet als betrokkene moet worden 
beschouwd; 

Overwegende dat uit de samenle
zing van voornoemde wetsbepalin
gen volgt dat de houder van een 
voor endossement vatbare cheque, 
ook van een cheque aan toonder, 
welke hij te gelde maakt in een 
ander bankkantoor dan het kantoor 
van dezelfde bank waarop de che
que is getrokken, behoudens daar
mee strijdige gegevens, geacht 
wordt door zijn enkele handteke
ning op de rugzijde van de cheque 
endossant te worden en bij afwezig
heid van andersluidend beding voor 
de betaling van die cheque in te 

staan; dat bedoelde handtekening in· 
dit geval niet als enkele kwijting 
kan worden beschouwd; 

Overwegende dat het arrest erop 
wijst dat verweerder houder was· 
van een cheque aan toonder die hij 
verzilverd had op een ander kantoor 
van eiseres dan dat waarop de 
cheque betaalbaar was gesteld; dat 
het faillissement van de trekker 
echter uitgesproken werd op de dag 
zelf waarop hij de cheque getrokken 
had, zodat zijn rekening bij eiseres 
niet meer beschikbaar was; dat het 
arrest vaststelt dat verweerder de 
rugzijde van de cheque getekend 
had en dat op die rugzijde een 
stempel aangebracht was, met de 
vermelding : « ontvangen als voor
schot. Geen protest in geval van 
niet-betaling. Genegotieerd door de 
Kredietbank nr. 5570 onder voorbe
houd van betaling »; dat het noch
tans oordeelt, zonder op dit punt te 
worden bekritiseerd, dat niet kan 
worden uitgemaakt of die vermel
ding reeds bestond toen verweerder 
de cheque tekende, zodat uit 
bedoelde vermelding « geen beslui
ten kunnen afgeleid worden»; 

Overwegende dat het arrest, dat 
derhalve de met de stempel aange
brachte vermelding niet in aanmer
king neemt, de vordering van eise
res, welke strekte. tot terugbetaling 
door verweerder van het bedrag van 
de cheque, afwijst op de enkele 
grond « dat het plaatsen van een 
handtekening ofwel kan gelden als 
endossement ofwel als kwijting; dat 
het inzicht om te endosseren dan 
ook moet blijken uit andere elemen
ten, die ter zake niet gevonden 
worden»; 

Dat het arrest aldus de in het 
middel ingeroepen wetsbepaling 
schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

En overwegende dat het arrest 
beslist dat de door verweerder in 
ondergeschikte orde ingestelde 
tegenvordering die tot schadever
goeding ten belope van het bedrag 



- 1024-

van de cheque strekte, ten gevolge 
van de afwijzing van de hoofdvorde
ring zonder voorwerp is; 

Dat, derhalve, de vernietiging van 
de beslissing die de hoofdvordering 
afwijst, de vernietiging meebrengt 
van de beslissing over de tegenvor
dering, die uit het vernietigde dis
positief volgt; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest, behalve in zoverre 
dit het hoger beroep van verweerder 
ontvangt; 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 be
perkte zaak naar het Hof van 
Beroep te Brussel. 

7 mei 1981 - 1" kamer - Voorzitter: 
ridder de Scbaetzen, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : baron Vin~otte -
Gelijkluidende conclusie van mevr. Lie
kendael, advocaat-generaal - Advocaat : 
mr. van Heeke. 

Nr. 509 

1• KAMER- 7 mei 1981 

1° BEWIJS - BEWIJS DOOR GESCHRIFI' -
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN - BURGER
LIJKE ZAKEN- BEGRIP. 

2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - AANSPRAKELIJK
HEID VAN DE OPDRACHTGEVER- GEZAGS
VERHOUDING- BEGRIP. 

3° AANSPRAKELIJK BUITEN OVER
EENKOMST - AANSPRAKELIJKHEID VAN 
DE OPDRACHTGEVER- GEZAGSVERHOUDING 
- BEGRIP. . 

niet, geheel dan wei ten dele, ter zijde 
laat, miskent hij de bewijskracht niet 
van de akte waarin zij voorkomt(1). 

2" De gezagsverhouding besloten in het. 
begrip « aangestelde », bestaat zodra 
iemand zijn gezag, leiding en toezicht 
op de daden van een ander in Ieite 
kan uitoefenen (2). (Art. 1384, derde 
lid, B.W.) 

3" Wanneer de rechter vaststelt dat de 
geadresseerde van de koopwaar, 
waarop de vervoerovereenkomst be
trekking heeft, ingevolge art. 6 Ver
voerwet het recht had onderrichtingen 
te geven aan de aangestelde van de 
vervoerder bij de aflevering en toe-. 
zicht uit te oefenen op de goede 
uitvoering van die onderrichtingen (3), 
en aldus niet vaststelt dat die geadres
seerde aan de aangestelde van de 
vervoerder oak de bevelen kon geven 
die een meester aan zijn aangestelde 
kon geven, beslist hij wettig dat er 
tussen de aangestelde van de vervoer
der en de geadresseerde geen gezags
verhouding bestaat en dat laatstbe
doelde geen meester is, in de zin van 
art. 1384, derde lid, B. W. 

(PROPHETE T. c SUPER DISCOUNT • P.V.B.A.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 21 september 1979 
door het Hof van Beroep te Gent 
gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
scbending van de artikelen 1134, 1317, 
1319, 1320, 1322 van bet Burgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat in bet arrest wordt 
overwogen : « Door de eerste recbter 
werd bij tussenvonnis aan eiseres toege-

(1) Zie • De motivering van de vonnissen en 
arresten en de bewijskracht van de akten », 
plecht. openingsrede van proc.-gen. Dumon 
toen eerste adv.-gen., voor het Hof van 
1 sept. 1978, nr. 44, biz. 61, en de arresten van 
voetnoot 222. 

(2) Zie Cass., 14 okt. 1974 (A. C., 1975, 201) er 
4° VERVOER, VERVOEROVEREEN- 24 dec. 1980 (ibid., 1980-81, nr. 251). 

KOMST - AFLEVERING RICHTEN AAN DE 
GEADRESSEERDE - ONDERRICHTINGEN -
BEG RIP. 

·1· Door het enkel feit dat de rechter bij 
zijn besluitvorming een verklaring zo 

(3) Over het recht van de geadresseerde orr 
bij de aflevering onderrichtingen te geven, zio 
Rep. prat. dr. beige, v" Transport par tern 
nrs. 286 en 693 e.v.; zie ook Les Novelles, Droi 
commercial, I, Du contrat de transport, nrs. 7: 
en 193 e.v. 
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Iaten het bewijs te leveren onder meer 
van het feit dat de suiker door Barbier 
alleen werd opgestapeld. Zulks wordt 
bevestigd door de getuige Lievens 
Daniel. Er zijn geen redenen om aan de 
objectiViteit van dezes verklaring te 
twijfelen. Gelntimeerde (eiser) beweert 
dat Lievens niet ter plaatse was, steu
nende op een verklaring van de getuige 
Lybaert : " ... begaf ik rnij naar buiten 
om een collega van mij opdracht te 
geven het lossen aan te vangen "; de 
mening dat met die collega Lievens 
bedoeld werd, wordt door niets gestaafd; 
Lievens en Lybaert waren blijkbaar 
twee afzonderlijke leveranciers want de 
getuige Van Damme spreekt van de 
aanwezigheid van bierafzetters in het 
meervoud, en Lybaert bedoelde met 
" collega " ongetwijfeld zijn medehelper 
van dezelfde firma. De formele en 
omstandige verklaring van Lievens kan 
ook niet ontzenuwd worden door de 
andersluidende verklaring van Barbier 
zelf die al te zeer betrokken en ge!nte
resseerd was bij het gebeurde om als 
een objectieve en gelijkwaardige getuige 
te kunnen worden beschouwd; zijn 
getuigenis . werd door de eerste rechter 
met reden geweerd. Het komt overigens 
waarschijnlijk voor dat Barbier die de 
pakken suiker tot op de daartoe 
bestemde plaats aanvoerde en deze, 
gezien de aard van de inhoud, niet 
eenvoudig op de grond mocht omkippen, 
maar ze stuk voor stuk van het rolwa
gentje moest afnemen, ze meteen ook 
stapelde, wat praktisch geen bijkomend 
werk of moeite vergde maar alleen een 
weinig zorg en overleg », en om die 
redenen door het hof van beroep werd 
aangenomen dat alleen Barbier, bij het 
opstapelen van de zakken suiker, 
betrokken was, 

terwijl Lievens, volgens het proces
verbaal van het getuigenverhoor dat op 
21 juni 1973 plaatsgreep, verklaarde : 
« lk bevond mij in een van de gangen 
van de Super Discount ter hoogte van de 
plaats waar de suiker zich bevond. Op 
het ogenblik dat de suiker ten gronde 
Vie!, was ik alleen. Vooraleerhet ongeval 
plaatsgreep stonden een vrouwelijke 
bediende van de winkel en de andere 
chauffeur van de firma de heer Arsene 
Lybaert in mijn onmiddellijke omgeVing 
•.• », wat betekent dat Lievens en 
Lybaert wei degelijk werknemers van 
dezelfde firma waren, zodat het hof van 
beroep, door te beslissen dat het verweer 
van eiser, inhoudende dat Lievens niet 
ter plaatse was omdat getuige Lybaert 

verklaard_e : « ... begaf ik mij naar buiten 
om een collega van mij opdracht te 
geven het lossen aan te vangen ''• de 
mening vertolkend dat die collega Lie
vens was, terzijde kon worden gescho
ven omdat « Lievens en Lybaert ... 
blijkbaar twee afzonderlijke leveranciers 
(waren) want de getuige Van Damme 
spreekt van de aanwezigheid van bieraf
zetters in het meervoud en Lybaert 
bedoelde met " collega " ongetwijfeld zijn 
medehelper van dezelfde firma », de 
bewijskracht die toekomt aan de verkla
ring van Lievens, afgelegd tijdens het 
getuigenverhoor van 21 juni 1973, 
schendt door haar een betekenis te 
geven die onverenigbaar is met de 
inhoud, de zin en de draagwijdte van die 
verklaring vermits er duidelijk uit blijkt 
dat Lybaert en Lievens bij dezelfde 
werkgever waren tewerkgesteld (schen
ding van de in het middel aangehaalde 
bepalingen en in het bijzonder van de 
artikelen 1317, 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat het arrest de 
verwerping van eisers stelling, val
gens welke de getuige Lievens op 
het ogenblik van de feiten niet ter 
plaatse was, niet laat steunen op de 
verklaring van Lievens maar op de 
verklaringen van de getuigen 
Lybaert en Van Damme en op de 
aard van de te leveren koopwaar; 
dat het de verklaring van de getuige 
Lievens niet vervormt, nu het die 
verklaring aanhaalt noch interpre
teert en, wat de aanwezigheid van 
de getuige betreft, er geen enkele 
gevolgtrekking uit afleidt; 

Overwegende dat de rechter, door 
het enkele feit dat hij een bepaalde 
verklaring of een gedeelte van een 
verklaring bij zijn besluitvorming 
niet aanhoudt, de bewijskracht van 
die verklaring niet miskent; 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1382, 1383, 
1384, derde lid, van het Burgerlijk Wet
hoek, 6 van de wet van 25 augustus 1891, 
ingevoegd als titel Vllbis van hoek I van 
het Wetboek van Koophandel en 97 van 
de Grondwet, 
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doordat bet Hof van Beroep te Gent, 

na de fout van Barbier te hebben 
vastgesteld, enerzijds, eiser burgerlijk 
aansprakelijk verklaart op grond van de 
volgende overwegingen : « Hoe de afle
vering en de overhandiging van de 
vervoerde waar dient te gebeuren is een 
kwestie die concreet moet beoordeeld 
worden. De elementen van de zaak Iaten 
niet toe te veronderstellen dat Barbier in 
dit geval meer deed dan hij gewoon was 
te doen bij deze bestemmeling; bet blijkt 
ten andere dat ook de andere leveran
ciers gewoon waren hun waar te stape
len (zie verklaringen Lievens en 
Lybaert). Dat kadert in de bevoorra
dingspolitiek van dergelijke warenhui
zen die aldus personeel uitsparen om 
hun algemene kosten te drukken, en die 
als belangrijke klanten zich kunnen 
permitteren dergelijke manier van afle
veren te vergen. Het behoort tot de 
regels van bet vervoercontract dat de 
bestemmeling instructies mag geven aan 
de vervoerder bij de aflevering van de 
goederen (artikel 6 van de wet van 
25 augustus 1891), wat niet meebrengt 
dat de vervoerder bij de uitvoering van 
die instructies handelt als tijdelijke of 
occasionele aangestelde van de bestem
meling; dergelijke overgang in de dienst 
van de bestemmeling vindt geen steun 
in de gegevens van onderhavig geval »; 
dat bet hof van beroep, anderzijds, 
besluit tot de gedeeltelijke aansprake
lijkheid van verweerster omdat : 
« Getuige Lievens verklaarde : "De 
bediende van de winkel, de beer Andre 
voornoemd, bevond zich ook bij de 
persoon die de lading suiker heeft afge
zet en meer bepaald terwijl hij bezig 
was met de opstapeling ervan; hij stond 
er op te kijken ". De bediende Andre 
(Deprez) was echter blijkbaar niet meer 
bij de suikerstapel toen deze omkantelde 
want de getuige Van Damme Angele 
verklaarde : " Toen ik opkeek heb ik 
gezien dat warenrekken aan bet vallen 
waren. De heer Deprez was bezig met de 
bieruitzetters om de plaats aan te wijzen 
waar ze hun lading dranken moesten 
lossen ". Of Deprez werkelijk aanwezig 
was doet er eigenlijk weinig toe : van 
belang is dat hij gerechtigd was onder
richtingen te geven over de plaats en de 
manier van stapelen, dat hij toezicht kon 
uitoefenen op de goede uitvoering en te 
gepasten tijde kon tussenkomen, en 
aldus bet zijne kon bijdragen tot een 
behoorlijke stapeling. Het recht om 
onderrichtingen te geven en toezicht te 
houden brengt verantwoordelijkheid 
mee wanneer men, om welke reden ook, 

geen gebruik maakt van dit recht en van 
deze taak en dat deze tekortkoming 
(mede)oorzaak is van schade. In onder
havig geval was die bepaalde tussen
komst en medewerking van de bediende. 
van bet warenhuis te meer geboden daar 
hij beter dan Barbier bet gevaar voor 
belangrijke schade aan andere stapels 
en rekken moest beseffen », wat bete
kent dat, naar bet oordeel van het hof 
van beroep, Deprez, aangestelde van 
verweerster, bet recht had om aan 
Barbier onderrichtingen te geven over 
de plaats en de manier van opstapelen, 
dat hij op de goede uitvoering toezicht 
kon uitoefenen en te gepasten tijde kon 
tussenkomen, 

terwijl, eerste onderdeel, bet tegen
strijdig, althans dubbelzinnig is, ener
zijds, vast te stellen dat er « in de 
gegevens van onderhavig geval » geen 
steun kan worden gevonden voor de 
stelling dat Barbier bij het opstapelen 
van de zakken suiker als de aangestelde 
van verweerster diende te worden 
beschouwd en, anderzijds, op grond van 
de feiten van het dossier, aan te nemen 
dat Deprez, aangestelde van verweerster, 
gerechtigd was aan Barbier onderrich
tingen te geven over de plaats en de 
manier van stapelen, dat eerstgenoemde. 
toezicht kon uitoefenen op de goede 
uitvoering en te gepasten tijde kon 
tussenkomen, vermits die feitelijke vast~· 
stellingen inhouden dat er toch « in de' 
gegevens van onderhavig geval » ele
menten konden worden gevonden die 
wezen op bet feit dat Barbier tijdens het 
stapelen als de occasionele aangestelde 
van verweerster diende te worden. 
beschouwd, zodat het arrest door een 
tegenstrijdigheid, minstens een dubbel
zinnigheid, in de motivering is aangetast 
en derhalve niet regelmatig is gemoti
veerd (schending van artikel 97 van de· 
Grondwet); 

tweede onderdeel, aangezien de band 
van ondergeschiktheid tussen aansteller 
en aangestelde wordt gekenmerkt door 
de aan de aansteller toekomende moge
lijkheid om in feite op de aangestelde 
gezag, Ieiding en toezicht uit te oefenen, 
al gebeurt dit tijdelijk en zonder dat 
tussen de betrokken partijen een 
arbeidsovereenkomst bestaat, nu uit de 
feitelijke vaststellingen van het arrest 
blijkt dat de aangestelde Deprez van 
verweerster « gerechtigd was onderrich
tingen te geven over de plaats en de 
manier van stapelen, dat hij toezicht kon 
uitoefenen op de goede uitvoering en te 
gepasten tijde kon tussenkomen, en 
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aldus het zijne kon bijdragen tot een 
behoorlijke stapeling "• het Hof van 
Beroep te Gent niet wettelijk kon beslis
sen dat « in de gegevens van onderhavig 
geval » geen steun kon worden gevonden 
voor de stelling dat Barbier tijdens het 
opstapelen van de zakken suiker als de 
tijdelijke aangestelde van verweerster 
diende te worden beschouwd, zodat het 
arrest, door enkel een persoonlijke fout 
van de aangestelde van verweerster te 
aanvaarden, doch niet te hebben vastge
steld dat de - in het arrest beschreven 
- mogelijkheid toekomende aan die 
aangestelde om aan Barbier onderrich
tingen te geven en toezicht uit te 
oefenen, inhield dat verweerster, langs 
haar aangestelde om, tijdelijk en occa
sioneel aansteller van Barbier werd, wat 
betreft het opstapelen van de suiker, het 
wettelijk begrip « aanstelling , miskent 
(schending van de artikelen 1382, 
1383 en 1384, derde lid, van het Burger
lijk Wetboek) 

derde onderdeel, in de mate dat het 
hof van beroep besliste dat de door 
artikel 6 van de wet van 
25 augustus 1891, ingevoegd als 
titel Vllbis van boek I van het Wetboek 
van Koophandel, voorziene mogelijkheid 
voor de bestemmeling om de vervoerder 
bij de aflevering van de goederen 
instructies te ~ geven, nimmer tot gevolg 
kan hebben dat die vervoerder - of zijn 
aangestelde - de tijdelijke of occasio
nele aangestelde van de bestemmeling 
kan worden, dit artikel 6 alsmede de 
artikelen 1382, 1383 en 1384, derde lid, 
van het Burgerlijk Wetboek schendt 
vermits noch de bepaling van artikel 6 
van de wet van 25 augustus 1891, noch 
het bestaan van een vervoerovereen
komst kan uitsluiten dat de vervoerder 
- of zijn aangestelde - nimmer als de 
aangestelde van de bestemmeling kan 
gelden, ook al staat vast dat hij onder 
het gezag, leiding en toezicht van de 
bestemmeling, na de levering der goede
ren, diens instructies uitvoerde, zodat de 
beslissing niet wettelijk is verantwoord : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest, waar 

het vaststelt dat verweerster 
gerechtigd was aan eisers aange
stelde onderrichtingen te geven bij 
de aflevering van de goederen en 
toezicht uit te oefenen over de 
goede uitvoering van die onderrich
tingen, aileen de onderrichtingen 
bedoelt welke de bestemmeling, die 

na aanvaarding van de zending het 
recht heeft over de goederen te 
beschikken, aan de vervoerder kan 
verstrekken in het kader van de 
uitvoering van de vervoerovereen
komst, maar geenszins bevelen op 
het oog heeft, die een meester aan 
zijn ondergeschikte kan geven; dat 
de vaststellingen van het arrest 
derhalve niet inhouden dat de 
bestemmeling gezag, leiding en toe
zicht in de zin van artikel 1384, 
derde lid, van het Burgerlijk Wet
hoek over de vervoerder of diens 
aangestelde kan uitoefenen; 

Dat de aangevoerde tegenstrijdig
heid of dubbelzinnigheid derhalve 
niet bestaat, en het onderdeel feite
lijke grondslag mist; 

Wat het tweede onderdeel be
treft: 

Overwegende dat, nu de feitelijke 
vaststellingen van het arrest, zoals 
blijkt uit het antwoord op het eerste 
onderdeel, niet verplichten te 
besluiten tot het bestaan van een 
band van ondergeschiktheid tussen 
eisers aangestelde en verweerster, 
het arrest wettig beslist dat in de 
gegevens van de zaak geen steun 
voor eisers stelling kan worden 
gevonden en geenszins het begrip 
aanstelling, in de zin van 
artikel 1384, derde lid, van het 
Burgerlijk Wetboek, miskent; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

Wat het derde onderdeel betreft: 
Overwegende dat het arrest niet 

beslist dat de aangestelde van de 
vervoerder nimmer als aangestelde 
van de bestemmeling kan handelen, 
maar alleen dat ten deze in de 
gegevens van de zaak geen steun 
kan worden gevonden voor eisers 
stelling, volgens welke Barbier als 
de tijdelijke aangestelde van ver
weerster is opgetreden; 

Dat het onderdeel feitelijke 
grondslag mist; 
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Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

7 mei 1981 - 1• kamer- Voorzitter: 
ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Delva - Ge
Jijkluidende conclusie van mevr. Lieken
dael, advocaat-generaal - Advocaat : 
mr. Simont. 

Nr. 510 

1 • KAMER - 7 mei 1981 

1° HUUR VAN GOEDEREN- HANDELS
HUUR- HUURHERNIEUWING- LOOPI'IJD. 

2° HUUR VAN GOEDEREN - HANDELS

HUUR - HUURHERNIEUWING - NIEUWE 
HUUROVEREENKOMST. 

3° HUUR VAN GOEDEREN - HANDELS
HUUR- HUURHERNIEUWING- BEG RIP. 

4° HUUR VAN GOEDEREN - HANDELS
HUUR- LOOPTIJD. 

1" Iedere hernieuwing van de oorspron
kelijke handelshuurovereenkomst mag 
worden overeengekomen voor een 
duur van minder dan negen jaar, mits 
het akkoord van partijen blijkt uit een 
authentieke akte of uit een voor de 
rechter afgelegde verklaring. (Art. 13, 
eerste lid, Handelshuurwet.) 

2" Iedere hernieuwing of verlenging van 
de oorspronkelijke huurovereenkomst, 
in der minne of gerechtelijk, brengt 
een nieuwe huurovereenkomst tot 
stand (1). 

3" Iedere verlenging van de oorspronke
Jijke huurovereenkomst, waardoor de 
huurders het bij de oorspronkelijke 
huurovereenkomst bedongen genot 
van het handelspand ononderbroken 
blijven hebben, oak al konden de 
huurders geen huurhernieuwing meer 
aanvragen, als bedoeld in art. 13 
Handelshuurwet, komt neer op een 
hernieuwing van de huur in de zin 
van art. 13 Handelshuurwet. 

4" Het absoluut wettelijk verbod om een 
huurtijd van minder dan negen jaar te 
bedingen, geldt enkel voor het sluiten 

(1) Zie Cass., 3 jan. 1958 (A.C., 1958, 253). 

van de oorspronkelijke handelshuur
overeenkomst; het staat de partijen 
vrij om nadien, op voorwaarde dat hun 
akkoord blijkt uit een authentieke 
akte of bij een voor de rechter afge
Jegde verklaring, de lopende huur te 
beeindigen en, bij het verstrijken van 
de huur, overeen te komen dat zij de 
huur hernieuwen voor minder dan 
negen jaar. (Artt. 3, eerste, tweede en 
vierde lid, en 13, eerste lid, Handels
huuryvet.) 

(JACOBS, PLOMPEN T. INTERNATIONAL 
INTERMEDIAIRES • N.V. EA.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 6 mei 1980 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Antwerpen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1, 3, eerste en 
vierde lid, 13, eerste lid, en, voor zoveel 
nodig, 14, derde lid, vervat in de wet van 
30 april 1951, gewijzigd, wat artikel 1 
betreft, bij artikel 1, 1", van de wet van 
29 juni 1955 en, wat artikel 13, eerste lid, 
betreft, bij artikel 1 van de wet van 
27 maart 1970, zijnde afdeling Ilb1s 
(regels betreffende de handelshuur in 
het bijzonder) van boek Ill, titel VIII, 
van het Burgerlijk W etboek, 

doordat het aangevochten vonnis 
onder meer overweegt dat de eisers « het 
betreffend pand huren sedert 31 maart 
1953 en op regelmatige wijze een 
eerste huurhernieuwing ingaande op 
1 april 1962 en eindigende op 
31 maart 1971 bekwamen; ... dat de 
huurders nalieten binnen de gestelde 
termijn hun recht op het aanvragen van 
een tweede huurhernieuwing te doen 
gelden, ... dat in casu de verhuurster, 
partij Verdonck, bereid was met haar 
huurders (thans de eisers) de handels
huurrelaties verder te zetten, doch voor 
een kortere periode dan 9 jaar, namelijk 
tot 31 december 1975; ... dat dit voorstel 
aanvaard werd door de huurders, zodat 
de vrederechter van het tweede kanton 
te Antwerpen, overeenkomstig artikel 3 
van de wet, het akkoord van partijen 
kon vaststellen en alzo een einde stellen 
aan het geschil; ... dat deze beeindiging, 
die in de opgelegde vormen werd vastge
legd, inhoudt dat de huurder afziet van 
zijn recht op huurhernieuwing; ... dat de 
afstand van het recht op huurhernieu
wing ten bate van de verhuurder speel1 
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en hij hierdoor het recht heeft de 
huurder uit te zetten; dat hij van dit 
recht echter afstand kan doen, zoals hij 
afstand kan doen van het recht een 
huurhernieuwing te weigeren omdat de 
huurder de huurhernieuwing niet aange
vraagd heeft binnen de gestelde termijn 
of in de voorgeschreven vormen; ... dat 
de verhuurder aldus aan de huurder een 
huurhernieuwing kan toestaan, welke 
normaal de wettelijke duur van 9 jaar 
zou moeten hebben, behoudens akkoord 
van de partijen over een kortere duur, 
dat blijkt uit een authentieke akte of 
een voor de rechter afgelegde verklaring; 
dat partijen aldus, v66r het einde van de 
tweede huurhernieuwing op 31 december 
1975, zich bij notaris Deckers te Antwer
pen begaven om aldaar hun akkoord te 
Iaten vaststellen dat " de eigenares ver
klaart bij deze verlenging van de huur 
toe te staan aan de huurders doch echter 
beperkt tot uiterlijk 31 december 1976 "; 
... dat deze akte beantwoordt aan alle 
voorschriften van de wet en alle partijen 
aile waarborgen biedt; ... dat aldus op de 
datum van 31 december 1976 de huur
overeenkomst definitief een einde heeft 
genomen (en) dat derhalve vanaf die 
datum (de eisers) en bij wijze van gevolg 
de partijen Weuts-Lane het betreffend 
pand zonder recht noch titel bezetten »; 

dwingende bepalingen van onder meer 
de artikelen 3 en 13, vervat in voormelde 
wet van 30 april 1951, waarvan hij in elk 
geval niet kan afzien bij het sluiten van 
deze overeenkomst; derhalve, de akte. 
verleden voor notaris Deckers te Ant-' 
werpen op 3 december 1975 een totaal 
nieuwe handelshuurovereenkomst heeft 
doen ontstaan, met alle voormelde gevol-: 
gen, zodat onder meer de duur ervan 
niet korter mag zijn dan negen jaar en 
partijen. bijgevolg de huur niet wettig 
konden beperken « tot uiterlijk 
31 december 1976 »; hieruit volgt dat het 
aangevochten vonnis niet wettig heeft 
kunnen overwegen « dat deze akte 
beantwoordt aan aile voorschriften van 
de wet en alle partijen aile waarborgen 
biedt, ... dat aldus op de datum van 
31 december 1976 de huurovereenkomst 
definitief een einde heeft genomen ... 
(en) dat derhalve vanaf die datum de 
partijen Jacobs-Plompen (eisers) en bij 
wijze van gevolg de partijen Weuts-Lane 
het bedoelde pand zonder recht noch 
titel bezetten • (schending van aile in 
het middel aangeduide wetsbepalingen) : 

Overwegende dat de eisers aan
voeren dat bet bij notariele akte 
van 3 december 1975 vastgestelde 
akkoord, waarbij zij, als huurders, 

terwijl voormeld akkoordvonnis van met de verhuurster, thans derde 
26 januari 1973 definitief een einde heeft verweerster, overeengekomen waren 
gemaakt, op 31 december 1975, aan dat de toen lopende handelshuur, 
de oorspronkelijke handelshuurovereen- die op 31 december 1975 verstreek, 
komst, die voor het eerst met ingang van tot 31 december 1976 zou worden 
1 april 1962 was hernieuwd, aangezien verlengd, niet een hernieuwing van 
het, zoals overigens vastgesteld door het de bestaande huurovereenkomst in 
aangevochten vonnis, werd gewezen 
overeenkomstig artikel 3, vierde lid, de zin van de wet van 30 april 1951 
vervat in de wet van 30 april 1951 op de op de handelshuurovereenkomsten 
handelshuurovereenkomsten, naar luid heeft teweeggebracht, maar een 
waarvan partijen te allen tijde de « totaal nieuwe » huurovereenkomst 
lopende huur kunnen beeindigen, op heeft doen ontstaan, waarvan de 
voorwaarde dat hun akkoord wordt vast- duur niet korter mocht zijn dan 
gesteld bij een authentieke akte of bij negen jaar; dat zij deze stelling 
een verklaring voor de rechter afge-
legd, en aangezien het aldus, luidens hierop gronden dat zij verzuimd 
zijn uitdrukkelijke bewoordingen, het hadden, v66r het verstrijken van 
akkoord van partijen heeft vastgesteld een eerste hernieuwing van het 
niet alleen om de overeenkomst een oorspronkelijke huurcontract, regel
tweede maal te hernieuwen, maar tevens matig een tweede hernieuwing aan 
om het einde ervan op 31 december 1975 te vragen, doch dat de huur tot 
te bepalen, zodat « deze beeindiging, 31 december 1975 werd verlengd 
... (weliswaar) inhoudt dat de huur- door een met derde verweerster 
der afziet van zijn recht op huur-
hernieuwing », doch een nieuwe over- gesloten akkoord waarvan op 
eenkomst, waarop de regels betreffende 26 januari 1973 door de vrederechter 
de handelshuur van toepassing zijn, hem akte werd verleend, en dat zodanig 
andermaal het voordeel verleent van de I akkoord insluit dat de huurders 
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geen aanspraak meer kunnen I En overwegende dat de verwer
maken op een nieuwe verlenging ping van de tegen de verweersters 
van de huur; gerichte voorziening alle belang 

Overwegende dat, krachtens ar
tikel 13, eerste lid, van de Handels
huurwet, iedere hernieuwing van de 
oorspronkelijke handelshuurover
eenkomst mag worden overeengeko
men voor een duur van minder dan 
negen jaar bij een akkoord van de 
partijen vastgesteld bij een authen
tieke akte of bij een verklaring voor 
de rechter afgelegd; 

Overwegende dat voor iedere 
« verlenging » van de oorspronke
lijke huurovereenkomst en niet 
alleen voor een « verlenging » toege
staan niettegenstaande de huurders 
hun recht om hernieuwing aan 
te vragen, hebben uitgeput, een 
nieuwe toestemming van de partijen 
nodig is, zodat een nieuwe huur
overeenkomst tot stand komt; 

ontneemt aan de door de eisers 
tegen Rene Weuts, Jeanine Lane en 
Eric Deckers ingestelde vordering 
tot bindendverklaring van het 
arrest; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening en de vordering tot 
bindendverklaring van het arrest; 
veroordeelt de eisers in de kosten. 

7 mei 1981- 1" kamer- Voorzitter: 
ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : baron Vin<;otte -
Gelijkluidende conclusie van mevr. Lie
kendael, advocaat--generaal - Advoca
ten : mrs. Biitzler, van Heeke en De 
Gryse. 

Overwegende dat zulks echter Nr. 511 niet belet dat een dergelijke 

1• KAMER- 8 mei 1981 

INKOMSTENBELASTINGEN - PERSO
NENBELASTING - W.I.B., ART. 45-8°, V66R DE 
WIJZIGING BIJ DE WET VAN 25 JUNI 1973 -

« verlenging », waardoor de huur
ders het bij de oorspronkelijke 
huurovereenkomst bedongen genot 
van het handelsgoed ononderbroken 
blijven hebben, een hernieuwing 
van de oorspronkelijke overeen-
komst in de zin van artikel 13 van AFI'REKKING VAN BEDRIJFSLASTEN 

BEZOLDIGINGEN VAN DE GEZINSLEDEN VAN 
de Handelshuurwet uitmaakt; 

Overwegende dat het absoluut 
wettelijk verbod om een huurtijd 
van minder dan negen jaar te 
bedingen enkel bij het sluiten van 
de oorspronkelijke handelshuur
overeenkomst is opgelegd en dat 
nadien de partijen, op voorwaarde 
dat hun akkoord wordt vastgesteld 
bij een authentieke akte of bij een 
verklaring voor de rechter afgelegd, 
overeenkomstig artikel 3, vierde lid, 
van de Handelshuurwet, te allen 
tijde de lopende huur kunnen · 
beeindigen en, ingevolge artikel 13, 
eerste lid, bij het eindigen van de 
huur een hernieuwing voor een 
kortere tijd dan negen jaar tot 
stand kunnen brengen; 

Dat het middel faalt naar recht; 

DE BELASTINGPLICHTIGE BUITEN ZIJN ECHT-
GENOTE. DIE MET HEM SAMENWERKEN -
VEREISTEN. 

Naar luid van art. 11, § 2, 4", wet var 
20 nov. 1962, dat als art. 45-8" voor 
komt in het W.LB., v66r de wijzigin~ 
ervan bij de wet van 25 juni 1973 
omvatten de bedrijfslasten, o.m. dt 
bezoldigi11gen van de gezinsleden va1 
de belastingplichtige buiten zijn echt 
genote, die met hem samenwerke£ 
voor zover zij onderworpen waren am 
de bedrijfsvoorheffing, d. w.z. voo 
zover de bedrijfsvoorheffing op d· 
bedoelde bezoldigingen werkehj1 
betaald of gestort werd en zij nie 
meer bedragen dan een normal 
wedde of een normaal loon, gelet o, 
de aard t:n de duur van de werkelijk 
prestatie van de betrokkene {1). 

(1) Zie Cass., 16 nov. 1966 (A.C., 1967, 367). 
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(SWAELENS, VAN KEERBERGEN T. BELGISCHE gelet Op de aard en de duur van de 

STAAT- MIN. v. FINANCIEN) werkelijke prestatie van de genie
ARREST ter; 

Overwegende dat door te verkla-
HET HOF; - Gelet op het bestre-, ren dat de woor.~en « voor zover zij 

den arrest op 11 september 1979 het voorwerp zrJn geweest van de 
door het H~f van Beroep te Brussel bedrijfsvoorheffing » betekenen 

« voor zover de bedrijfsvoorheffing >> 

op de bedoelde bezoldigingen « wer
kelijk betaald of gestort werd », het 
arrest, verre van voornoemde wette
lijke bepaling te schenden, er een 
juiste toepassing van maakt; 

gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet, 44 en 45, 8", van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen, gecoordineerd bij 
koninklijk besluit van 26 februari 1964, 
en, voor zoveel nodig, 11, § 2, 4", van de 
wet van 20 november 1962 houdende 
hervorming van de inkomstenbelastin
gen, 

doordat het arrest de aan de mede
werkende zoon van wijlen Jozef Van 
Keerbergen toegekende bezoldigingen of 
gratificaties uit de aftrekbare bedrijfsla
sten weert, om de enige reden dat 
dergelijke bezoldigingen slechts als 
bedrijfslasten kunnen aangenomen wor
den, wanneer zij werkelijk de bedrijfs
voorheffing hebben ondergaan, met 
andere woorden wanneer de bedrijfs
voorheffing werkelijk betaald of gestort 
werd, 

terwijl artikel 45, 8", van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen, zoals het 
van toepassing was voor het betrokken 
aanslagjaar 1972, als bedrijfslasten 
beschouwt de bezoldigingen van de 
medewerkende gezinsleden van de be
lastingplichtige, buiten zijn echtgenote, 
voor zover zij het voorwerp zijn geweest 
van de bedrijfsvoorheffing en zij niet 
meer bedragen dan een normale wedde 
of normaal loon, gelet op de aard en de 
duur van de werkellijke prestaties van 
de genieter : 

Overwegende dat luidens arti
kel 11, § 2, 4", van de wet van 
20 november 1962, dat in het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen 
was opgenomen als artikel 45, 8", en 
als dusdanig nog van toepassing 
was voor het aanslagjaar 1972, de 
bedrijfslasten omvatten : de bezoldi
gingen van de gezinsleden van de 
belastingplichtige, buiten zijn echt
genote, die met hem samenwerken, 

Dat het middel naar recht faalt; 

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

8 mei 1981 - 1• kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Wauters, eerste 
voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Charles, eerste advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Claeys 
Bouuaert; Roelandt, Brussel. 

Nr. 512 

1• KAMER - 8 mei 1981 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
VORM - GEMEENTE- EN PROVINCIEBELASTIN
GEN - VOORZIENING TEGEN EEN BESLISSING 
VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE INGESTELD 
DOOR EEN BIJZONDER GEMACHTIGDE -
VOORZIENING INGESTELD NA WIJZIGING VAN 
ART. 417 SV. BIJ ART. 5 WET VAN 16 FEB. 1961-
VOLMACHT NIET MEER BIJ DE VERKLARING 
VAN VOORZIENING TE VOEGEN- VOLMACHT 
DIE AAN HET HOF MAG WORDEN VOORGE
LEGD BINNEN DE TERMIJN GESTELD BIJ 
ART. 420BIS SV. (1). 

2° STEDEBOUW - ART. 70B/S WET RUIM
TELIJKE ORDENING EN STEDEBOUW -
GEMEENTEBELASTING - JAARLIJKSE BELAS
TING OP NIET BEBOUWDE PERCELEN BEGRE
PEN IN EEN NIET VERVALLEN VERKAVELING 

. - BELASTINGVRIJSTELLING - BEVOEGDHEID 
VAN DE GEMEENTE. 

voor zover zij het voorwerp zijn 1----------------
geweest van de bedrijfsvoorheffing 
en zij niet meer bedragen dan een 
normale wedde of een normaal loon, 

(1) Cass., 13 mei 1970 (A.C., 1970, 851) met 
voetnoot P.M. Zie Cass., 4 dec. 1978 (ibid., 
1978-79, 391). 
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2° AI voorziet art. 70 bis, § 3, eerste lid, ·1 tot het instellen van cassatieberoep 
ingevoegd bij de wet van 22 dec. gaf aan « Meester Denys, met moge-
1970 in de Wet Ruimtelijke Ordening lijkheid tot substitutie »; dat op die 
en Stedebouw, slechts in belastingvrij- volmacht hoewel ze vermeldt 
stelling .voor de niet bebouwde perce- « aldus g~daan in zitting, datum als 
len, dJe k_rac!J_tens. de . Pachtu:et hierboven » de datum ontbreekt· 
« thans "' d.1. biJ de Inwerk1ngtred1ng ' ' 
van de wet van 22 dec. 1970, niet voor Overwegende dat, wanneer de 
de bouw kunnen worden bestemd, voorziening tegen een beslissing 
tach betekent zulks niet dat de perce- van de bestendige deputatie van· een 
len w;:arvoor na de inwerkingtredin.ff provincieraad over een bezwaar
van dJe wet een pachtove:een~oms~ IS schrift inzake gemeente- of provin-, 
gesloten, geen f?elastmgvnJstellmg ciebelastingen niet door de persoon' 
meer kunnen gen1eten, wanneer de ' . 
gemeente, die binnen haar wettelijke zelf, m~ar door een gevolmacht~gde· 
bevoegdheid haar belastingverorde- wordt. _n~g~steld, de vo~macht, smds. 
ning vrij vaststelt, beslist heeft dat van de Wl]Zigmg van artlkel 417 van 
belasting zijn vrijgesteld de percelen het Wetboek van Strafvordering 
die op ~en latere datum « niet voor bij artikel 5 van de wet van 
bebouwm!{ kunnen worden. bestemd »; 15 februari 1961, niet meer bij de 
dat ze met voor beb'!uwmg kunnen verklaring van voorziening moet 
worden b.e_stemd, _kan m dat geval met worden gehecht maar aan het Hof 
name blJjken wt een pachtovereen- ' . 
komst tussen echtgenoten. moet w~rden ove~gelegd bm~en de 

door art1kel 420bJs, tweede hd, van 
(GEMEENTE OVERIJSE T. DE COSTER) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 25 oktober 1979 
gewezen door de Bestendige Depu
tatie van de Provincieraad van Bra
bant; 

Over het middel van niet-ont
vankelijkheid door verweerder tegen de 
voorziening ingeroepen en hieruit afge
leid dat, enerzijds, de datum van de door 
het schepencollege gegeven volmacht 
noch in de betekening van 4 de
cember 1979, noch op het eensluidend 
afschrift van de beslissing van het sche
pencollege vermeld staat, en anderzijds 
uit geen enkel stuk van het dossier 
blijkt dat het schepencollege bedoelde 
volmacht aan mr. Dirk Lindemans toe
gekend heeft : 

Overwegende dat uit de stukken 
van het dossier, dat door de provin
ciegriffier aan het Hof werd overge
maakt, blijkt dat ten deze de verkla-· 
ring van voorziening in cassatie op 
28 november 1979 ter griffie van de 
provincie werd gedaan door de heer 
Dirk Lindemans, advocaat te Brus
sel, als raadsman van eiseres, en dat 
genoemde advocaat er t!;!vens een 
volmacht neerlegde, waarbij het 
schepencollege aan eiseres opdracht 

het Wetboek van Strafvordering 
bepaalde termijn; 

Overwegende dat eiseres ter grif
fie van het Hof op 5 februari 1980, 
dit is binnen de zoeven bedoelde 
termijn, een eensluidend verklaard 
afschrift heeft neergelegd van de 
aan mr. Denys op de zitting van 
20 november 1979 van het schepen
college verleende volma.cht; dat het 
derhalve geen belang heeft dat de 
datum van de volmacht ontbreekt 
op de afschriften ervan die bij de 
verklaring van voorziening en bij de 
betekening van de verklaring van 
voorziening werden gevoegd; 

Overwegende dat, nu de volmacht 
aan mr. Denys werd gegeven « met 
mogelijkheid van substitutie "• deze 
advocaat niet door geschriften 
behoeft te bewijzen dat hij de 
volmacht heeft overgedragen aan 
mr. Lindemans om ter griffie van de 
provincie de verklaring van voorzie
ning te doen; 

Dat het middel van niet
ontvankelijkheid iliet kan worden 
aangenomen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 70bis, § 1, 1°, en 
§ 3, eerste lid, van de wet van 
29 maart 1962 houdende de organisatie 
van de ruimtelijke ordening en van de 
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stedebouw, 5, 3", van de belastingveror
dening van de gemeente Overijse van 
22 december 1976, goedgekeurd door de 
Bestendige Deputatie van de Provincie
raad van Brabant op 3 februari 1977, 
1 en 14 van de Pachtwet van 
4 november 1969, 1353 van het Burgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat, eerste onderdeel, de beslis
sing voor recht aanneemt dat de over
eenkomst gesloten op 22 november 1972 
tussen notaris De Coster en zijn echtge
note een rei'He pachtovereenkomst is in 
de zin van de . Pachtwet van 4 no
vember 1969 ·en bijgevolg voldoet aan 
bet eerste vrijstellingsvereiste van ar
tikel ?Obis, § 3, eerste lid, van de 
Stedebouwwet en van artikel 5, 3", van 
de gemeentelijke belastingverordening 
van 22 december 1976, 

terwijl 1" : eiseres in haar verweer 
voor de deputatie gewichtige, bepaalde 
ert met elkaar overeenstemmende ver
moedens naar voren gebracht had waar
door aangetoond werd dat de voorge
legde overeenkomst een schijnovereen
komst is, aangegaan met het oogmerk 
de wet, en meer in bet bijzonder de 
belasting op de onbebouwde percelen 
in een niet vervallen verkaveling te om
zeilen, 

2" een georganiseerde schijn van pacht 
niet mag geacht worden te voldoen aan 
de bepaling van artikel 1 van de Pacht
wet, en bijgevolg niet in aanmerking 
komt om belastingvrijstelling · mee te 
brengen in de zin van artikel ?Obis, § 3, 
eerste lid, van de Stedebouwwet en van 
artikel 5, 3", van de gemeentelijke 
belastingverordening, voor de slechts in 
schijn verpachte percelen in de niet 
vervallen verkaveling; 

tweede onderdeel, de beslissing aan
neemt dat de gemeenteraad zijn belas
tingen vrij vaststelt behoudens de uit
zondering bepaald bij de wet, dat bet 
hem tevens vrij staat om in de belasting
verordening op de niet bebouwde perce
len, begrepen in een niet vervallen 
verkaveling, andere of meer uitgebreide 
vrijstellingen te stemmen dan die 
bepaald in de organieke wet op de 
stedebouw en de ruimtelijke ordening, 
en dat het woord « thans » in artikel 5, 
3", van de gemeentelijke belastingveror
dening duidelijk op het dienstjaar 
1977 betrekking heeft, zodat de voorge
legde overeenkomst van 22 november 
1972 het tweede vrijstellingsvereiste van 
artikel 5, 3", van de gemeentelijke be
lastingverordening vervult, 

terwijl 1 • eiseres in haar verweer voor 
de bestendige deputatie gewezen had op 
een wettelijke uitzondering op de 
gemeentelijke fiscale autonomie, met 
name de door artikel ?Obis, § 3, eerste 
lid, van de Stedebouwwet voorgeschre
ven beperking van de belastingvrijstel
ling tot de percelen die « thans », dit is 
bij de inwerkingtreding van dit artikel, 
hetzij op 15 februari 1971, ten gevolge 
van hun verpachting niet voor bouwen 
konden worden bestemd; dat deze wette
lijke uitzondering of beperking van de 
belastingvrijstelling, dit is de onmoge
lijkheid om een meer uitgebreide vrij
stelling te stemmen dan die bepaald in 
de Stedebouwwet, door de gemeenteraad 
letterlijk werd overgenomen in artikel 5, 
3", van zijn belastingreglement van 
22 december 1976, zodat bet woord 
« thans » in dit reglement moet geinter
preteerd worden als • bij de inwerking
treding van de wet van 22 december/ 
1970 », dit is op 15 februari 1971, 

2" de voorgelegde overeenkomst 
dateert van 22 november 1972, dit is na 
de inwerkingtreding van artikel ?Obis 
van de Stedebouwwet, zodat zij niet 
voldoet aan bet tweede vrijstellingsver
eiste van dit artikel, noch aan dat van 
artikel 5, 3", van de gemeentelijke be
lastingverordening, die immers de wette
lijke beperking van de vrijstelling niet 
vermocht te verruimen; 

derde onderdeel, de beslissing voor 
recht aanneemt dat de pacht is blijven 
bestaan met al haar gevolgen en dat de 
notaris De Coster dus niet in de moge
lijkheid was om op de percelen te 
bouwen, vermits eiseres in haar verweer 
voor de deputatie niet beweerde noch 
bewees dat de pachter zijn overeen
komst zou hebben opgezegd, noch dat 
beide partijen de pacht minnelijk zou
den beeindigd hebben, 

terwijl, 1" eiseres in haar verweer voor 
de deputatie gewezen had op bet 
beperkte karakter van het bouwbeletsel, 
dit omdat artikel 14 van de Pachtwet een 
snelle ontbinding mogelijk maakt; 

2" de zogenaamde pachtovereenkomst, 
ten gevolge van bet feit dat zij tussen 
echtgenoten is aangegaan, praktisch van 
de ene dag op de andere in bet niets kan 
verdwijnen, aangezien er geen reden 
bestaat om aan te nemen. dat twee 
echtgenoten, die een schijnpacht aan
gaan om aan de belasting te ontsnappen, 
niet binnen de kortste tijd hun akkoord 
tot beeindiging van de pacht zouden 
laten vaststellen, of zelfs dat zij zich 
tegenover elkaar op de formaliteiten van 
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artikel 14 van de Pachtwet zouden 
beroepen, zodat evenmin voldaan is aan 
het derde vrijstellingsvereiste van 
artikel 70bis van de Stedebouwwet, noch 
van artikel 5, 3", van de gemeentelijke 
belastingverordening : 

Overwegende dat de bestreden 
beslissing het bezwaar inwilligt dat 
verweerder had ingediend tegen een 
aanslag op zijn naam gevestigd met 
toepassing van de belastingverorde
ning van 22 december 1976 van de 
gemeente Overijse, waarbij voor het 
jaar 1977 een belasting wordt gehe
ven op de niet bebouwde percelen 
begrepen in een niet vervallen ver
kaveling; dat die beslissing steunt 
op artikel 5 van de verordening 
waarbij bepaald is dat van de belas
ting zijn vrijgesteld : ... « a. de 
eigenaars van percelen die inge
volge de bepalingen van de Pacht
wet thans niet voor bouwen kunnen 
bestemd worden»; 

Wat het tweede onderdeel be
treft: 

Overwegende dat de beslissing 
oordeelt dat, zo artikel 70bis, § a, 
eerste lid, van de Stedebouwwet 
slechts in de vrijstelling voorziet 
van de percelen, die « thans », - dit 
is op het ogenblik dat genoemde 
bepaling, in de wet van 29 maart 
1962 ingevoegd bij de wet van 
22 december 1970, in werking is 
getreden - ingevolge de bepalingen 
van de Pachtwet niet voor bebou
wing kunnen worden bestemd, zulks 
nochtans niet medebrengt, zoals 
eiseres het in haar verweer 
beweerde, dat percelen, voorwerp 
van een na de inwerkingtreding van 
de wet van 22 december 1970 geslo
ten pachtovereenkomst, noodzake
lijk niet meer de vrijstelling van de 
belasting kunnen genieten; dat de 
beslissing er in dit verband op wijst 
dat « de gemeenteraden hun belas
tingen vrij vaststellen, behoudens 
de uitzonderingen bepaald bij de 
wet, onder voorbehoud van de ver
eiste goedkeuring » en dat « het de 
gemeenteraad tevens vrij staat om, 
in het belastingreglement op de niet 
bebouwde percelen van een niet 

vervallen verkaveling, andere of 
meer uitgebreide vrijstellingen te: 
stemmen dan die bepaald in de 
organieke wet op de stedebouw en 
de ruimtelijke ordening »; 

Overwegende dat de bestendige 
deputatie het bestaan van een aldus 
bedoelde ruimere vrijstelling vast
stelt in het zoeven vermelde 
artikel 5, a·, van de gemeentelijke: 
belastingverordening van 22 decem
ber 1976, goedgekeurd op a fe
bruari 1977, waarin het woord 
« thans » aileen maar kan beteke
nen « in het dienstjaar 1977 » 
waarvoor het belastingreglement 
geldt, en niet op het ogenblik van 
de wet van 22 december 1970 in 
werking is getreden; 

Overwegende dat de beslissing 
aldus artikel 70bis van de Stede
bouwwet niet schendt en een juiste 
toepassing maakt van artikel 5, a·, 
van de gemeentelijke belastingver
ordening; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat de bestendige 

deputatie, na te hebben vastgesteld 
dat haar een pachtovereenkomst 
wordt overgelegd, gesloten op 
22 november 1972 met mevr. De 
Keersmacker, verweerders echtge
note, en geregistreerd op ao no
vember 1972, de stelling uiteenzet 
en onderzoekt waarin eiseres 
betoogde dat het ten deze om een 
schijnpacht en niet om een werke
lijke pachtovereenkomst gaat; 

Overwegende dat de beslissing 
vaststelt : dat « uit de stukken van 
het dossier blijkt dat mevr. De 
Keersmacker onderworpen is aan 
het sociaal statuut van de 
zelfstandigen » en dit vanaf 197a; 
dat zij een B.T.W.-nummer heeft; 
dat er verscheidene facturen op 
haar naam werden opgemaakt voor 
landbouwmachines, grondstoffen en 
uitvoeren van werken; dat er aan
koopborderellen op haar naam voor 
gerst en tarwe werden gemaakt; dat 
uit al deze stukken duidelijk blijkt 
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dat het hier een landbouwbedrijf 
betreft, zelfs indien het de eerste 
jaren deficitair was » en dat « de 
afwezigheid van enige beroepsbe
drijvigheid bij de pachters v66r de 
overeenkomst van 22 november 
1972, zoals de gemeente Overijse 
beweert, slechts een overweging is 
en zelfs niet als vermoeden van 
schijnpacht kan beschouwd worden; 
dat verscheidene facturen voor het 
leveren van goederen en diensten 
tijdens de jaren 1973 en 1974 wer
den opgemaakt op naam van de 
pachteres; dat er geen enkele wette
lijke verplichting bestaat om een 
tweede verblijf op de identiteits
kaart aan te brengen; dat de afwe
zigheid van landbouwtuig een een
voudige verklaring is van de 
gemeente Overijse en dit door geen 
enkel bewijs wordt gesteund; dat de 
exploitatie door onderaannemers 
een dagelijks voorkomend gebruik 
is bij de moderne uitbating van een 
landbouwbedrijf en geenszins als 
een vermoeden van schijnpacht kan 
gelden »; 

Overwegende dat de beslissing, 
uit deze vaststellingen zonder 
artikel 1 van de Pachtwet te schen
den, heeft afgeleid dat door ver
weerder ten deze een werkelijke 
pacht werd toegestaan, die zijn aan
spraak op de door artikel 5, 3°, van 
de gemeentelijke belastingverorde
ning bepaalde vrijstelling verant
woordt; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

Wat het derde onderdeel betreft: 
Overwegende dat het onderdeel, 

sub 2°, berust op het door de 
beslissing verworpen, en in het 
tweede onderdeel behandelde, ver
weer van eiseres dat het ten deze 
om een schijnpacht zou gaan; 

Overwegende dat de bestendige 
deputatie, na te hebben beslist dat 
de artikelen 6, r en 2°, van de 
Pachtwet op de besproken pacht
overeenkomst niet van toepassing 
zijn, - welke beslissing door de 
voorziening niet wordt aangevoch
ten - ook, op de in het onderdeel 

vermelde gronden, het verweer van 
eiseres verwerpt volgens hetwelk, 
gelet op het feit dat de partijen bij 
die overeenkomst echtgenoten zijn, 
de in artikel 14, tweede lid, van de 
Pachtwet besloten mogelijkheid van 
onmiddellijke beiHndiging tot gevolg 
heeft dat het bestaan van de pacht 
geen ernstig beletsel voor bebou
wing uitmaakt; 

Overwegende dat de beslissing er 
aldus op wijst dat, nu de pachtover
eenkomst als oprecht wordt 
beschouwd, de omstandigheid dat 
zij tussen echtgenoten is gesloten, 
niet uiteraard medebrengt dat de 
percelen op ieder ogenblik kunnen 
worden vrijgemaakt en dat de 
gevolgen ervan, ten aanzien van de 
mogelijke toepassing van artikel 14 
van de Pachtwet, dezelfde zijn als 
die van elke aan de Pachtwet 
onderworpen overeenkomst; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

Overwegende dat uit de aan het 
Hof voorgelegde bescheiden niet 
blijkt dat een middel, dat de open
bare orde raakt, ambtshalve moet 
worden opgeworpen; 

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

8 mei 1981 - 1" kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Wauters, eerste 
voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Charles, eerste advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Denys en 
Van Fraeyenhoven, Brussel. 

Nr. 513 

3• KAMER- 11 mei 1981 

1° BEROEPSZIEKTE - TERUGGAVE VAN 
TEN ONRECHTE TOEGEKENDE BEDRAGEN -
GECOORDINEERDE WElTEN VAN 3 JUNI 1970, 
ART. 44 - BEGRIP. 
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2° G ERECHTSKOSTEN - BURGERLIJKE 
ZAKEN - BEROEPSZIEKTEN - PROCEDURES 
TUSSEN EEN GETROFFENE EN ZIJN RECHT
VERKRIJGENDEN EN HET FONDS VOOR DE 
BEROEPSZIEKTEN- KOSTEN TEN LASTE VAN 
DAT FONDS, BEHALVE WANNEER DE VORDE
RING ROEKELOOS EN TERGEND IS. 

2° De kosten van elke vordering gegrond 
op de wetten betreffende de scha
deloosstelling voor beroepsziekten, 
gecoordineerd op 3 juni 1970, zijn ten 
Jaste van het Fonds voor Beroepsziek
ten, behalve wanneer de vordering 
roekeloos en tergend is; de wet heeft 
een algemene strekking en is van 
toepassing op elke procedure die 
gevoerd wordt tussen een getroffene of 
diens rechtverkrijgende en het Fonds 
voor de Beroepsziekten (2). (Art. 53 
wetten betreffende de schadeloosstel
ling voor beroepsziekte, gecoordineerd 
op 3 juni 1970.) 

(WASELLE T. FONDS VOOR BEROEPSZIEKTEN) 

ARREST ( vertafing) 

1 o Teruggave van de bedragen die ten 
onrechte zijn toegekend als herstel 
van de schade, bedoeld in de gecoordi
neerde wetten betreffende de schade
loosstelling voor beroepsziekten van 
3 juni 1970, mag niet worden geiHst 
van de personen aan wie zij zijn 
uitgekeerd, behalve wanneer Jaatstbe
doelden ze aan de hand van bedrieg
Jijke middelen hebben bekomen; 
art. 44 van de voornoemde wetten 
maakt geen onderscheid naargelang 
van de oorzaak van de onverschul-
digde betaling, met uitzondering van HET HOF; - Gelet op het bestre
het geval dat bedrieglijke middelen den arrest, op 15 juni 1979 door het 
worden aangewend, noch naargelang Arbeidshof te Bergen gewezen; 
van de persoon aan wie de sommen 
zijn uitgekeerd, ongeacht of het gaat Over het eerste middel, afgeleid uit de 
om de rechthebbende of diens recht- schending van artikel 44 van de op 
verkrijgende in de zin van de wetten 3 juni 1970 gecoordineerde wetten 
inzake beroepsziekten of om hem die betreffende de schadeloosstelling voor 
ingevolge erfopvolging rechtverkrij- beroepsziekten, 
gende wordt van de uitkeringsgerech- doordat bet arrest heeft vastgesteld : 
tigde (1). dat Arthur Waselle, broer van eiser, bij 

-------------------! administratieve beslissing van 6 juni 
(1) Art. 6 van het K.B. nr. 9 van 23 okt. 1969 van verweerder, 100 pet. arbeidson-

1978 heeft in de gecoordineerde wetten een geschikt werd bevonden ten gevolge van 
art. 64bis ingevoegd waarin de personen wor- anthraco-silicose; dat eiser na het over
den opgesomd waaraan, in geval van overlij- lijden van Arthur Waselle op 19 augustus 
den van de rechthebbende, de vervallen ter- 1968 aan verweerder liet weten dat hij 
mijnen op de voordelen verschuldigd aan de de enige erfgenaam van Arthur Waselle 
overledene die nog niet zijn uitgekeerd, in de was en diens nalatenschap aanvaardde; 
hierna bepaalde volgorde zullen worden uitbe- •~-----------------
taald : 1° aan de echtgenoot met wie de,-
rechthebbende samen Ieefde, 2° aan de kinde
ren met wie de rechthebbende samen leefde, 
3° aan iedere persoon met wie de rechtheb
bende samen leefde (volgens die wetgeving 
zou eiser, die niet met zijn broer leefde, de 
termijnen niet ontvangen hebben). Daaruit 
volgt, enerzijds, dat de termijnen zullen ont
vangen worden door personen die de sociale 
toestand van de ~rechthebbende delen en dat 
dus de sociale verantwoording voor de wette
lijke regel van niet-teruggave ten aanzien van 
de rechthebbende ook geldt voor die personen, 
anderzijds, dat het recht van die personen 
juridisch gezien niet enkel gegrond is op hun 
hoedanigheid van erfgenaam (het is zelfs 
mogelijk dat zij geen erfgenaam zijn), maar op 
een bijzondere bepaling van de gecoordi
neerde wetten. Zij kunnen dus de termijnen 
ingevolge die wetten • genieten » en het 
behoeft dus geen betoog dat de regel van 
niet-teruggave op hen moet toegepast worden. 
Voortaan zal de vraag dus niet meer rijzen in 
dezelfde omstandigheden als in de zaak waar
over het bovenstaande arrest uitspraak heeft 
gedaan. 

(2) Het Hof had zich kunnen beperken tot 
vernietiging van het beschikkende gedeelte 
over de kosten als gevolg van de vernietiging 
van de beslissing zelf. Het Hof heeft evenwel 
geoordeeld dat het tweede middel diende te 
worden onderzocht, aangezien de beslissing 
over de kosten speciaal met redenen was 
omkleed. De huidige tekst van art. 53 heeft, 
ingevolge art. 19 wet van 12 mei 1971 tot 
wijziging van de wet van 10 okt. 1967 hou
dende het Ger.W., het vroegere art. 53 vervan
gen. Uit de toelichting op die wet blijkt dat er 
naar de inhoud niets is gewijzigd. De beide 
teksten van art. 53 lijken, in hun context, 
betrekking te hebben op de vorderingen van 
de rechthebbenden of hun rechtverkrijgenden 
die de beslissingen van het Fonds betwistten, 
en niet op die van het Fonds tegen de 
rechthebbenden. Het Hof heeft geoordeeld dat 
de tekst een algemene draagwijdte had. Men 
kan zich echter afvragen of het zou verant
woord zijn het Fonds in de kosten te veroor
delen wanneer de teruggave wordt bevolen 
wegens het aanwenden van bedrieglijke mid
delen door de rechthebbenden. 
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dat verweerder op 16 augustus 1972 aan 
eiser een afrekening zond voor achter
stallige vergoedingen ten bedrage van 
254.696 frank; dat bij « zeer aandachtige 
lezing » van die afrekening « blijkt dat 
een · andere datum van overlijden in 
aanmerking is genomen voor de bereke
ning van de achterstallen; dat (voor
meld bedrag van 254.696 frank) op 
23 september 1972 zonder voorbehoud 
werd uitbetaald »; dat het arrest vervol
gens eiser veroordeelt om aan verweer
der een bedrag van 125.583 frank plus 
moratoire en gerechtelijke interesten 
« terug te betalen », daar dit bedrag aan 
eiser ten onrechte was uitbetaald ten 
gevolge van bovengenoemde vergissing 
van verweerder bij de berekening van de 
vergoedingen welke aan eiser verschul
digd zijn als erfgenaam van wijlen 
Arthur Waselle; dat het arrest voor zijn 
beslissing als gronden aangeeft : dat 
« artikel 44 van de gecoi:irdineerde wet
ten inzake beroepsziekten de enige ten 
deze toepasselijke wetsbepaling is met 
betrekking tot de terugbetaling van het 
onverschuldigd betaalde; dat de vergis
sing van de administratie geen verplich
ting tot terugvordering van het onver
schuldigd betaalde kan doen ontstaan, 
tenzij die vergissing op bedrog berust; 
dat de verplichting tot terugbetaling 
slaat op die " sommen welke ten 
onrechte als schadeloosstelling werden 
toegekend " voor een erkende beroeps
ziekte of voor het overlijden dat er het 
gevolg van is; dat "toekennen" in het 
sociaal recht betekent een admi
nistratieve beslissing nemen waarbij in 
een welbepaald stelsel rechten worden 
erkend en waarbij aan die bepaalde 
persoon, gerechtigde of zijn erfgenaam, 
die bepaalde uitkeringen worden ver
leend op grond van de bij wet of 
verordening vastgestelde gebeurtenissen 
of omstandigheden; dat de op 16 au
gustus 1972 door een directeur (van 
verweerder) (aan eiser) gedane kennis
geving van de achterstallige bedragen 
niet kan worden beschouwd als een 
verordenende administratieve beslissing 
die valt onder de beperkende bepalingen 
van artikel 44 van de gecoi:irdineerde 
wetten », 

terwijl artikel 44 van de gecoi:irdi
neerde wetten betreffende de schade
loosstelling voor beroepsziekten bepaalt 
dat, behoudens het geval van bedrog, 
« de teruggave der sommen, die ten 
onrechte werden toegekend als schade
loosstelling ingevolge deze wetten, niet 
mag worden geeist van de personen aan 

wie zij werden uitgekeerd •; die bepaling 
doelt op de terugvordering van elk 
bedrag dat ten onrechte uitbetaald werd 
als schadeloosstelling voor beroepsziek
ten; het bedrag van 125.583 frank dat 
aan eiser ten onrechte werd uitbetaald 
als achterstallige vergoedingen waarop 
hij recht had als rechtverkrijgende van 
de getrofferie van een beroepsziekte, 
onder het toepassingsgebied van ver
meld artikel 44 vie! en derhalve, bij 
ontstentenis van bedrieglijke handelin
gen, niet kon teruggevorderd worden : 

Overwegende dat, Iuidens arti
kel 44 van de op 3 juni 1970 
gecoordineerde wetten betreffende 
de schadeloosstelling voor beroeps
ziekten, de teruggave der sommen 
die ten onrechte werderi toegekend 
als herstel van de schade die deze 
wetten beogen, niet mag worden 
geeist van de personen aan wie zij 
werden uitgekeerd, behalve wan
neer deze laatsten ze aan de hand 
van bedrieglijke middelen hebben 
bekomen; 

Overwegende dat deze bepaling 
geen onderscheid maakt naargelang 
van de oorzaak van de onverschul
digde betaling met uitzondering van 
het geval dat bedrieglijke middelen. 
worden aangewend, noch naarge
lang van de persoon aan wie de 
sommen zijn uitgekeerd, onverschil
lig of het gaat om de rechthebbende 
of diens rechtverkrijgende in de zin 
van de wetten inzake beroepsziek
ten of om hem die ingevolge · erfop
volging rechtverkrijgende wordt van 
de uitkeringsgerechtigde; 

Dat het arrest derhalve met de 
gronden die het vermeldt en die in 
het middel worden weergegeven, de 
beslissing, waarbij eiser veroordeeld 
wordt tot teruggave van de hem ten 
onrechte toegekende bedragen, niet 
naar recht verantwoordt; 

Dat het middel gegrond is; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 724 van 
het Burgerlijk Wetboek, 53, tweede lid, 
van de op 3 juni 1970 gecoi:irdineerde 
wetten betreffende de schadeloosstelling 
voor beroepsziekten, gewijzigd door de 
artikelen 3-86, § 2, van de wet van 
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10 oktober 1967 houdende het Gerechte
lijk Wetboek en 19 van de wet van 
12 mei 1971, en 1017, tweede lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het arrest, na eiser te heb
ben veroordeeld tot terugbetaling aan 
verweerder van het bedrag van 
125.583 frank dat hem ten onrechte was 
uitbetaald als achterstallige vergoedin
gen waarop hij aanspraak kon maken 
als erfgenaam van wijlen Arthur 
Waselle, getroffene wiens beroepsziekte 
erkend was, beslist dat eiser, « als 
schuldenaar naar burgerlijk recht, geen 
aanspraak kan maken op een regeling 
van sociale zekerheid in de zin van 
artikel 1017, tweede lid, van het Gerech
telijk Wetboek », en .hem bijgevolg 
veroordeelt in de kosten van eerste 
aanleg en van boger beroep, 

terwijl krachtens artikel 53 in fine van 
de op 3 juni 1970 gecoordineerde wetten 
betreffende de schadeloosstelling voor 
beroepsziekten, de kosten van elke 
rechtsvordering uit hoofde van ge
noemde wetten volledig ten laste zijn 
van het Fonds voor de beroepsziekten 
(thans verweerder), behalve wanneer de 
eis roekeloos en tergend is; die bepaling 
eveneens geldt voor de rechtsvordering 
tot terugvordering van het onverschul
digd betaalde, die door het Fonds wordt 
ingesteld tegen de getroffene van een 
beroepsziekte of tegen de rechtverkrij
genden of erfgenamen van laatstge
noemde; 

Overwegende dat ingevolge arti
kel 53 van de op 3 juni 1970 
gecoordineerde wetten betreffende 
de schadeloosstelling voor beroeps
ziekten, de kosten ten laste zijn van 
het Fonds voor de beroepsziekten, 
behalve wanneer die eis roekeloos 
en tergend is; 

Overwegende dat die wetsbepa
ling een algemene strekking heeft 
en van toepassing is op elke proce
dure die gevoerd wordt tussen een 
getroffene of diens rechtverkrijgen
den en het Fonds voor de beroeps
ziekten; 

Dat het middel gegrond is; 

En overwegende dat de kosten 
van de rechtspleging in cassatie 
krachtens dat artikel 53 van de 
gecoordineerde wetten ten laste 
moeten komen van verweerder; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest, behalve in zoverre 
het hoger beroep daarbij ontvanke
lijk wordt verklaard; beveelt dat van 
onderhavig arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
veroordeelt verweerder in de 
kosten; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Arbeidshof te Brus
sel. 

11 mei 1981 - 3" kamer - Voorzitter : 
de h. Meeus, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. Closon - Gelijklui
dende conclusie van de h. Ballet, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. Kirk
patrick en De Bruyn. 

Nr. 514 

3• KAMER - 11 mei 1981 

1° ARBEIDSOVEREENKOMST - BE
DIENDEN - OVEREENKOMST VOOR ONBE
PAALDE TLJD - ONTSLAG - GELDIGHEID -
BEG RIP. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - BURGERLLJKE ZAKEN -
REDENGEVING - VORMVEREISTE- BEGRIP. 

3° CASSATIEMIDDELEN BURGER-
LLJKE ZAKEN - MIDDEL OAT OP EEN VER
KEERDE UITLEGGING VAN DE BESTREDEN 
BESLISSING BERUST - MIDDEL OAT FEITE
LLJKE GRONDSLAG MIST. 

1° Geen enkele wettelijke bepaling 
onderwerpt de geldigheid van het 
ontslag aan welbepaalde vormen; het 
is een handeling waarbij een partij in 
een arbeidsovereenkomst voor bedien
den aan de andere partij haar wil te 
kennen geeft om een einde te maken 
aan de overeenkomst; de partij aan 
wie ontslag is gegeven, kan zich 
beroepen op de gevolgen daarvan op 
de datum waarop de andere partij 
haar wil te kennen heeft gegeven, oak 
al heeft ze pas na die datum bij een 
haar door die andere partij toegezon
den bevestiging kennis gekregen van 
het ontslag (1). (Art. 14 Arbeidsover
eenkomstenwet J?edienden.) 

(1) Zie Cass., 14 mei 1975 (A.C., ~9?5, 991); 
zie echter ook Cass., 10 dec. 1975 (Ibid., 1976, 
447). 
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2" De verplichting vonnissen en arresten 

met redenen te omkleden, is een 
vormvereiste; art. 97 Gw. heeft geen 
betrekking op een grief die, hoewel 
daarin een tegenstrijdigheid wordt 
aangevoerd tussen de motieven van de 
bestreden beslissing, in werkelijkheid 
erop neerkomt de uitlegging van een 
rechtsbegrip te bekritiseren, meer 
bepaald het begrip inzake de geldig
heid van een door de werkgever aan 
zijn werknemer gegeven ontslag (2). 

3" Feitelijke grondslag mist het m}ddel 
dat hierop gegrond is dat in een arrest 
zou gezegd zijn dat een brief geen 
melding maakt van een opzegging, 
teiWijl dat arrest beslist dat de opzeg
ging nietig is, omdat daarvan geen 
kennis is gegeven overeenkomstig het 
bepaalde in art. 14 Arbeidsovereen
komstenwet Bedienden (3). 

(c CONFISERIE E. VAN PARYS • P.V.B.A. 
T. HOLSBEEK) 

ARREST ( vertaling) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 april 1979 door het 
Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 9, eerste lid, 
gewijzigd bij artikel 23 van de wet van 
10 december 1962, 11, tweede lid, gewij
zigd bij artikel 41 van de wet van 
21 november 1969, 14, eerste lid, 18, 
eerste lid, gewijzigd bij artikel 48 van de 
wet van 21 november 1969, 20 van de bij 
koninklijk besluit van 20 juli 1955 
gecoordineerde wetten betreffende de 
arbeidsovereenkomst voor bedienden, 
en, voor zoveel nodig, 31, 32-3", 35, 37 en 
39 van de wet van 3 juli 1978 betreffende 
de arbeidsovereenkomsten, 

doordat het arrest, ofschoon het aan
genomen heeft dat de door eiseres op 
28 oktober 1976 verzonden brief niet bij 
verweerster is aangekomen, niettemin 
beslist dat de eenzijdige beeindiging van 
de arbeidsovereenkomst van verweerster 
heeft « plaatsgehad op 28 oktober 1976 », 
daar het ontslag « een handeling is die 
onherroepelijk wordt door de enkele wil 

van de ontslaggever » en voor de rechts
geldigheid ervan geen enkele vormver-; 
eiste is gesteld, in tegenstelling tot de; 
opzegging, waarvan de kennisgeving meti 
inachtneming van « bepaalde vormen » 
dient te geschieden, en bijgevolg eiseres. 
veroordeelt om aan verweerster een 
opzeggingsvergoeding gelijk aan zeven 
maanden loon, dus 171.150 frank, te. 
betalen, alsook een bedrag van 
14.023 frank als saldo van het vakantie
geld bij vertrek, plus de kosten van 
eerste aanleg en van boger beroep, 

teiWijl het ontslag evenals de opzeg
ging onbestaande of in elk geval nietig 
is, wanneer daarvan geen kennis wordt 
gegeven aan de ontslagen werknemer; 
er, meer bepaald, geen sprake is van 
ontslag zolang de ontslagen werknemer 
geen kennis heeft gekregen van de wil 
van de tegenpartij om de overeenkomst 
te beeindigen; het ontslag immers de 
handeling is waarbij een partij aan de 
andere mededeelt dat zij aan de arbeids
overeenkomst een einde wil maken, en 
de opzegging de voorafgaande medede
ling is van de datum waarop de opzeg
gingstermijn moet aflopen, waaruit volgt' 
dat het arrest, door te beslissen dat het 
ontslag bestaat buiten elke mededeling 
aan de andere partij om en door de 
enkele wil van hem die het ontslag geeft, 
en dat derhalve beeindiging van de 
overeenkomst tussen de partijen heeft 
plaatsgehad op 28 oktober 1976, ofschoon 
het « duidelijk is dat de ontslagbrief van 
28 oktober 1976 niet is toegekomen » bij 
verweerster, het wettelijk begrip ontslag 
in de zin van de in het middel vermel
de wetsbepalingen miskent (schending 
inzonderheid van de artikelen 11, 14, 
eerste lid, 18, eerste lid, van de gecoordi
neerde wetten betreffende de arbeids
overeenkomst voor bedienden, en, voor 
zoveel nodig, 32-3", 35 en 37 van de wet 
van 3 juli 1978 betreffende de arbeids
overeenkomsten) en bijgevolg ten on
rechte aan verweerster opzeggingsver
goedingen toekent (schending inzonder
heid van de artikelen 20 van de gecoor
dineerde wetten betreffende de arbeids
overeenkomst voor bedienden en 39 van 
de wet van 3 juli 1978 betreffende de 
arbeidsovereenkomsten) : 

Overwegende dat uit de vaststel
lingen en vermeldingen van het ----------------1 arrest blijkt dat eiseres verweerster 

(2) Zie Cass., 28 feb. 1980 (A.C., 1979-80, 
nr. 411). 

(3) Zie Cass., 5 juni 1980 (A.C., 1979-80, 
nr. 627). 

ontslag heeft gegeven bij schrijven 
van 28 oktober 1976 waarin de 
aanvang en de duur van de opzeg
ging worden vermeld; dat het niet 
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bewezen is dat het ontslag bij ter 
post aangetekend schrijven is 
geschied en evenmin dat verweer
ster die brief heeft ontvangen; dat 
eiseres de verzending van die brief 
bevestigd heeft door verweerster 
een fotocopie ervan toe te sturen op 
24 augustus 1977 en door op 
26 augustus 1977 een eerste formu
lier van volledige werkloosheid op 
te maken; dat de uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst op het ogen
blik van de verzending van de 
ontslagbrief op 28 oktober 1976 
geschorst was · ten gevolge van de 
arbeidsongeschiktheid van verweer
ster, welke blijkens de van maand 
tot maand opgemaakte getuigschrif
ten heeft voortgeduurd tot 31 au
gustus 1977; 

Overwegende dat het ontslag de 
handeling is waarbij een partij aan 
de andere partij haar wil te kennen 
geeft om een einde te maken aan 
een overeenkomst voor onbepaalde 

. tijd; 

Oat geen enkele wetsbepaling de 
geldigheid van het ontslag aan wel
bepaalde vormen onderwerpt; 

Overwegende dat de partij aan 
wie ontslag is gegeven, zich op de 
gevolgen daarvan kan beroepen op 
de datum waarop de andere partij 
haar wil te kennen heeft gegeven, 
ook al heeft ze pas na die datum bij 
een haar door die andere partij 
toegezonden bevestiging kennis 
gekregen van het ontslag; 

Oat het arrest, op grond van zijn 
vaststellingen en vermeldingen, zon
der de in het middel aangevoerde 
wetsbepalingen te schenden, heeft 
kunnen beslissen dat het door eise
res gegeven ontslag uitwerking had 
op 28 oktober 1978; 

Oat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1354 en 1356 van het Burger
lijk Wetboek, 

doordat het arrest eiseres veroordeelt 
om aan verweerster een opzeggingsver
goeding gelijk aan zeven maanden loon, 
dus 171.150 frank, te betalen alsook een 
bedrag van 14.023 frank als saldo van 
het vakahtiegeld bij vertrek plus de 
kosten van eerste aanleg en van hoger 
beroep, op grand dat « het duidelijk is 
dat de ontslagbrief van 28 oktober 1976 
niet bij appellante is aangekomen; dat 
de brief echter wel werd verzonden en 
dat aldus de beslissing van de werkgever 
om op die datum de overeenkomst te 
beiHndigen, bewezen wordt niet alleen 
door die brief maar bovendien door de 
bevestiging· ervan, die zowel blijkt uit 
het toesturen van de fotocopie op 
24 augustus 1977 en het opmaken van 
het eerste formulier van volledige werk
loosheid {C.4) op 26 augustus 1977, als 
uit de conclusie zelf waarin de verzen
ding van die brief andermaal wordt 
toegegeven hetgeen de gerechtelijke 
bekentenis oplevert van de uiting van de 
wil om de overeenkomst te bei!indigen; 
het duidelijk is dat de beeindiging van 
de overeenkomst op 28 oktober 1976 
heeft "plaatsgehad "; dat het ontslag 
immers een handeling is die onherroe
pelijk wordt door de enkele wil van de 
ontslaggever; dat het rechtsgeldig gege
ven ontslag voorzag in een opzeggings
termijn van zes maanden ingaande op 
1 december 1976 en eindigend op 
31 mei 1977 •, 

terwijl, eerste onderdeel, het tegen
strijdig is enerzijds aan te nemen dat de 
ontslagbrief van 28 oktober 1976 niet bij 
verweerster is toegekomen, en ander
zijds te beslissen dat het ontslag 
« rechtsgeldig werd gegeven » aan ver
weerster; deze immers geen ontslag kan 
hebben gekregen als ze haar ontslag
brief niet heeft ontvangen; de beslissing, 
waarbij gesteld wordt dat de overeen
komst tussen de partijen op 28 oktober 
1976 beeindigd was en waarbij verweer
ster veroordeeld wordt om opzeggings
vergoedingen te betalen, niet regelmatig 
met redenen is omkleed, in zoverre ze 
berust op een tegenstrijdigheid die 
gelijkstaat met het ontbreken van reden
geving (schending van artikel 97 van de 
Grondwet); 

tweede onderdeel, het arrest, door te 
beslissen dat verweerster op 28 oktober 
1976 rechtsgeldig ontslag heeft gekregen, 
ofschoon zij blijkens de vaststelling van 
het arrest « ontkend heeft de brief van 
28 oktober 1976 te hebben ontvangen •, 
de bewijswaarde van de aldus door 
verweerster afgelegde gerechtelijke 
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bekentenis miskent (schending van de 
artikelen 1354 en 1356 van het Burgerlijk 
Wetboek): 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
OveiWegende dat de aangevoerde 

tegenstrijdigheid inhoudt dat het 
door de werkgever gegeven ontslag 
aileen dan rechtsgeldig is, wanneer 
de bediende daarvan mededeling 
heeft ontvangen; 

Dat artikel 97 van de Grondwet 
geen grond kan opleveren voor een 
dergelijke grief; 

Dat dit onderdeel van het middel 
niet ontvankelijk is; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

OveiWegende dat het volgens het 
arrest duidelijk is dat de ontslag
brief van 28 oktober 1976 bij ver
weerster niet is aangekomen; 

Dat dit onderdeel van het middel 
feitelijke grondslag mist; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1319, 1320, 
1322 en 1356, inzonderheid derde lid, van 
bet Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest eiseres veroordeelt 
om aan verweerster een opzeggingsver
goeding gelijk aan zeven maanden loon, 
dus 171.150 frank, te betalen alsook een 
bedrag van 14.023 frank als saldo van 
bet vakantiegeld bij vertrek, plus de 
kosten van eerste aanleg en van boger 
beroep, op grond dat « het duidelijk is 
dat de ontslagbrief van 28 oktober 1976 
niet bij appellante is aangekomen; dat 
die brief echter wel werd verzonden en 
dat aldus de beslissing van de werkgever 
om op die datum de overeenkomst te 
beeindigen, bewezen wordt, niet alleen 
door die brief, maar bovendien door de 
bevestiging ervan, die blijkt zowel uit 
bet toesturen van de fotocopie op 
24 augustus 1977 en bet opmaken van 
bet eerste formulier van volledige werk
loosheid (C.4) op 26 augustus 1977, als 
uit de conclusie zelf waarin de verzen
ding van die brief andermaal wordt 
toegegeven, hetgeen de gerechtelijke 
bekentenis oplevert van de uiting van de 
wil om de overeenkomst te beeindigen; 
dat bet duidelijk is dat de beeindiging 
van de overeenkomst op 28 oktober 1976 
" heeft plaatsgehad ", dat bet ontslag' 
immers een handeling is die onherroe
pelijk wordt door de enkele wil van de 

ontslaggever; dat het rechtsgeldig gege
ven ontslag in een opzeggingstermijn 
van zes maanden voorzag, ingaande op 
1 december 1976 en eindigend op 
31 mei 1977; dat de opzegging echter 
nietig is, vermits gei:ntimeerde (thans 
eiseres) niet het bewijs overlegt dat e~n 
kennisgeving is geschied overeenkomstig 
artikel14 », 

terwijl de gerechtelijke bekentenis 
niet kan worden gesplitst tegen hem die 
ze afgelegd heeft; het arrest ten deze, na 
te hebben vastgesteld dat eiseres voor de 
rechter heeft toegegeven op 28 oktober 
1976 een brief te hebben verzonden, die 
een ontslag met opzeggingstermijn van 
zes maanden inhield, bet ontslag en de 
opzegging niet los van elkaar kon 
beschouwen, bet arrest daardoor immers 
een andere inhoud geeft aan de beken
tenis van eiseres, waar bet beslist dat zij 
heeft toegegeven de overeenkomst te 
hebben willen beeindigen, desnoods zon
der opzegging, door op 28 oktober 1976 
een ontslagbrief te verzenden; eiseres 
daarentegen in haar conclusie voor het 
arbeidshof beklemtoond had dat « aan
gezien de uitvoering van de arbeidsover
eenkomst ten tijde (van de verzending 
van de brief op 28 oktober 1976) 
geschorst was ten gevolge van de ziekte 
van verweerster, de haar gegeven opzeg
gingstermijn van zes maanden niet is 
ingegaan (en) slechts zal ingaan zodra 
de oorzaak van de schorsing van de 
overeenkomst weggevallen is », zodat 
tussen (verweerster) en eiseres nog 
steeds een arbeidsovereenkomst bestaat 
waaraan geen einde is gemaakt, en 
bijgevolg de beslissing, die in weerwil 
van de bewoordingen van die conclusie, 
de bekentenis van eiseres dat zij op 
28 oktober 1976 een ontslagbrief heeft 
verzonden, in aanmerking neemt als de 
enige bekentenis die uit de conclusie 
volgde, zonder daarbij evenwel acht. ~ 
slaan op de opzegging waarvan d1e 
ontslagbrief bedoelde kennis te geven, 
de regel van de onsplitsbaarheid van 
de bekentenis miskent (schemiing van 
artikel 1356, derde lid, van het Burger
lijk Wetboek) en bovendien de ~ewijs
kracht miskent van de conclus1e van 
eiseres doordat het arrest voorbijgezien 
heeft ~an de daarin uitgedrukte wil om 
de overeenkomst niet te beeindigen op 
28 oktober 1976 (schending van de 
artikelen 1319, 1320 en 1322 van bet 
Burgerlijk Wetboek) : 

OveiWegende dat het arrest niet 
vermeldt dat de brief van 28 ok
tober 1976 geen melding. maakte van 



- 1042-

een opzegging, doch beslist dat de 
opzegging nietig is daar eiseres in 
gebreke is gebleven het bewijs te 
leveren dat van de opzegging kennis 
is gegeven overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 14 van de 
gecoordineerde wetten betreffende 
de arbeidsovereenkomsten voor 
bedienden; 

Dat het arrest, door aldus het in 
de conclusie van eiseres vervatte 
verweer te verwerpen, de bewijs
kracht van die conclusie niet mis
kent; 

Dat het middel feitelijke grond
slag mist; 

2° WERKLOOSHEID- VERLIES VAN DE 
WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN WEGENS HET 
VERSTREKKEN AAN DE R.VA. VAN ONVOLLE
DIGE INLICHTINGEN- BESLISSING WAARBIJ 
DE BETALINGSINSTELLING ALLEEN AANSPRA
KELIJK WORDT VERKLAARD EN DE DOOR DE 
BETALINGSINSTELLING TER VRIJWARING 
OPGEROEPEN WERKGEVER BUITEN HET 
GEDING WORDT GESTELD, WNDER VASTSTEL
LING OF DE SCHADE, WALS ZE ZICH HEEFT 
VOORGEDAAN, OOK WU ONTSTAAN ZIJN WN
DER PE TEN LASTE VAN DE WERKGEVER 
GELEGDE FOUT - BESLISSING NIET NAAR 
RECHT VERANTWOORD (2). 

(CAISSE DE CH0MAGE DE LA FEDERATION GENE
RALE DES TRAVAU.i.EURS DE BELGIQUE 

T. BYVOET, AGUILON) 

ARREST ( vertaling) 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiseres in HET HOF;- Gelet op het bestre-
de kosten. den arrest, op 4 september 1979 

door het Arbeidshof te Luik gewe-
11 mei 1981 - a• kamer - Voorzitter 

en verslaggever : de h. Meeus, waarne
mend voorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Ballet, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. De Bruyn 
en Simont. 

Nr. 515 

3• KAMER- 11 mei 1981 

-zen; 
Overwegende dat de voorziening 

enkel gericht is tegen de beslissing 
van het arrest waarbij uitspraak 
wordt gedaan over de door eiseres 
tegen eerstgenoemde verweerster 
ingestelde vordering tot vrijwaring; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1382, 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grond
wet, 

doordat het arrest de rechtsvordering 
van de tweede verweerster tegen eiseres 
gegrond heeft verklaard en eiseres ver
oordeeld heeft om aan de tweede ver
weerster het bedrag van 21.155 frank 

1° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN plus de gerechtelijke interesten te beta-
OVEREENKOMST OORZAAK len, dat is het bedrag van de werkloos
WERKLOOSHEID - VERLIES VAN DE WERK- heidsuitkeringen die de tweede verweer
LOOSHEIDSUITKERINGEN WEGENS HET VER- Ster VOOr de periode van 13 november 
STREKKEN AAN DE R.VA. VAN ONVOLLEDIGE 1972 tot 20 februari 1973 had moeten 
INLICHTINGEN - BESLISSING WAARBIJ DE ontvangen, en VOOr zijn beslissing als 
BETALINGSINSTELLING ALLEEN AANSPRAKE- grond aangeeft dat de uitkeringen aan 
LIJK WORDT VERKLAARD EN DE DOOR DE de tweede verweerster geweigerd wer
BETALINGSINSTELLING TER VRIJWARING den omdat haar dossier met vertraging 
OPGEROEPEN WERKGEVER BUITEN HET vervolledigd was en dat eiseres een fout 
GEDING WORDT GESTELD, WNDER VAST- had begaan door geen gebruik te maken 
STELLING OF DE SCHADE, WALS ZE ZICH van de mogelijkheden waarvan sprake is 
HEEFT VOORGEDAAN, OOK WU ONTSTAAN in artikel 92, §§ 3 en 5, van het 
ZIJN WNDER DE TEN LASTE VAN DE WERK- ministerieel besluit van 4 juni 1964 
GEVER GELEGDE FOUT .- BESLISSING NIET inzake werkloosheid, namelijk de moge
NAAR RECHT VERANTWOORD (1). Iijkheid om een verlenging van de ter-

-----------------1 mijn te bekomen en een beroep te doen 

(1) en (2) Zie (inzake verkeersongevallen) 
Cass., 21 nov. 1979 (A.C:, 1979-80, nr. 190). 

op de medewerking van het gewestelijk 
bureau om het nodige onderzoek te 
doen; dat het arrest de rechtsvordering 
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van eiseres tegen eerstgenoemde ver
weerster niet gegrond verklaart, welke 
rechtsvordering ertoe strekte verweer
ster te horen veroordelen tot vrijwaring 
en schadeloosstelling van eiseres voor de 
veroordelingen die eventueel tegen haar 
konden uitgesproken worden, en welke 
gegrond was op het feit dat genoemde 
verweerster niet tijdig aan de tweede 
verweerster het bewijs van werkloosheid 
had gegeven, waardoor ze haar toestand 
ten aanzien van de Rijksdienst voor 
Arbeidsvoorziening had kunnen regula
riseren, en doordat het arrest de afwij
zing van die rechtsvordering van eiseres 
grondt op de overweging dat de eerste 
verweerster aileen dan aansprakelijk 
kon worden geacht, wanneer haar fout, 
niettegenstaande andere oorzaken, de 
noodzakelijke oorzaak is geweest van de 
schade, dit wil zeggen dat de schade, 
zoals die zich in concreto heeft voorge
daan, zonder die fout niet zou ontstaan 
zijn, dat er niet noodzakelijk een recht
streeks oorzakelijk verband moest zijn, 
doch dat een onrechtstreeks verband 
volstond en dat, indien eiseres gebruik 
had gemaakt van de haar door artikel 92 
van voormeld ministerieel besluit gebo
den mogelijkheden, waarop aileen zij 
een beroep kon doen, de schade niet zou 
ontstaan zijn, zoals ze zich in concreto 
heeft voorgedaan, niettegenstaande be
paalde nalatigheden en verzuimen van 
de eerste verweerster, 

terwijl, eerste onderdeel, de rechters, 
om eerstgenoemde verweerster van alle 
aansprakelijkheid te ontslaan op grond 
van een oordeelkundige toepassing van 
het begrip noodzakelijk oorzakelijk ver
band, in de zin waarin dit begrip moet 
worden verstaan voor de toepassing van 
de artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek, niet konden steu
nen op het enkele feit dat zonder de fout 
'(Tan eiseres de schade niet zou ontstaan 
zijn, zoals ze zich in concreto heeft 
voorgedaan, doch bovendien hadden 
moeten vaststellen dat de schade, ook 
zonder de nalatigheden en verzuimen 
van de eerste verweerster, niet zou 
ontstaan zijn zoals ze zich in concreto 
heeft voorgedaan; 

tweede onderdeel, het arrest althans 
niet in feite nagaat of de schade, zelfs 
zonder de nalatigheden en verzuimen 
van eerstgenoemde verweerster, zou ont
staan zijn zoals ze zich in concreto heeft 
voorgedaan en het Hof aldus niet in de 
mogelijkheid stelt na te gaan of de 
rechters de artikelen 1382 en 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek op een oordeel-

kundige wijze hebben toegepast; het 
arrest bijgevolg niet met redenen 
omkleed is als vereist bij artikel 97 van 
de Grondwet : 

Wat het eerste ondereel betreft: 
Overwegende dat het arrest 

beslist dat eiseres, die als betalings
instelling belast was met de betaling 
van werkloosheidsuitkeringen aan 
de aangeslotenen, een fout heeft 
begaan, doordat zij, hoewel door de 
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 
ervan op de hoogte gebracht dat de 
verstrekte inlichtingen onvolledig 
waren, niets heeft ondernomen om 
een nieuwe termijn van een maand 
te bekomen of om de redenen te 
vermelden van de onmogelijkheid 
waarin ze verkeerde om hem de 
stukken toe te zenden binnen de bij 
artikel 92 van het ministerieel 
besluit van 4 juni 1964 inzake werk
loosheid bepaalde termijnen; 

Overwegende dat het arrest, wat 
de door eiseres tegen eerstge
noemde verweerster ingestelde vor
dering tot vrijwaring betreft, beslist 
dat de schade, in weerwil van 
bepaalde nalatigheden en verzui
men van verweerster, niet zou ont
staan zijn zoals ze zich heeft voor
gedaan, indien eiseres gebruik had 
gemaakt van de mogelijkheden 
waarvan sprake is in artikel 92 van 
het ministerieel besluit van 4 juni 
1964 inzake werkloosheid waarop 
aileen zij een beroep kon doen; 

Dat het arrest, nu het niet vast
stelt dat de schqde ook zonder de 
nalatigheden en verzuimen van 
eerstgenoemde verweerster zou ont
staan zijn, zoals ze zich heeft voor
gedaan, zijn beslissing niet naar 
recht verantwoordt; 

Dat dit onderdeel van het middel 
gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest, in zoverre daarbij 
uitspraak wordt gedaan over de 
vordering tot vrijwaring van eiseres 
tegen de eerste verweerster, en over 
de aan deze vordering verbonden 
kosten; beveelt dat van onderhavig 
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arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; houdt de 
kosten aan opdat hierover door de 
feitenrechter uitspraak zou worden 
gedaan; verklaart het arrest bin
dend voor de tweede verweerster; 
verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Arbeidshof te Brussel. 

RET HOF; - Gelet op de bestre
den beschikking door de eerste 
voorzitter van het Hof van Beroep 
te Antwerpen op 24 januari 1980 
gewezen; 

Gelet op het bestreden arrest, op 
4 april 1980 door het Hof van 
Beroep te Antwerpen gewezen; 

11 mei 1981 - 3" kamer - Voorzitter : 
de h. Meeus, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. Clason - Gelijklui
dende conclusie van de h. Ballet, advo
caat-generaal - Advocaat : mr. Bayart. 

Nr. 516 

2• KAMER- 12 mei 1981 

1° AANMATIGING VAN AMBTEN, 
TITELS OF NAAM- TITEL VAN ADVO
CAAT - STRAFWETBOEK, ART. 227TER -
ZEDELLJK BESTANDDEEL VAN HET MISDRIJF. 

2° ADVOCAAT - AANMATIGING VAN DE 
TITEL - STRAFWETBOEK, ART. 227 TER -
ZEDELLJK BESTANDDEEL VAN HET MISDRLJF. 

1° en 2° Het bij art. 227ter Sw. bepaalde 
misdrijf vereist, bij degene die zich in 
het openbaar de titel van advocaat 
aanmatigt, het bijzonder opzet te doim 
of te Jaten geloven dat hij die titel 
bezit, terwijl hij er geen recht op heeft 
(1). 

(1) Art. 227ter Sw. luidt : • Hij die in het 
openbaar de titel van advocaat aanneemt, 
zonder ingeschreven te zijn op het tableau van 
de Orde of op een lijst van stagiairs, of ... , 
wordt gestraft met geldboete van tweehonderd 
frank tot duizend frank. • 

Die bepaling werd in het Strafwetboek 
ingevoegd bij art. 138 van de wijzigingsbepa
lingen (art. 3) van de wet van 10 okt. 
1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek. Dat 
feit leverde reeds vroeger een misdrijf op, 
krachtens art. 2 van de wet van 30 aug. 
1913 tot regeling van het voeren van de titel 
van advocaat, dat luidde : • Al wie zich 
openbaar de titel van advocaat heeft toege
eigend zonder daartoe gerechtigd te zijn 
luidens het vorig artikel ( dit is : indien hij niet 
is ingeschreven op de tabel van de Orde of op 

(Zie vervolg nota volgende kolom.) 

een lijst van stagedoeners of indien hij door 
de overheid, belast met het toezicht op de 
balie, niet is gemachtigd tot het voeren van 
die titel) wordt gestraft met een boete van 
200 tot 1.000 frank. • De genoemde wet van 
30 aug. 1913 werd opgeheven bij art. 5 van de 
opheffingsbepalingen (art. 2) van de voormelde 
wet van 10 okt. 1967. 

Het misdrijf omschreven in art. 227 ter Sw. 
is gelijk aan het in art. 2 van de wet van 
30 aug. 1913 ·bepaalde. Hoewel in de Neder
landse tekst van art. 227ter Sw. het woord 
• aanneemt • wordt gebruikt in plaats van 
• zich heeft toegeeigend • zoals in art. 2 van 
de wet van 30 aug. 1913 het geval was, wordt 
in de Franse tekst van die beide wettelijke 
bepalingen dezelfde wending gebruikt, name
lijk • se sera attribue ». 

In het Verslag over de Gerechtelijke Her
vorming (uitg. Belgisch Staatsblad, 1964, 
blz. 681) is, met betrekking tot de invoeging 
van art. 227 ter in het Strafwetboek, enkel 
vermeld : • Er worden ook enkele teksten 
toegevoegd aan het Strafwetboek. Onder meer 
worden sancties voorzien ten aanzien van 
degenen die wederrechtelijk het beroep van 
advocaat uitoefenen of er de titel van dragen . 
... Die teksten vergen geen ander commentaar 
dat wat gezegd werd over de verplichtingen 
en de instellingen waarop ze betrekking 
heb):>en. • 

Ten deze was eiser, vroeger advocaat, van 
het tableau van de Orde geschrapt. Naar 
aanleiding van een strafrechtelijk opsporings
onderzoek legde hij aan de gerechtelijke 
politie zijn identiteitskaart over, waarop nog 
steeds als beroep • advocaat • was vermeld. 
Hij werd bij het bestreden arrest veroordeeld 
we gens overtreding van art. 227 ter Sw., doch 
stelde tegen die veroordelende beslissing cas
satieberoep in. 

De voorziening deed de vraag rijzen of voor 
het bestaan van het bij art. 227 ter Sw 
bepaalde misdrijf vereist is, zoals eiser bi! 
conclusie voor het hof van beroep had aange
voerd, dat de dader heeft willen doen of later. 
geloven dat hij advocaat was. 

Het Hof besliste op 16 sept. 1974 (A.C., 1975 
62) dat, om het moreel bestanddeel van eer 
misdrijf te bepalen, de rechter de wil van d~ 
wetgever moet nagaan op grond van dl 

(Zie vervolg nota volgende biz.) 
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I. Nopens de voorziening tegen de 
beschikking van 24 januari 1980 : 

Overwegende dat de eerste voor
zitter van het hof van beroep, met 
toepassing van artikel 184, vierde 
lid, van het Wetboek van Strafvor
dering, een cede! verleende tot ver
korting van de termijn van dagvaar
ding tot drie dagen omdat het ten 

·wettelijke bepaling waarbij het misdrijf straf
baar is gesteld en op grond van de aard van 
het misdrijf. 

De tekst van art. 227 ter Sw. zegt niet 
uitdrukkelijk dat voor het bestaan van het 
misdrijf vereist is dat de dader gehandeld 
heeft om te doen of te Iaten geloven dat hij 
advocaat is. Wei is het zo dat die wettelijke 
bepaling opgenomen is in titel III van boek II 
van het Strafwetboek en, bepaaldelijk, in 
hoofdstuk VI van die titel dat betrekking heeft 
op • Aanmatiging (usurpation) van ambten, 
van titels en van een naam • en dat zowel het 
woord • aanneemt • in art. 227ter Sw. als het 
woord • toeeigent • in de wet van 1913, 
overeenstemt met • se sera attribue • uit de 
Franse tekst. 

De wil van de wetgever kan worden nage
gaan aan de hand van !ie parlementaire 
voorbereiding van de voormelde wet van 
30 aug. 1913. In het verslag dat namens de 
commissie voor Justitie werd uitgebracht in de 
Kamer van Volksvertegenwoordigers door de 
heer Theodor (Par. Besch., Kamer, zitting 
1912-1913, nr. 274, biz. 1137) leest men : • De 
grootste vrijheid tot waardering wordt gelaten 
aan de rechtbanken die vooral als richtsnoer 
moeten nemen het doe! dat de wetgever 
nastreeft. Nu men wil beletten dat men zich 
de titel van advocaat toeeigende om indruk te 
maken op het publiek of om zich in dezes 
vertrouwen te dingen, en, waar men deze 
middelen aanwendt tot bereiking van dat doe!, 
willen wij op die middelen, welke ook de wijze 
van verwezenlijking zij, een straf stellen, om 
't even welke formulen of benamingen worden 
gebezigd; de wet bedoelt ze aile : advocaat, 
advocaat-raadsman, raadgevend advocaat, 
advocaat-vakman, ere-advocaat, advocaat
vereffenaar, enz. • Nu de wet van 30 aug. 
1913 door de wetgevende kamers wordt goed
gekeurd op grond van die uiteenzetting moet 
hieruit worden afgeleid dat de dader de 
bedoeling moet hebben te doen of te Iaten 
geloven dat hij advocaat is en dat zulks ook 
geldt voor het bij art. 227ter Sw. bepaalde 
misdrijf. 

De rechtspraak van die hoven van beroep 
en van de correctionele rechtbanken lijkt t.o.v. 
het besproken probleem verdeeld te zijn. 

Wat de rechtsleer betreft, zijn er maar 
weinig auteurs te vinden die het misdrijf 
bespreken, wat blijkbaar hieraan is te wijten 
dat tot de wet van 10 okt. 1967 het misdrijf 
niet voorkwam in het Strafwetboek. 

(Zie vervolg nota volgende kolom.) 

deze, naar ZIJn oordeel, om een 
dringend geval ging; 

Overwegende dat deze beslissing 
een voorbereidende beslissing is en 
geen uitspraak doet over een geschil 
inzake bevoegdheid; 

Dat, mitsdien, krachtens arti
kel 416 van het Wetboek van Straf
vordering, cassatieberoep tegen 

MARCHAL· en JASPAR (Droit criminel - Traite 
theorique et pratique, dee! I, druk 1975, 
nr. 981) drukken de mening uit, met aanhaling 
van het arrest van 6 dec. 1960 van het Hof van 
Beroep te Gent (R.W., 1960-61, kol. 1726) dat, 
naast het materieel element, de bedoeling 
moet aanwezig zijn om te doen of te Iaten 
geloven dat men advocaat is. In een noot 
onder C.R. Brussel, 30 okt. 1974, in J.T., 1948, 
657, lijkt Reumont van mening te zijn dat 
algemeen opzet volstaat. 

Vermits art. 227ter Sw. opgenomen is in 
hoofdstuk VI van titel III uit boek II van het 
Strafwetboek dient men ook de rechtspraak en 
rechtsleer inzake de analoge bepalingen van 
de artt. 228 tot 231 van het voormelde wetboek 
te raadplegen. Art. 228 van dat wetboek 
bepaalt dat hij die in het openbaar een kledij, 
een uniform, een lint of andere onderschei
dingstekens van een orde draagt die hem niet 
toekomen, wordt gestraft met een geldboete 
van 200 tot 1.000 frank. 

Het Hof besliste op 1 mei 1892 (Bull en 
Pas., 1892, I, 208) uitdrukkelijk dat art. 228 
Sw., naast het materieel feit van het dragen 
van een kledij, van een uniform of vim een 
ereteken die aan de dader niet toekomen, bij 
hem de bedoeling veronderstelt om te doen 
geloven dat hij werkelijk het ambt uitoefent of 
de titel bezit die toelaat de door het artikel 
bedoelde kentekens te dragen. Het merendeel 
van de auteurs spreekt in dezelfde zin (onder 
meer CHAUVEAU et HELIE, Theorie du Code 
penal, dl. I", druk 1845, nr. 2215; HAus, 
Principes generaux de droit penale beige, dee! 
I, druk 1879, nr. 306, en voetnoot 20 op blz. 218; 
BELTJENS, Encyclopedie du droit criminel 
belge, druk 1901, art. 228, nrs. 9 en 11; 
CoNSTANT, Manuel de droit pima], dee! 11-1, 
druk 1953, nr. 468; ScHUIND, Traite pratique de 
droit criminel, vierde druk, herzien en bijge
werkt door VANDEPLAS, artt. 227-232, biz. 283, 
nrs. 4 en 7). Sommige auteurs menen evenwel 
dat algemeen opzet voor het misdrijf volstaat 
(o.a. DE RYCKERE, Le port illegale des decora
tions belges et etrangeres, in Revue de droit 
beige, dee! VII, biz. 313 en vlg., en dee! VIII, 
biz. 33 en vlg.; Rep. prat dr. beige, trefwoord 
Usurpation de fonctions, nrs. 207 tot 216; 
TROUSSE, in Rev. dr. pen., 1961-1962, 
blz. 401-402; Les novelles, Dr. penal, dee! II, 
druk 1967, nr. 2887). Zie ook de genuanceerde 
zienswijze van LEGROS, L'eJement moral dans 
les infractions, druk 1952, nr. 134, met betrek
king tot het voormeld arrest van 1 mei 1893. 
RIGAUX en TROUSSE (dl. IV, druk 1963, blz. 119 

_ (Zie vervolg nota volgende biz.) 
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voormelde beschikking eerst na het I van het arrest waar (eiser) veroor
eindarrest openstond; dat de voor- deeld wordt wegens de feiten van de 
ziening ingesteld op 4 februari 1980, telastlegging B)); 
als~ede het verzoekschrift ~at tot Overwegende dat onder B aan 
s~aVIng ervan overeenkomshg ar- eiser werd ten laste gelegd in het 
t1kel 422 .van het . Wet~oek v~n openbaar de titel van advocaat te 
Strafvord~:mg .. w~rd mgedtend, met hebben aangenomen, wanbedrijf dat 
ontvankehJk ZIJn, het voorwerp is van artikel 227ter 

II. Nopens de voorziening 
het arrest van 4 april 1980 : 

van het Strafwetboek; dat uit het 
tegen arrest meer bepaald blijkt dat eiser 

Overwegende dat de voorziening 
beperkt is tot « de beschikkingen 

op 7 februari, 28 maart en 
30 april 1975 door de gerechtelijke 
politie werd verhoord en bij die 
gelegenheid zijn identiteitskaart 

en 120), na enerzijds de mening te hebben voorlegde waarop nog steeds 
geopperd dat art. 228 Sw., - zoals de artt. « advocaat )) als beroep was opgege-
227 bis en 229 tot 231 die ermee verwant zijn, ven, hoewel eiser niet meer was 
slechts algemeen opzet vereist - dit wil · h h bl d 
zeggen de kennis dat bet feit een misdrijf is. Ingesc reven op et ta eau van e 
en dat de beweegredenen van de dader daarbij advocaten; 
zonder belang zijn, en na anderzijds te bebben Over het middel, ambtshalve afgeleid 
vastgesteld dat niettemin een belangrijk 
gedeelte van de recbtsleer oordeelt dat de uit de schending van artikel 227 ter van 
dader, onder meer, de bedoeling moet bebben het Strafwetboek; 
gebad te doen geloven dat bij werklijk 
gerecbtigd was de kledij, het uniform, bet lint 
of een ander kenteken te dragen, drukken 
zicb genuanceerd uit en scbrijven : • A vrai 
dire, la divergence de vue est plus apparente 
que reelle. Le dol general d'une usurpation 
implique normalement la volonte d'induire 
autrui en erreur. ~ Verder scbrijven zij, op 
blz. 148, met betrekking tot de verscbeidene 
overtredingen die voorzien zijn in 
boofdstuk VI van titel III van bet Strafwet
boek, • 11 s'agit de reprimer des usurpations 
par lesquelles des individus veulent se faire 
passer pour ce qu'ils ne sont pas ou pour ce 
qu'ils ne sont plus ~ en op blz. 247, met 
betrekking tot art. 231 Sw., • Le delit de 
!'article 231 ne requiert que le dol general. Le 
port incrimine est punisable par le seul fait 
que son auteur a pris un faux nom avex 
!'intention de faire croire ou de laisser croire 
que c'est reellement le sien, quand bien meme 
son acte serait depourvu de toute intention de 
tromper ou de nuire •, waaraan in de voetnoot 
1 toegevoegd wordt : • Tout le monde est 
d'accord a cet egard. Il est, des lors, assez 
etonnant que certains auteurs semblent mettre 
en doute !'application du meme principe, 
lorsqu'il s'agit d'autres infractions du 
cbapitre VI du titre Ill, qui ont pourtant la 
meme facture .• 

* 
Zowel op grond van de tekst, de bedoeling 

en de geest van artikel 227ter Sw., als op 
grond van de parlementaire voorbereiding van 
de wet van 30 aug. 1913 van de aard der 
analoge misdrijven van aanmatiging, beslist 
bet besproken arrest dat voor bet bestaan van 
bet misdrijf bepaald bij art. 227ter Sw. dat 
gebandeld werd met bet bijzonder opzet om te 
doen of te Iaten geloven dat men advocaat, 
advocaat-stagiair of ere-advocaat is. 

A.T. 

Overwegende dat het misdrijf 
door bedoeld artikel omschreven, 
buiten een materH:\le daad in het 
openbaar gesteld, impliciet maar 
duidelijk een bijzonder opzet ver
eist, met name te doen of te laten 
geloven dat de dader de titel heeft 
die hij wederrechtelijk aanneemt; 

Overwegende dat eiser tot zijn 
vrijspraak concludeerde en met dit 
doel onder meer deed gelden : « De 
rechtspraak eist, om te kunnen 
veroordelen op basis van arti
kel 227 ter, niet enkel een concrete 
daad maar ook een inzicht te willen 
doen geloven dat ik advocaat was 
met mijn identiteitskaart te laten 
zien aan inspecteur Delforge van de 
gerechtelijke politie )); 

Overwegende dat het arrest di€ 
conclusie beantwoordt met de consi
derans « dat beklaagde tevergeef~ 
voorhoudt niet gehandeld te hebber 
met bedrieglijk inzicht; dat hi; 
reeds op 29 januari 1975 veroordeel< 
was voor een gelijkaardig misdrij 
en wist dat hij de titel van advocaa 
niet mocht voeren )); dat het arres 
aldus enkel de eventuele kennis, bi 
eiser, van het strafbaar kenmerl 
van zijn gedragingen onderzoek 
maar voorbijgaat aan het ten dez 
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vereiste bijzonder opzet om te doen 
of te Iaten geloven dat hij de titel 
van advocaat had; 

Dat bet arrest, door op grond van 
die onvolledige vaststellingen eiser 
te veroordelen wegens overtreding 
van artikel 227ter van het Strafwet
boek, deze wettelijke bepaling 
schendt; 

alzo in aanmerking genomen feit het
zelfde is als datgene waarop de vervol
ging was gegrond, of vervat was in het 
feit dat hieraan ten grondslag Jag, en 
dat de beklaagde van de wijziging in 
de kwalificatie werd verwittigd of in 
de gelegenheid werd gesteld zich op 
de aldus anders omschreven telastleg
ging te verdedigen of zich erop verde
digd heeft ( 1 ). 

(BOGAERT T. VERENIGING DER MONO- EN TAND-
Om die redenen, zonder acht te ARTSEN vAN BELGIE) 

slaan op de middelen die eiser 
aanvoert tegen het arrest van 
4 april 1980 en die niet tot ruimere 
cassatie kunnen leiden, verwerpt 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 1 december 1980 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe-de voorziening gericht tegen de 

beschikking . van 24 januari 1980; 
vernietigt bet arrest van 4 april 1980 zen; 
in zoverre bet, wegens het feit B, 
eiser tot een straf en in de helft van I. In zoverre de voorziening 

gericht is tegen de beslissing op de 
tegen eiser ingestelde strafvorde
ring: 

de kosten van de strafvordering 
veroordeelt; beveelt dat van bet 
thans gewezen arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing; a) wegens de feiten van de telast-
veroordeelt eiser in de helft van de legging A : 
kosten en laat de andere helft ten 
laste van de Staat; verwijst ·de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van 
Beroep te Brussel. 

12 mei 1981 - 2• kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Chatel, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal. 

Nr 517 

2• KAMER - 12 mei 1981 

lECHTBANKEN - STRAFZAKEN - STRAF
VORDERING - RECHTER IN HOGER BEROEP 
DIE DE BEKLAAGDE VEROORDEELT WEGENS 
EEN ANDER MISDRIJF DAN DAT WAAROVER 
DE EERSTE RECHTER HEEFT BESLIST -
VOORWAARDEN VOOR DE WETTIGHEID VAN 
DE VEROORDELING. 

)e rechter in hoger beroep kan niet 
wettig de beklaagde veroordelen 
wegens een ander misdrijf dan dat 
waarover de· eerste rechter heeft 
beslist, zonder vast te stellen dat het 

Over het middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de rechten van de 
verdediging : 

Overwegende dat eiser vervolgd 
werd op grond van de telastlegging : 
« niet bet diploma van licentiaat 
in de tandheelkunde bezittende, 
behaald overeenkomstig de wetge
ving op bet toekennen van de aca
demische graden en het programma 
van de universitaire examens, en 
ervan niet wettelijk vrijgesteld 
zijnde, en bovendien de voorwaar
den gesteld bij artikel 7, § 1 of § 2, 
van bet koninklijk besluit van 
10 november 1967, niet vervullende, 
de tandheelkunde uitgeoefend te 
hebben, als onwettige uitoefening 
van de tandheelkunde beschouwd 
zijnde, het gewoonlijk uitoefenen 
door een persoon die de hierboven 

(1) Zie Cass., 16 nov. 1977 (A.C., 1978 315) 
18 okt. 1978 (ibid., 1978-79, 193), 10 en 24 okt: 
1979 en 18 maart 1980 (ibid., 1979-80, nrs. 102, 
136 en 452), en 25 nov. 1980 (ibid., 1980-81, 
nr. 180). 
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omschreven voorwaarden niet ver-, II. In zoverre de voorziening 
vult, van alle bewerkingen of han- gericht is tegen de beslissing op de 
delingen, uitgevoerd in de mond van door verweerster tegen eiser inge
de patienten, die bet behoud, de stelde civielrechtelijke vordering (2); 
genezing, bet herstellen van het 
gebit, daarin begrepen de weefsels Overwegende dat eiser geen bij-
van de tandkas, op bet oog hebben, zonder middel aanvoert; 
meer bepaald die welke behoren tot 
de operatieve tandheelkunde, de 
orthodontie en de mond- en 
tandprothese »; 

Dat de eerste rechter, na te heb
ben vastgesteld · dat eiser tweemaal, 
respectievelijk op 10 mei 1977 en in 
maart-april 1977, een hem verboden 
tandheelkundige handeling had uit
gevoerd, hem vrijsprak omdat de 
telastlegging een gewoontemisdrijf 
uitmaakt dat ten deze niet was 
bewezen; 

Overwegende dat bet arrest, dat 
dezelfde twee feiten bewezen ver
klaart, het beroepen vonnis teniet
doet, en eiser veroordeelt, op 
grond : « Indien principieel de 
onwettige uitoefening van de tand
heelkunde een gewoontemisdrijf is, 
is nochtans bet begrip " gewoonlijk " 
niet vereist voor degene die " om 
het even welk reclamemiddel heeft 
aangewend" (art. 38, al. (lees : §) 2, 
2•, K.B. nr. 78, d.d. 10.11.1967) »; 

Overwegende dat uit bet arrest 
noch uit enig ander stuk waarop bet 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op bet andere door eiser 
aangevoerde middel dat niet tot 
ruiniere cassatie zou kunnen leiden, 
vernietigt bet bestreden arrest in 
zoverre . bet eiser veroordeelt 
wegens de feiten van de telastleg
ging A en in de kosten van de 
strafvordering; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; veroordeelt 
eiser in de helft van de kosten en 
laat de overige kosten ten laste van 
de Staat; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar bet Hof van Beroep te 
Antwerpen. 

12 mei 1981 - 2• kamer - Voorzitter: 
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Rauws - Gelijklui
dende conclusie van de h. Tillekaerts, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Gits en Van Dorpe, Kortrijk. 

Hof vermag acht te slaan, blijkt dat Nr. 518 eiser in de gelegenheid werd gesteld 
zich op de aldus anders omschreven 
telastlegging te verdedigen of zich 2• KAMER- 12 mei 1981 
erop verdedigd heeft; 

STRAF - GELDBOETE - OPDECIEME~ 

b) wegens de feiten van de telast-1 - WET VAN 25 JUNI 1975. WAARBIJ m 
l · B · STRAFRECHTELIJKE GELDBOETEN TO': 
eggtng · j 390 DECIEMEN woRDEN VERHOOGD - WF: 

Over het middel, ... 
TOEPASSELIJK OP DE SINDS 3 AUGUSTO: 
1975 GEPLEEGDE MISDRIJVEN {1). 

Dat het middel feitelijke grond- 1-----'-----------
slag mist; Nota arrest nr. 517 : 

En overwegende, voor het overige, 
dat de substantiele of op straffe van 
nietigheid voorgeschreven rechts
vormen in acht zijn genomen en de 
beslissing geen onwettigheden bevat 
die eiser kunnen grieven; 

(2) De veroordeling van eiser op die civie 
rechtelijke vordering betrof enkel de feite 
van de telastl~gging B. 

Nota arrest nr. 518 : 

(1) Cass., 8 maart 1977 (A.C., 1977, 742) e 
25 april 1979 (ibid, 1978-79, 1013). 
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(VAN DER STALLEN T. VERCAUTEREN, vormen in acht zijn genomen en de 
MRS. VAN HULSE, BRONE, BOEYNAEMs, Q.Q.) beslissing overeenkomstig de wet is 

ARf\EST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 6 januari 1981 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe..., 
zen; 

I. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
strafvordering : 

a) waarbij eiser wordt vrijgespro
ken van sommige telastleggingen : 

Overwegende dat de voorziening, 
bij gebrek aan belang, niet ontvan
kelijk is; 

b) waarbij eiser wordt ver
oordeeld: 

Over het middel, ambshalve afgeleid 
uit de schending van artikel 1 van de 
wet van 5 maart 1952, gewijzigd bij de 
wet van 25 juni 1975 : 

Overwegende dat het arrest eiser 
wegens verscheidene misdrijven 
veroordeelt tot acht maanden 
gevangenisstraf, met gewoon uitstel 
gedurende een termijn van drie 
jaar, en een geldboete van 
200 frank, verhoogd tot 8.000 frank 
met toepassing van artikel 1 van de 
wet vari 5 maart 1952, gewijzigd bij 
de wet van 25 juni 1975; 

Overwegende dat die wetsbepa
ling, waarbij de deciemen tot 
390 deciemen worden verhoogd, op 
3 augustus 1975 in werking is getre
den; dat de bij die wet bepaalde 
verboging van het bedrag van de 
geldboeten niet toepasselijk is op de 
geldboeten die worden uitgesproken 
wegens misdijven gepleegd v66r die 
inwerkingtreding; dat het arrest, 
waarbij wordt vastgesteld dat eiser 
het laatste van de strafbare feiten 
gepleegd heeft op 27 mei 1975, de in 
het middel vermelde wettelijke 

gewezen; 

II. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
civielrechtelijke vorderingen van de 
verweerders : 

Overwegende dat eiser geen mid
del aanvoert; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest voor zover het de 
tegen eiser uitgesproken geldboete 
met 390 deciemen verhoogt; 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; veroordeelt eiser in vier 
vijfde van de kQsten en laat de 
overige kosten ten laste van de 
Staat; verwijst de zaak naar het Hof 
van Beroep te Antwerpen, dat 
slechts uitspraak zal doen over de 
toepassing van de deciemen op de 
geldboete. 

12 mei 1981 - 2" kamer - Voorzitter : 
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Caenepeel - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Tille
kaerts, advocaat-generaal. 

Nr. 519 

2• KAMER- 13 mei 1981 

WEGVERKEER - WEGVERKEERSREGLE
MENT 1 DEC. 1975, ART. 35.1 - VERPLICHTING 
EEN VEILIGHEIDSGORDEL TE DRAGEN- WET
TIGE BEPALING. 

Noch de Jesgever, noch de bestuurder of 
passagier van de voorzitplaats van een 
auto bestemd voor het door een rij
school gegeven praktisch onderricht 
worden bij de wet vrijgesteld van de 
verplichting een veiligheidsgordel te 
dragen, vereist bij art. 35.1 Wegver
keersreglement 1 dec. 1975 (1). 

bepalingen schendt; 1-----------....,....----
En overwegende, voor het overige, 

dat de substantiEHe of op straffe van 
nietigheid voorgeschreven rechts-

(1) Zie Cass., 18 sept.1979 en 17 juni 1980 
(A.C., 1979-80, nrs. 32 en 651) : over de 
wettigheid van de bepaling van art. 35.1 
Wegverkeersregl. 
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(LOVERA; • ASSOCIATION PROFESSIONNELLE 

DES MONITEURS D'AUTO-ECOLES •) 

ARREST ( vertaJing) 

HE:T HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 19 december 1980 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Nijvel; 

I. Betreffende de voorziening van 
eiser, beklaagde : 

Over bet middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 70 van het Strafwet
boek, 

doordat eiser, die vervolgd werd 
wegens overtreding van artikel 35.1 van 
het Wegverkeersreglement, zich in zijn 
conclusie beriep op de rechtvaardigings
grond van artikel 70 van het Strafwet
boek en aanvoerde dat « de wetten en 
verordeningen betreffende het statuut 
der rijscholen ( ... ) hen met name 
belast(en) met het onderricht, onder 
staatstoezicht, van de toekomstige auto
bestuurders; ... dat de ratio legis van die 
wettelijke opdracht moet worden gezocht 
in de veiligheid van het wegverkeer en 
wel in de eerste plaats in de aan de 
rijscholen verleende opdracht rijonder
"richt te verstrekken en in de tweede 
plaats in de - trouwens opgelegde -
waarborgen waarmee dat onderricht in 
het gewone autoverkeer wordt omgeven; 
... dat de lesgever van de rijschool 
krachtens een andere wettelijke bepa
ling waarvan hij in tegenstelling tot de 
taxibestuurders niet is vrijgesteld, ver
plicht is om de veiligheidsgordel te 
dragen; dat die verplichting evenwel 
onverenigbaar is met de door de wet aan 
de rijscholen en hun personeel toege
kende opdracht te waken over de veilig
heid; dat het in dat verband volstaat om 
zich .. daarvan te overtuigen, zich drie 
concrete situaties voor te stellen welke 
zich bij het onderricht dagelijks 
voordoen : 1 • de leerling stuurt naar 
links door zijn stuur naar de verkeerde 
kant te draaien : de lesgever moet zich 
van zijn . zitplaats opheffen, het stuur 
vastnemen en dit meestal krachtig naar 
de andere kant draaien; 2" de leerling 
remt bruusk met zijn linker voet onder 
omstandigheden ·waarin zulks door het 
wegverkeer niet verantwoord is; zo er 
van achteren gevaar dreigt, blijft de 
lesgever niets andei:s over ·dan de beide 
benen van de leerling snel vast te 
nemen, ze op te heffen waardoor het de 

. lesgever mogelijk wordt i:net zijn peda

. len gas te geven; a· de leerling haalt 
links in of rijdt langs een hindernis : de 
lesgever moet zich buigen om te zien of 
er geen tegenliggers zijn en om aldus 
aan de leerling te kunnen zeggen of hij 
de mogelijkheid en het recht heeft te 
passeren; , .. dat uit die drie belangrijke 
verkeerssituaties duidelijk blijkt dat de 
verplichting tot het dragen van de veilig-· 
heidsgordel in strijd is met de aan de 
rijscholen en hun personeel gegeven 
wettelijke opdracht om onderricht te 
verstrekken aan hun leerlingen en tege
lijkertijd te waken over de veiligheid op 
de weg; dat de rechtbank in __ hoger 
beroep op die conclusie antwoordt dat, 
blijkens artikel 70 van het Strafw«:tJ;>oek, 
de daarin bedoelde rechtvaardtgmgs
grond slechts kan worden aangevo~_rd 
indien twee voorwaarden vervuld ztJn, 
namelijk, enerzijds het voorschrift van 
de wet en, anderzijds, het bevel van de 
overheid, en dat de rechtbank aldus 
impliciet beslist dat voor de toepassing 
van die wetsbepaling niet alleen vereist 
is dat twee wetten op een bepaald 
rechtspunt met elkaar in strijd zijn, 
doch ook dat een overheid bevel geeft 
om te handelen; 

terwijl, de voorwaarde in verband :Qlet 
de overheid ten deze weliswaar niet kan 
aanwezig zijn omdat de lesgever van een 
rijschool nu eenmaal verplicht is om met 
de leerling-bestuurder alleen te zitten in 
het voertuig bestemd voor het praktisch 
onderricht in het sturen, artikel 70 van 
het Strafwetboek niettemin moet worden 
toegepast, ook als slechts de eerste. van 
de twee voornoemd,e · voorwaarden_ ver
vuld is; de wetten en verordeningen 
betreffende het statuut en· de opdracht 
van de rijscholen en hun personeel, 
waarvan de doelstelling verband houdt 
met de veiligheid van het wegverkeer, 
kennelijk in strijd zijn met artikel 35.1 
van het Wegverkeersreglement, dat de 
persoonlijke veiligheid van bestuurders 
en inzittenden beoogt, doch dat, in het 
thans onderzocht geval, een belemme
ring vormt voor de veiligheid op de weg, 
vermits daardoor ontegensprekelijk niet 
aileen de inzittenden van het voertuig 
maar ook de andere weggebruikers in 
gevaar worden gebracht : · 

Overwegende dat, enerzijds, geen 
enkele wetsbepaling de lesgever, 
bestuurder of passagier van de 
voorzitplaats van een auto bestemd 
voor het door een rijschool gegeven 
praktisch onderricht in het sturen 
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verbiedt de veiligheidsgordel te dra
gen of hem van die door artikel 
35 van het Wegverkeersreglement 
voorgeschreven verplichting vrij
stelt; 

Qverwegende dat, anderzijds, in 
sttijd. met wat eiser in zijn middel 
betoogt, er hier geen sprake was 
van een geval van antinomie, dat 
wil zeggen de situatie waarin eiser 
zou moeten kiezen tussen twee 
wetten welke kern verplichtingen 
opleggen die oriverenigbaar zijn; dat 
eiser in werkelijkheid enkel opkomt 
tegen de gegrondheid of de redelijk
heid van de wet; 

Dat een dergelijke kritiek geen 
grond kan opleveren voor een cas-
satiemiddel; · 

Dat het middel niet ontvankelijk 
is; 

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. Betreffende de voorziening van 
eiseres, vrijwillig tussengekomen 
partij : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
sl~an, niet · blijkt dat eiseres haar 
voorziening heeft doen betekenen 
aan de partij tegen wie ze gericht 
is; 

Dat de voorziening niet ontvanke-
lijk is; ·· · 

Om die redenen, en zonder dat er 
grDnd bestaat tot onderzoek van het 
door eiseres. tot staving van haar 
voorziening aangevoerde middel dat 
geen betrekking heeft op de ontvan
kelijkheid van die voorziening, ver
werpt de yoor~ieningen; veroordeelt 
iedere eiser in de kosten van zijn 
voorziening. 

13 mei 1981 - 2• kamer ,...-. Voorzitter : 

dende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal Advocaat : mr. 
R. Balaer, Luik. 

Nr. 520 

2• KAMER- 13 mei 1981 

VOORLOPIGE HECHTENIS- HANDHA
VlNG VAN DE HECHTENIS- WET VOORLOPIGE 
HECHTENIS, ART. 5- MOTIVERING. 

De ernstige en uitzonderlijke omstandig
heden die dermate de openbare veilig
heid raken dat de voorlopige hechtenis 
moet worden gehandhaafd, worden 
niet nauwkeurig omschreven door het 
arrest van de kamer van inbeschuldi
gingstelling dat enkel melding maakt 
van de « vroegere veroordeling van de 
verdachte wegens identieke feiten, 
waarbij ruime verzachtende omstan
digheden in aanmerking zijn gena
men, en met uitstel wat de vervan
gende gevangenisstraf betreft », van 
« het opnieuw plegen van de huidige 
feiten kart na die veroordeling », dat 
verder zonder nadere uitleg spreekt 
van de « noodwendigheden van het 
onderzoek » en dat de betrokkene, 
« als vreemdeling wei zou pogen zich 
te onttrekken aar:J 's Rijks gerecht » 
(1). 

(AMIEVA ACEBO) 

ARREST ( vertafing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 31 maart 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 artikel 5 van de 
wet .op de voorlopige hechtenis : 

Overwegende dat het arrest, ter 
bevestiging van de beroepen 
beschikking waarbij de hechtenis 
wordt gehandhaafd van eiseres die 
ervan verdacht wordt, ten einde 
eens anders driften te voldoen, 

de h. Legros, afdelingsvoorzitter - Ver- (1) Zie Cass., 10 en 11 feb. 1981 (A.C., 
slaggever : de h. Stranard - Gelijklui- 1980-81, nrs. 343 en 346). 
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meerderjarigen, zelfs met hun toe
stemming, te hebben aangeworven 
met het oog op het plegen van 
ontucht of prostitutie en een huis 
van ontucht of prostitutie te hebben 
gehouden, de gronden van de 
bestreden beschikking overneemt 
en vermeldt « dat, nu de betrokkene 
van vreemde nationaliteit is, er 
reden bestaat om te vrezen dat zij 
zich aan het gerecht van het Rijk 
zal pogen te onttrekken »; 

Overwegende dat de beroepen 
beschikking enerzijds erop wijst 
« dat er ernstige en uitzonderlijke 
omstandigheden zijn die de open
bare veiligheid raken, welke ver
band houden met het feit dat de 
beklaagde vroeger wegens identieke 
feiten is veroordeeld waarbij ruime 
verzachtende omstandigheden in 
aanmerking zijn genomen en waar
bij uitstel werd verleend voor de 
gehele gevangenisstraf, dat zij de 
huidige feiten kart na die veroorde
ling opnieuw heeft gepleegd » en, 
anderzijds vermeldt : « Gelet even
eens op de noodwendigheden van 
het onderzoek »; 

Overwegende dat het arrest aldus 
niet de ernstige en uitzonderlijke 
omstandigheden omschrijft die de 
openbare veiligheid raken en op 
grand waarvan de hechtenis moet 
worden gehandhaafd; 

Om die redenen, 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 
de kamer van inbeschuldigingstel
ling van het Hof van Beroep te 
Brussel. 

13 mei 1981 - 2" kamer - Voorzitter : 
de h. Legros, afdelingsvoorzitter - Ver-· 

Nr. 521 

2" KAMER- 13 mei 1981 

RECHTERLIJKE ORGANISATIE 
SAMENSTELLING VAN HET RECHTSCOLL~GE 
- RECHTER WE'ITIG VERHINDERD D!'1 UIT
SPRAAK BIJ TE WONEN VAN HET VONNIS 
WAAROVER HIJ MEDE HEEFT BERAADSLAAGD 
- vERVANGING- VEREISTE. . 

De rechter die wettig verhinderc! is de 
uitspraak bij te wonen van een vonnis 
waarover hij mede heeft beraac!slaagd, 
kan op het ogenblik van de uitspraak 
aileen worden vervangen door een 
andere rechter die door de voorzitter 
van het gerecht is aangewezen (1). 
(Ger.W., art. 779, tweede lid.) 

(COURTOIS T. DE LIDKSE VERZEKERING) 

13 mei 1981 - 2" kamer - Voorzitter : 
de h. Legros, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Sace - Gelijkluide{lde 
conclusie van de h. Declercq,· advocaat
generaal - Advocaat : mr. Marie
Christine Hubert, Luik. 

Nr. 522 

2" KAMER- 13 mei 1981 

1° JEUGDBESCHERMING JEUGD-
RECHTER DIE DE ZAAK VAN EEN MINDERJA
RIGE VAN MEER DAN ZESTIEN EN MINDER 
DAN ACHTTIEN JAAR OUD UIT HANDEN HEEFT 
GEGEVEN - VOORLOPIGE TENmTVOERLl!;Q
GING BEVOLEN - ONDERZOEKSRECHTER, 
ONDERZOEKSGERECHT EN STRAFGERECHT 
NIET BEVOEGD OM UITSPRAAK TE DOEN OVER 
DE WETI'IGHEID EN DE REGELMATIGHEID 
VAN DE BESLISSING INZAKE DIE VOORLOPIGE 
TENUITVOERLEGGING. 

2° STRAFVORDERING - JEUGDRECHTER 
DIE DE ZAAK VAN EEN MINDERJAR!GE VAN 
MEER DAN ZESTIEN EN MINDER DAN ACQT
TIEN JAAR OUD UIT HANDEN HEEFT GEGEVEN 
- VOORLOPIGE TENmTVOERLEGGING BEVQ
LEN-ONDERZOEKSRECHTER,ONDERZOE~ 

GERECHT EN STRAFGERECHT NIET BEVOEGD 
OM UITSPRAAK TE DOEN OVER DE WETTIG
HEID EN DE REGELMAT!Gl):EID .VAN DE 
BESLISSING INZAKE DIE VOORLOPIGE TEN
UITVOERLEGGING. 

slaggever : de h. Stranard - Gelijklui-1----------------
dende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal. (1) Cass., 20 sept. 1977 (AC., 1978, 82). 
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1" en 2" Wanneer de jeugdrechter over
eenkomstig art. 38 Jeugdbescher
mingswet de zaak van een minderja
rige die op het ogenblik van de feiten 
meer dan zestien en minder dan 
achttien jaar oud is, uit handen heeft 
gegeven en hij met toepassing van 
art. 58 van die wet heeft bevolen dat 
zijn beslissing voorlopig wordt ten 
uitvoer geJegd, zijn de onderzoeks
i'echter, het onderzoeksgerecht en het 
strafgerecht niet bevoegd om uit
spraak te doen over de wettigheid of 
de regelmatigheid van de beslissing 
van de jeugdrechter inzake de voorlo
pige tenuitvoerlegging (1). 

(C ... ) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 31 maart 1981 gewe
zen door de kamer van inbeschuldi
gingstelling van het Hof van Beroep 
te Luik; 

OVer het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet 36, inzonderheid 4~. 38, 58, laatste 
lid ' 62 van de wet van 8 april 1965 
betreffende de jeugdbescherming, 173, _______ ......,_... _________ I tweede lid, 203, § 3, van het Wetboek van 

(1) Neemt de jeugdrech~r kennis van een 
als misdrijf omschteven fett ten laste van een 

Strafvordering, 1 en 4 van de wet van 
20 april1874 op de voorlopige hechtenis, 

minderjarige, die op het ogenblik van de ------------------
feiten meer dan zestien en minder dan van inwendige orde. De jeugdrechtbank kan 
achttien jaar oud is, . dan kan hij . de za~k de zaak enkel uit handen geven als de zaak 
oveteenkomstig de artt. 38 en 58, Vlerde hd, zelve regelmatig voor haar is gebracht om over 
Jeugdbeschermingswet uit handen. geven ~n de zaak ten gronde te beslissen en niet om 
bevelen dat zijn beslissing voorlop1g ten u1t- voorlopige maatregelen te nemen, d.w.z. dat. de 
voer wordt gelegd. Het O.M. kan dan dadelijk rechtbank kennis neemt van de strafvordermg 
een strafvordering instellen voor het strafge- als dusdanig. 
recht of vorderen dat een onderzoek wordt Maar in de onderstelling dat het vonnis tot 
ingesteld en dat, in voorkomend geval, een onttrekking van de zaak, wat de voorlopige 
bevel tot aanhouding wordt verleend. tenuitvoerlegging betreft, niet naar recht ver-

I.c. was de volgen:de vraag aan de orde : antWoord of niet regelmatig met redenen 
dient de beslissing tot voorlopige tenuitvoer- omkleed was, zouden de onderzoeksrechter, 
legging van de onttrekking van de zaak aan de die verzocht werd een bevel tot aanhouding te 
rechter c met redenen te worden omkleed » of verlenen het onderzoeks- of vonnisgerecht 
dient zij « . bijzonder met redenen te worden hun bevdegdheid hebben overschreden, indieJ;J 
omkleed • 1 zij verklaard hadden onregelmatig kennis te 

Art. 58 vereist niet uitdrukkelijk dat zoda- hebben gekregen van de zaak en dus. niet 
nige beslissing met redenen wordt omkleed. In bevoegd te zijn op grond dat het ~onms tot 
Novelle£ Procedure penale, v" protection de Ia onttrekking van de zaak onregelmat1g was en 
jeunesse' • Ieest men dat de beslissing zelf tot o.a. niet met redenen was omkleed. 
onttrekking van de zaak met redenen moet Als regel geldt dat in een strafrechtelijke 
worden omkleed (nr. 1034), maar d_at. de wet procedure, wanneer het onderzoeksgerecht de 
zulks niet vereist voor de besbssmg tot verdachte naar de correctionele rechtbank of 
voorlopige tenuitvoerlegging (nr. 1088). Is die de politierechtbank heeft verwezen en de 
stelling wei juist ? Immers, krachtens art. 62 rechtbank vervolgens vaststelt dat er in de 
Jeugdbeschermingswet wordt toepassing ge- verwijzingsbeschikking andere onregelmati~
maakt van de wettelijke bepalingen betref- heden schuilen dan die inzake de bevoegdhe1d 
fende de vervolging in correctionele zaken. (zie Cass., 27 april 1976, A.C., 1976, 967), zij 
Ingevolge de artt. 173, 203 en 407 Sv. wordt zich daarom niet onbevoegd mag verklaren 
echter bijzondere redengeving vereist voor de (Cass., 29 okt. 1923, Bull. en Pas., 1924, I, 9). De 
voorlopige tenuitvoerlegging van bepaalde beschikking tot verwijzing, ook al is zij niet 
beslissingen die, wanneer zij betrekking heb- regelmatig met redenen omkleed, maakt de 
ben op de strafvordering, vee! mind~r !Jelang- zaak niettemin aanhangig bij de rechtbank en 
riik kunnen lijken dan een beshssmg tot blijft haar gevolgen behouden zolang zij niet 
onttrekking van de zaak aan de jeugdrechter. door het Hof van Cassatie is vernietigd (Cass., 
Wanneer de zaak aan de rechter wordt 20 mei 1968, A.C., 1968, 1145; Cass., 
onttrokken, heeft zulks niet enkel tot gevolg 18 mei 1971, A.C., 1971, 936; Cass., 
dat de zaak van de ene rechter voor de andere 27 april 1976, A.C., 1976, 967). 
wordt gebracht, maar ook dat de minderjarige, · ft h H f 
die strafrechtelijk onveran:twoordelijk is, een In het geannoteerd arrest hee et o 
strafrechteliJ"k verantwoordelijke me.· erderja- dezelfde regel toegepast en ook al bracht het 

d D vonnis tot onttrekking van de zaak aan de 
rige wordt, met aile gevolgen van ien. aar- jeugdrechter de zaak niet rechtstreeks voor de 
enboven geldt de algemene regel van art. 97 strafrechter, toch is het een voorwaarde om de 
Gw. dat de vonnissen en arresten met redenen te 
moeten worden omkleed. De beslissing tot zaak bij laatstvermelde rechter aanhangig 
onttrekking van een zaak is echter een maken. 
wetkelijk vonnis en geen loutere maatregel R.-A.D. 
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doordat het arrest, om de beschikking 

van 18 maart 1981 van de raadkamer van 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik 
te bevestigen en te bevelen dat het door 
de onderzoeksrechter Deschampheleire 
op 13 maart 1981 tegen eiser verleende 
aanhoudingsbevel zou worden gehand
haafd, de gronden van de vordering en 
de motivering van de beschikking van de 
raadkamer overneemt en bovendien 
beslist « dat, nu artikel 58 vari de wet 
van 8 april 1965 hetwelk de jeugdrechter 
de bevoegdheid toekent om de voorlo
pige tenuitvoerlegging van zijn beslissin
gen te bevelen in algemene bewoordin
gen is gesteld, de jeugdrechter aldus ook 
de voorlopige tenuitvoerlegging kan 
bevelen van de strafrechterlijke beslis
singen, dat dit artikel dus de beginselen 
miskent die zijn neergelegd in de 
artikelen 173, tweede lid, en 203, § 3, van 
het Wetboek van Strafvordering; bijge
volg uitdrukkelijk afwijkt van de bepa
lingen van voormeld wetboek en de 
toepassing ervan uitsluit », 

terwijl artikel 58, laatste lid, van de 
wet van 8 april 1965 niet afwijkt van het 
vormvereiste van de speciale motivering 
die door de artikelen 173, tweede lid, 
en 203, § 3, van het Wetboek van 
Strafvordering voorgeschreven wordt 
wanneer de rechter zijn vonnissen bij 
voorraad uitvoerbaar verklaart; nu de 
jeugdrechtbank haar beslissing van 
13 maart 1981 om de zaak uit handen te 
geven wegens het ontbreken van de 
speciale motivering niet rechtsgeldig bij 
voorraad uitvoerbaar heeft verklaard 
en de termijn van hoger beroep niet 
verstreken is, de ortderzoeksrechter 
Deschampheleire op 13 maart 1981 geen 
aanhoudingsbevel kon verlenen tegen 
eiser die immers op 25 november 1963 
geboren was en dus nog strafrechtelijk 
minderjarig was; het arrest derhalve, 
door de handhaving van het aanhou
dingsbevel te bevelen, niet miar recht is 
verantwoord en de in het middel ver
melde bepalingen schendt : 

Overwegende dat de Jeugdrecht
bank te Luik bij vonnis van 
13 maart 1981, op grond van 
artikel 38 van de wet van 
8 april 1965 betreffende de jeugdbe
scherming, de zaak van eiser uit 
handen heeft gegeven en, met .toe.,. 
passing van artikel 58 . van die wet; 
de voorlopige tenuitvoerlegging van 
haar beslissing heeft bevolen; 

Overwegende dat noch de strafge
rechten waarbij de strafvordering 
aanhangig is, noch de onderzoeks
rechter die een aanhoudingsbevel 
moet verlenen, noch de ortderzoeks
gerechten die uitspraak doen inzake 
voorlopige hechtenis, bevoegd zijn 
om uitspraak te doen over de wet
tigheid of de regelmatigheid van de 
beslissing van de jeugdrechter 
betreffende de tenuitvoerlegging bij 
voorraad, vermits dat toezicht naar 
gelang van de wettelijke aange
wende rechtsmiddelen aileen door 
de jeugdrechter in hoger bero~p en 
het Hof mag worden uitgeoefend; 

Dat het middel faalt naar recht; 
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; 

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

13 mei 1981 - 2• kamer - 'Voorzitter: 
de h. Legros, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Stranard - Gelijklui
dende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal Advocaat : mr. 
Draps. · 

Nr. 523 

2• KAMER- 13 mei 1981 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - Of'i'RE
DEN VAN HET OPENBAAR MINISTERIE -
BEG RIP. 

2° OPENBAAR MINISTERIE - STRAF
zAKEN - STRAFVORDERING - OPTREDEN 
VAN HET OPENBAAR MINISTERIE TIJDENS DE 
TERECIITZITTING - BEGRIP. 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN El'i 
ARRESTEN ---' STRAFZAKEN .. - sTRAF 
VORDERING - OPGAvE VAN. DE WJ!:TTELIJKJ 
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BEPALINGEN BETREFFENDE DE REGEL 
INZAKE PROCEDURE EN BEVOEGDHEID -
OPGAVE NIET VEREIST (1). 

(COPPE, PRANGER T. ROBA EA.) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op bet bestre-
40 CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN den arrest, op 5 februari 1981 door 

- MIDDEL WAARIN MISKENNING VAN DE bet Hof van Beroep te Bergen 
BEWLJSKRACHT VAN DE AKTEN WORDT AAN- gewezen; 
GEVOERD - GEEN NADERE BEPALING 
OMTRENT DE STUKKEN WAARVAN DE BEWIJS
KRACHT WU ZLJN MISKEND - NIET ONTVAN
KELLJK MIDDEL (2). 

5° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - VERZACH
TENDE OMSTANDIGHEDEN NIET VEREIST -
GEEN CONCLUSIE DIENAANGAANDE - GEEN 
VERPLICHTING VOOR DE RECHTER ZLJN 
BESLISSING DAAROMTRENT MET REDENEN 
TE OMKLEDEN. 

6° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN - PROCEDURE TIJDENS DE 
TERECHTZITTING - NEERLEGGING VAN EEN 
DOSSIER DOOR DE VERDEDIGING, VASTGE
STELD IN HET PROCES-VERBAAL VAN DE 
TERECHTZITTING - GEEN VERPLICHTING 
VOOR DE RECHTER VAN DIE NEERLEGGING 
MELDING TE MAKEN IN ZLJN BESLISSING (3). 

1" Wanneer het proces-verbaal van de 
tenichtzitting van het hot van beroep 
de naam vermeldt van de magistraat 
van het openbaar ministerie die in 
zijn vorderingen is gehoord, is niet 
vereist dat het arrest daarvan melding 
maakt(4). 

I. In zoverre de voorzieningen 
gericht zijn tegen de beslissingen op 
de door de verweerders tegen 
de eisers ingestelde burgerlijke 
rechtsvorderingen · : 

Overwegende dat bet arrest de 
eisers veroordeelt om aan de bur
gerlijke partijen een provisioneel 
bedrag van 250.000 frank te betalen, 
de uitspraak over bet overige van 
de vorderingen en de kosten aan
houdt en de zaak voor verdere 
behandeling verwijst naar de Cor
rectionele Rechtbank te Charleroi; 
dat bet bier geen eindbeslissingen 
betreft in de zin van artikel 416 van 
bet Wetboek van Strafvordering en 
er evenmin uitspraak wordt gedaan 
over een bevoegdheidsgeschil; 

Dat de voorzieningen niet ontvan
kelijk zijn; 

II. In zoverre de voorzieningen 
gericht zijn tegen de beslissingen op 
de strafvordering ten laste van de 
eisers : 

A. Wat de voorziening van eiser 
betreft: 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 2 en 780, 1", 
van het Gerechtelijk Wetboek, 

2~ Wanneer in correctionele zaken het 
openbaar ministerie in zijn vordering 
omtrent de strafvordering is gehoord, 
behoeft hij geen advies meer te geven 
over diezelfde vordering (5). 

doordat het arrest de naam niet ver-----------------1 meldt van de magistraat van het open
(1) Een uitzondering dient evenwel te wor

den gemaakt voor de bepalingen van de wet 
van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in 
gerechtszaken (Cass., 13 juni 1972, A.C., 1972, 
959) hoewel niet-vermelding, in een vonnis of 
een arrest, van de artikelen van die wet 
waarvan toepassing is ge.maakt, geen nietig
heid van de beslissing tot gevolg heeft (Cass., 
17 aug, 1979, A.C.,1978-79, 1347). 

(2) Cass., 3 feb. 1981 (A.C., 1980-81, nr. 332). 

(3) Zie Cass., _23 mei 1977 (A. C., 1977, 971). 

baar ministerie die zijn advies heeft 
gegeven: 

Overwegende dat bet arrest vast
stelt dat bet openbaar ministerie, 
wiens vertegenwoordiger met name 
aangewezen wordt in bet proces
verbaal van de terechtzitting van 
8 januari 1981, in zijn vorderingen 
werd gehoord; dat hij niet gehouden 
was oak een advies te geven; 

Dat bet middel niet kan worden (4) en (5) Zie Cass., 17 okt. 1955 (A.C., 1956, 
107). .. . aangenomen; 
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Over het tweede middel, afgeleid uit 

de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 195 en 211 van het Wetboek 
van Strafvordering, 

doordat het arrest de vermelding niet 
bevat van de artikelen 210 van het 
Wetboek van Strafvordering en 15 van 
de wet van 1 juni 1849 betreffende de 
vrijwillige verschijning der partijen, 
waarvan toepassing is gemaakt : 

OverW'egende dat de wet niet 
vereist dat in de vonnissen en 
arresten melding wordt gemaakt 
van de in het middel bedoelde 
artikelen 210 en 15; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 505 van het Strafwetboek, 
1382 van het Burgerlijk Wetboek, 189 en 
154 van het Wetboek van Strafvordering, 

doordat het arrest vermeldt dat de aan 
eiser ten laste gelegde heling heeft 
plaatsgehad c op dezelfde plaats en 
datum " als de huisdiefstal die eiseres 
wordt verweten, namelijk te Charleroi, 

terwijl de heling een ogenblikkelijk 
misdrijf is dat voltooid is zodra het 
geheelde voorwei:p is weggenomen, en 
uit de bij het dossier gevoegde proces
sen-verbaal blijkt dat de geheelde voor
werpen door eiser zijn weggenomen uit 
zijn woonplaats die ten tijde van de 
feiten te Bouffioulx gevestigd was; het 
arrest derhalve de bewijskracht van die 
processen-verbaal miskent : · 

Overwegende dat het middel niet 
ontvankelijk is, nu het niet aangeeft 
van welke processen-verbaal de 
bewijskracht werd miskend; 

Over het vijlde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 2, 780, 3•, van het Gerechtelijk 
Wetboek en 85 van het Strafwetboek, 

doordat het arrest geen gronden 
opgeeft voor de impliciete weigering om 
verzachtende omstandigheden ten aan
~ien van eiser in aanmerking te nemen, 
in dat verband niet antwoordt op de 
voorgedragen middelen en geen melding 
maakt van de door eiser overgelegde 
stukken: · 

omstan<iigheden in aanmerking 
neemt, zijn beslissing daaromtrent 
niet behoeft te motiveren; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat eiser middelen 
heeft voorgedragen met betrekking 
tot het bestaan van verzachtende 
omstandigheden; 

Overwegende dat het proces
verbaal van de terechtzitting mel
ding maakt van de neerlegging van 
een dossier door mr. Legat, raads
man van de eisers; 

Dat van die neerlegging geen 
melding behoefde te worden ge
maakt in het arrest; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

B. Wat de voorziening van eiseres 
betreft: · 

Over het eerste, tweede en vierde 
middel samen, welke samenvallen met 
het hierboven onderzochte eerste, 
tweede en vijfde middel : 

Overwegende dat uit de antwoor
den op het eerste, tweede en vijfde 
middel van eiser blijkt dat de door 
eiseres voorgedragen middelen niet 
kunnen worden aangenomen; 

En overwegende dat de substan
tiE:He of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

Om die redenen, en :wnder acht 
te slaan op de derde middelen van 
de eisers die gericht zijn tegen de 
beslissingen op door de verweerders 
tegen- de eisers ingestelde burger
lijke rechtsvorderingen en die geen 
betrekking hebben op de ontvanke
lijk),leid van de voorzieningen; ver
werpt de voorzieningen; veroordeelt 
iedere eiser in de kosten van zijn 
voorziening. 

Overwegende da:t, bij ontstentenis 13 mei 1981 - 2• kamer - Voorzitter: 
van conclusie dienaangaande, de de h. Legros, afdelingsvoorzitter - Ver
rechter die geen verzachtende . slaggever : de h. Kreit - Gelijkluidende 
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conclusie van de h. Declercq, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Y. Legat, 
Charleroi. 

Nr. 524 

1• KAMER -14 mei 1981 

1° BENELUX - BENELUX-OVEREENKOMST 
BETREFFENDE DE VERPLICHTE AANSPRAKE
LIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MDrORRIJ
TUIGEN - GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALIN
GEN BIJ DE OVEREENKOMST, ARTT. 2, § 1, 3 EN 
6- DRAAGWIJDTE VAN DIE BEPALINGEN. 

2°. VERZEl<ERING - W .A.M.-VERZEKERING 
- BENELUX-OVEREENKOMST BETREFFENDE 
DE VERPLICHTE AANSPRAKELIJKHEIDSVER-
ZEKERING INZAKE MDrORRIJTUIGEN 
GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN BIJ DE 
OVEREENKOMST, ARTT. 2, § 1, 3 EN 6 -
DRAAGWIJDTE VAN DIE BEPALINGEN. 

BESTUURDERS VAN MOTORRIJTUIGEN 
GEDEKT DOOR DE STAAT - VERENIGBAAR
HEID MET VOORNOEMDE BEPALING VAN 
ART. i4, § 1, EERSTE LID, W.A.M.-WET. 

8° VERZEKERING- W.A.M.-VERZEKERING 
- BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJK
HEID VAN DE HOUl>ERS EN VAN DE BESTUUR
DERS VAN MOTORRIJTUIGEN GEDEKT DOOR 
DE STAAT - ART. 14, § 1, EERSTE LID, 
W.A.M.-WET- BEPALING VERENIGBAAR MET 
ART. 2, § 1.3, VAN DE BENELUX
OVEREENKOMST BETREFFENDE DE VER
PLICHTE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKE
RING INZAKE MOTORRIJ'l'UIGEN. 

9° VERZEKERING- W.A.M.-VERZEKERING 
-STAAT OF INSTELLINGEN VAN OPENBAAR 
NUl', BEDOELi> IN ART. 14, § 1, EERSTE LID, 
W.A.M.-WET, WAARVAN DE MOTORRIJTUIGEN 
DOOR GEEN VERZEKERING ZIJN GEDEkT -
DE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJK
HEID VAN DE HOUDERS EN DE BESTUURDERS 
VAN DIE MDrORRIJTUIGEN MOET WORDEN 
GEDEKT DOOR DE STAAT OF DOOR DIE 
INSTELLINGEN - OMVANG VAN DIE VER
PLICHTING. 

3° BENELUX - l!ENELUX-OVEREENKOMST 10° VERZEKERING - W.A.M.-VERZEKE-
BETREFfENDE DE VERPLICHTE AANSPRAKE
LIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJ
TUIGEN - GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALIN
GEN BIJ DE OVEREENKOMST, ART. 9 -
DRAAGWIJDTE VAN DIE BEPALING. 

4° VERZEKERING- W.A.M.-VERZEKElliNG 
- BENELUX-OVEREENKOMST BETREFFENDE 
DE VERPLICHTE AANSPRAKELIJKHEIDSVER
ZEKERING INZAKE MDrORRIJTUIGEN -
QEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN BIJ DE 
OVEREE!'JKOMST, ART. 9- DRAAGWIJDTE VAN 
DIE BEPALING. 

5° BENELUX - BENELUX-OVEREENKOMST 
BETREFFENDE DE VERPLICHTE AANSPRAKE
LIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJ
TUIGEN - GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALIN
GEN BIJ DE OVEREENKOMST, ART. 11, § 2 -
DRAAGWIJDTE VAN DIE BEPALING. 

6° VERZEKERING- W.A.M.-VERZEKERING 
- BENELUX-OVEREENKOMST BETREFFENDE 
DE VERPLICHTE AANSPRAKELIJKHEIDSVER
ZEKERING INZAKE MDrORRIJTUIGEN -
GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN BIJ DE 
OVEREENKOMST, ART. 11, § 3 - DRAAGWIJDTE 
VAN DIE BEPALING. 

7° BENELUX - BENELUX-OVEREENKOMST 
BETRElFFENDE DE VERPLICHTE AANSPRAKE
LIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJ
TUIGEN, ART. 2, § 1.3 - BURGERRECHTELIJKE 
AANSPRAKELIJKHEID VAN DE HOUDERS OF 

RING - STAAT OF INSTELLINGEN VAN OPEN• 
BAAR NUl', BEDOELD IN ART. 14, § 1, EERSTE 
LID, W.A.M.-WET, WAARVAN DE MDrORRIJTUI
GEN DOOR GEEN VERZEKERING ZIJN GEDEKT 
- VERGOEDING VAN HET SLACHTOFFER 
DOOR DE STAAT OF DE INSTELLINGEN -
GROVE FOUT VAN DE BESTUURDER OF DE 
HOUDER - VERHAAL OP DE BESTUURDER OF 
DEHOUDER. 

11° VERZEKERING - W.A.M.-VERZEKE
RING ~ BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKE
LIJKHEID VAN DE HOUDER EN DE BESTUUR
DER VAN EEN MDrORRIJTUIG GEDEKT DOOR 
DE STAAT OF DE INSTELLINGEN VAN OPEN
BAAR NUT, BEDOELD IN ART. 14, § 1, EERSTE 
LID, W.A.M.-WET- ART. 31, TWEEDE LID, WET 
11 JUNI 1874 NIET TOEPASSELIJK. 

1" en 2" Zo al krachtens de artt. 2, § 1, 3 
en 6 van de Gemeenschappelijke 
Bepalingen bij de Benelux-Over
eenkomst betreHende de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake 
motorrijtuigen, te Luxemburg onderte
kend op 24 mei 1966 en goedgekeurd 
bij de wet van 19 feb. 1968, de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid, 
waartoe motorrijtuigen aanleiding 
kunnen geven, door een verzekering 
moet gedekt zijn voor de personen 
waarop die bepalingen betrekking 
hebben en zo die verzekering aan de 
benadeelde een eigen recht tegen de 
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.verzekeraar geeft, gelden die regels 
even wei niet voor de Staat die o.g. v. 
art.< 2, § 1.3, van die Overeenkomst is 
vrijges.teld van de · verplichting tot 
verzekering en kunnen zij niet aldus 
worden uitgelegd dat aan de verzeke
ring van . de aansprakelijkheid inzake 
motorrijtujgen. uitvoering wordt gege
ven· doordat de verzekeraar de ·verze
kerde in rechte verdedigt(l) .. 

3° en 4° Art. 9 van de Gemeenschappe
.. lijke Bepalingen. bij de Benelux

Overeenkomst betreffende de ver
plichte C~ansprakelijkheidsverzekering 
inzake motorrijtuigen, te Luxemburg 
ondertekend op 24 mei 1966 en goed
gekeurd bij de wet van 19 feb. 1968, 
heeft geen betrekking op de Staat die, 
ingevolge art. 2, § 1.3, van die Over
eenkomst, is 'vrijgesteld van de ver
plichting tot verzekerin!J van zijn 
motorrijtuigen, en neemt niet weg dat 
de rechter, · wanneer de verzekeraar in 
Ieite de leiding van het geding op zich 

. heeft genomen, daaruit. kan afleiden 
dat de verzekeraar a/stand heeft 
gedaan van zijn recht van ~·erhaal op 
de verzeke1·de (2). . . 

5" . en 6° ingevolge art J 1, § 2, van de 
Geme'tmschappelijke Bepalingen bij de 
Benelux-Overeenkomst betreffende de 
verplichte aansprakelijkheidsverieke
ring inzake ·motorrijtuigen, te Luxem
burg _- ondertekend op . 24 mei "1966 
en · goedgekeurd bij de wet van 
19 feb. 1968, kan de verzekei'aar. zich 
een recht van verhaal op de verieke
ringnemer voorbe_hpuden en, indien 
daa.itoe grond bestaat, op een andere 
verzekerilignemer dan. de verzekerde, 
voor zover de verzekeraar volgens de 
wet of ·de verzekeringsovereenkomst 
gerechtigd mocht zijn de uitkering te 
· weigei'en of te veiiriinderen;. wanneer 
de Staat ingevolge art. 2, § 1.3, van die 
Overeenkomst bij de wet van de 
verplichting to_t verzekering is vrijge
steld en hij krachtens de nationale wet 
verplicht is- de burgerrechtelijke · aan
sprakelijkheid van alle houders of 
pestziurders van de hem toebehorende 
rijtuigen te dekken, belet art. 11, § 2, 
van de Gemeenschappelijke Bepalin
gen niet. dat de .Staat een recht van 

verhaal uitoefent in zoverre een verze
keraar zich dat recht zou hebben 
voorbehouden (3). 

7° en 8° De regel waarvan sprake is in 
art. 14, § 1, eerste lid, WA.M.-wet, 
volgens welke de Staat is vrijgesteld 
van de verplichting om een verzeke
ring aan te gaan voor zijn motorrijtui
gen, mits hij, onder de voorwaarden 
van die wet, zelf de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid dekt van alle hou
ders· of bestuurders van die motorrij
tuigen, is niet strijdig met art. 2, § 1.3, 
van de Benelux-Overeenkomst betref
fende de .verplichte aansprakelijk
heidsverzekering. inzake · motorrijtui
gen, te Luxemburg ondertekend op 
24 mei 1966 en goedgekeurd bij de wet 
van 19 feb. 1968; die regel behoort, wat 
zijn inhoud betreft, tot het nationale 
recht. 

9° Wanneer. de _Staat of de instellingen 
v~m openbaar nut gebruik maken van 
het recht waarvan sprake is iii art. 14, 
§ 1, eerste lid, WA.M.-wet, · dienen zij 
zelf de burgerrechtelijke aansprake
Jijkheid van aile houders of bestuur
ders van de hun toebehorende Iiwtor
rijtuigen · te dekken; ingevolge · die 
:tegel rust op de Staat 'of de instellin
gen. van openbaar nut enkel een 
verplichting tot dekking die niet ver
der kaii strekken dan de wettelijke 
dekking door een erkende maatschap
pij. 

10° Wanneer de Staat of een van de 
instellingen van openbaar nut, bedoeld 
in aft. 141 § 1, eerste lid, WA.M.-wet, 
die zelf de burgerrechtelijke aanspra
kelijkheid dekken van de houders of 
bestuurders van de hun toebehorende 

· motorrijtuigen, schadevergoeding be
taalt aan het slachtoffer van een met 
een van. hun motorrijtuigen wegens 
een grove lout van de bestuurder oi 

- houder veroorzaakt ongeval, kzinnen 
de Staat of de instelling van openbaa1 
nut het uitgekeerde van de schadever
oorzaker terugvorderen (4); uit d£ 
enkele omstandigheid · dat de Staat 01 

de instellingen van ojJenbaar nut dt 
bestuurder van hun motorr1jtuig voo1 
bet strafgerecht door hun eigen raads
man hebben laten verdedigen, zondej 
aan deze vooraf te hebben medege-

. (1) (2) en (3) Zie Cass., 24 jan. 1980 (A.C., deeld dat zij zich het recht voorbehiel 
19'79-80, iir. 313) en 10 feb. 1981 (ibid., 1980-81, den om zich later op·de bestuurder t. 
nr .. 342); Benelux-Gerechtshof,. arrest van verhalen, kan de rechter niet wettiJ 
19 jan. 1981, met concl. van mevr. J .. Rouff, 1-.;.... ____ ..-;.... __________ _ 
adv,-gen. bij dat Hof (Benelux-Gerechtshof, 

. 1979-1981, zaak 80/2). (4) Zie Cass:, 12 nov:. 1970 (A.C.:, 1971, 236) . 
- . 
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af"leiden dat de Staat of de instellingen 
van Qpenbaar nut hun verhaalsrecht 
hebben verloren of dat zij van dat 
recht afstand hebben gedaan. (Artt. 11, 
tweede lid, en 14, § 1, eerste lid, 
W.A.M.-wet.) 

u• Luidens. art. 31;· eerste lid, wet van 
11 juni 1874 eindigen de verplichtin
gen van de verzekeraar wanneer een 
daad van de verzekerde de risico's 
door het veranderen van een essen
tiij]e omstandigheid Wijzigt of zodanig 

• verzwaart· dat, indien de nieuwe toe
stand ten tijde van de overeenkomst 
had bestaan, de verzekeraar niet, ten
zij tegen andere voorwaarden, in de 
verzekei"ing 'zou hebben toegestemd; 
krachtens het tweede lid van hetzelfde 
artikel kan de verzekeraar die, nadat 
hij kennis heeft gekregen van de aan 
de risico's gebracht wijzigingen, niet
temin de overeenkomst is blijven uit
voeren, zich niet. op die bepaling 
beroepen {5 ); de regel van vorenbe
doeld tweede lid geldt niet wanneei de 
Staat of de instellingen. van openbaar 

· nut, gebruik maken van de mogelijk
heid· waarop zij recht hebben, inge
volge 'art. · 14, § 1, eerste lid, 
WA.M.-wet, om zelf de burgerrechte
lijke aansprakelijkheid van de houders 

. ,en de bestuurder ·van de hun toebeho
rende .motorrijtuigen te dekken. 

(BELGISCHE STAAT ·- MIN. V. LANDSVERDEDI
,GING T .. ·MOUFFE) 

" ARREST ( vertaling) 

§ 1, van de wet van 1 juli 1956 betref
fende de verplichte aansprakeltjkheids
verzekering inzake. moto;rrijtuigen, 

doordat het arrest, ~adat het had 
vastgesteld . dat bij de vonnissen van 
6 maart 1968 en 28 juni 1971 van de 
Bestendige Krijgsraad te Brvssel, .. ver
weerder, op het ogenblik van de feiten 
soldaat . milicien in actie~e dienst op 
strafrechtelijk gebied werd veroo;rdeeld 
wegens overtreding van artikel 27.1 van 
het algemeen reglement . op de politie 
van het wegverkeer eri van de 
artikelen 418 en 420 van .. het Strafwet
boek, en op burgerlijk gebied om aim de 
burgerlijke partijen bepaalde pedragen 
te betalen, de verhaalsvordeiing van 
eiser tegen verweerder ongegrond ver
klaart welke strekt tot terugbetaling van 
de b~dr~gen die eiser, ingevolge zijn 
verphchtmg zelf de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid te dekken van aile 
houders en bestuurders van de motorrij
tuigen die zijn eigendom zijn, betaa1d 
had aan de slachtoffers ·van J:iet door 
verweerder veroorzaakte ongeval, welke 
rechtsvordering op de . door laatstge
noemde begane grove fout steunt, op 
grond dat verweerder voor de krijgsraad 
door· eiser werd verdedigd ·en deze aldus 
de ·verzekeringsovereenkomst bleef uit
voeren hoewel hij kennis · had gekregen 
van de door verweerder aan ·de risico's 
gebrachte wijzigingen en dat eiser bijge
volg, krachtens artikel 31, tweede lid, 
van de wet van 11 juni 1874, de bij 
artikel 16 van die wet bepaalde verhaals
vordering niet meer kon instellen, en op 
grond dat eiser niet, zonder verweerders 
recht ·van verdediging te schenden, 

HET HOF;- Gelet op het bestre- l~~tstgenoemde kon verdedigen, hoewel 
den arrest; op 10 januari 1978 door hiJ daartoe niet verplicht was,. met 
het Hof van Beroep te Bergen behoud van een verhaal tegen ' hem 

~e~ens gro~~ fout of verzwaring van het 
gewezen; ns1co dat hiJ kende; dat eiser bijgevolg, 

Gelet op het arrest van het Hof door verweerder te verdedigen, afstand 
van 24 janua:ri 1980 (6); had gedaan van genoemd verhaal en dat 

Gelet . op het arrest op 19 J. a- eisers- opmerkingen ·aangaande de wijze 
waa'rop hij verweerder naar best vermo

nuari 1981 door het Benelux- gen had verdedigd, gelet op hun gelijk
Gerechtshof gewezen; lopende belangen, niet ter zake dienende 

Over het middel, afgeleid uit de schen- waren, 
ding van de artikelen 97 van de Grond- terwijl, eerste onderdeel, eisers ver
wet, 16, 31 van de wet van 11 juni 1874 plichtingen voortvloeiden uit de ar
op de, verzekeringen, 2, § 1, 3, 6, 9 en 14, tikelen 2, § 1, 3, 6 en 14, § 1, van de 
--~-~--.....,.----------1 vo<;~rnoemde wet van 1 juli 1956. en .het 

(5) Over de- _verschillende risico~erzwarin
gen, w_aarvan sprake is in de artt. 16 en 31 wet 
van U juni 1874, zie Cass., 22 feb. 1940 (Bull 
en PB.s., 1940, f, 58). · 

(6) A.C., 1979-80, nr." 313 

arrest, nu die wetsbepalingen eiser niet 
v~rplichten v~rweerder te verdedigen, 
met kon beshssen dat eiser door ver
weerder voor de krijgsraad · te verdedi
gen de verzekeringsovereenkomst · bleef 

. uitvoeren nadat hij kennis kreeg van de 
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verzwaring van bet risico, en niet kon 
beslissen dat eiser krachtens artikel 31, 
tweede lid, van de voornoemde wet van 
11 juni 1874 de op artikel 16 van de 
genoemde wet gegronde rechtsvordering 
niet meer kon instellen; 

tweede onderdeel, bet tegenstrijdig is, 
enerzijds, vast te stellen. dat eiser ver
weerder niet moest verdedigen en, 
anderzijds, te zeggen dat eiser door die 
verdediging zijn overeenkomst of zijn 
verplichting tot verzekering verder was 
blijven uitvoeren, en die tegenstrijdig
heid gelijkstaat met bet ontbreken van 
de bij artikel 97 van de Grondwet 
vereiste motivering; 

derde onderdeel, artikel 9 van de 
voornoemde wet van 1 juli 1956 uit bet 
feit dat in een geschil tussen de bena
deelde en de verzekerde de verzekeraar 
in feite de leiding van bet geding op zich 
heeft genomen, enkel afleidt dat bet 
vonnis aan de verzekeraar kan worden 
tegengeworpen, en noch die noch enige 
andere wetsbepaling uit die omstandig
heid afleiden dat de verzekeraar moet 
geacht worden afstand gedaan te hebben 
van elk verhaal tegen de verzekerde, 

vierde onderdeel, gelet op bet feit dat, 
enerzijds, artikel 9 van voornoemde wet 
van 1 juli 1956 bepaalt dat bet strafge
recht waarvoor de burgerlijk~ rechtsvor
dering tot herstelling van de schade is 
gebracht, geen uitspraak kan doen over 
de rechten die de verzekeraar tegenover 
de verzekerde kan doen gelden en op 
bet feit dat, anderzijds, bet arrest wei
gert, naar bet beet bij gebrek aan 
pertinentheid, eisers opmerkingen in 
aanmerking te nemen aangaande de 
wijze waarop hij verweerder naar best 
vermogen voor de krijgsraad had verde
digd en aangaande bet feit dat de 
belangen van de partijen tijdens die 
strafrechtspleging gelijklopend waren, 
uit de motivering van bet arrest niet kan 
worden afgeleid op welke wijze verweer
ders recht van verdediging tijdens de 
genoemde strafrechtspleging zou ge
schonden zijn, die motivering dus geen 
passend antwoord bevat op bet verweer
middel dat eiser op de genoemde opmer
kingen heeft laten steunen en dat 
gebrek aan passend antwoord gelijkstaat 
met bet ontbreken van de bij artikel 97 
van de Grondwet vereiste motivering : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
OVerwegende dat, ih antwoord op 

de eerste bij het arrest van 
24 januari 1980 voorgelegde vraag 

en na met name te hebben gezegd 
dat artikel 21 § 1, onder 3, van de op 
24 mei 1966 gesloten Benelux
Overeenkomst betreffende de ver
plichte aansprakelijkheidsverzeke
ring inzake motorrijtuigen « zich 
ertoe beperkt aan ieder der ver
dragsluitende partijen de bevoegd
heid tot te kennen de motorrijtui
. gen, toebehorende aan overheidsli
chamen en aan bepaalde door haar 
aan te wijzen rechtspersonen van 
openbaar nut, vrij te stellen van de 
verplichting tot verzekering; dat 
echter noch voornoemd artikel noch 
enige andere bepaling van de Bene
lux-OVereenkomst of van de daarbij 
horende Gemeenschappelijke Bepa
lingen nadere regels beogen te 
geven volgens welke de burgerrech
telijke aansprakelijkheid zou moe
ten worden gedekt, waartoe motor
rijtuigen behorende aan de Staat, 
die van het aangaan van een verze
keringsovereenkomst is vrijgesteld, 
aanleiding kunnen geven; dat bij 
gebrek aan enige gemeenSchappe
lijke bepaling diena~ngaan.de, en 
gelet op de beperkt¢ draagwijdte 
van de Gemeenschappelijke Bepa
lingen, die nadere regels zij n gele
gen op het terrein · dat aan de 
nationale wetgeving van ieder aer 
verdragsluitende Ianden is over
gelaten », het Benelux-Gerechtshof 
in zijn arrest van 19 januari 1981 
voor recht verklaart dat « wanneer 
de Staat overeenkomstig artikel 2, 
§ 1, onder 3, van de Benelux
OVereenkomst betreffende de ver
plichte aansprakelijkheidsverzeke
ring inzake motorrijtuigen van de 
verplichting tot verzekering is vrij
gesteld, doch krachtens zijn natio
nale wet ertoe is gehouden zelf de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid 
van de houders en bestuurders van 
de hem toebehorende motorrijtui
gen te dekken, artikel 11, § 2, van 
de Gemeenschappelijke Bepalingen 
behorende bij genoemde OVereen
komst er zich niet tegen verzet dat 
de Staat een recht van verhaal 
uitoefent in zoverre een verzekeraar 
zich dat recht zou hebben kunnen 
voorbehouden »; 
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Overwegende 'dat op de tweede ~n 

het arrest van 24 januar~ 1980 
gestelde vraag het Benelux
Gerechtshof in zijn voornoemd 
arrest antwoordt dat, enerzijds, « de 
artikelen 2, § 1, 3, • en 6 van 
de Gemeenschappelijke BepaUngen 
niet aldus kunnen worden uitgelegd 
dat aan de verzekering van de 
burgerrechtelijke aansprak~lijkheid 
inzake motorrijtuigen · uitvoering 
wordt gegeven doordat de verzeke
raar de verzekerde in rechte 
verdedigt », ¢n dat, anderzijds, die 
artikelen « niet het oog hebben op 
de situatie van de Staat die, over
eenkomstig artikel 2, § 1, onder 3, 
van de V'oornoemde Benelux
Overeenkomst is vrijgesteld van de 
verplichting tot verzekering van de 
hem toebehorende motorrijtuigert »; 

Dat het arrest van het Benelux
Gerechtshof er dienaangaande in 
zijn motivering met name op wijst 
dat, wat de verzekeraar betreft, 
geen enkele van de Gemeenschap
pelijke Bepalingen nader aangeeft 
welke de omstandigheden zijn 
waarin aan een verzekeringsover
eenkomst uitvoering wordt gegeven 
en dat aan de vraag of de in 
artikel 31, tweede lid, van de Belgi
sche wet van 11 juni 1874 bedoelde 
uitvoering erin kan bestaan dat de 
verzekeraar de verzekerde in rechte 
verdedigt, geen oplossing kan wor
den gegeven dan volgens de natio
nale wet; dat, wat de Staat betreft, 
de gronden van het arrest in het 
hierboven weergegeven antwoord 
zijn overgenomen; 

Overwegende dat, in verband met 
de derde vraag, het Benelux
Gerechtsbof oordeelt, wat de verze
keraar betreft, dat « artikel 9, § 2, 
van de Gemeenschappelijke Bepa
lingen aan de omstandigheid dat de 
verzekeraar in feite de Ieiding van 
het geding op zich heeft genomen 
slechts een enkel rechtsgevolg ver
bindt, namelijk dat in dat geval het 
tussen de benadeelde en de verze
k:erde gewezen vonnis tegengewor
Jen kan worden aan de verzeke
·aar; dat genoemd artikel echter 

niets te maken heeft met de vraag 
onder welke omstandigheden de: 
verzekeraar geacht kan worden te: 
hebben afgezien van zijn bevoegd
heid een regresvordering tegen de' 
verzekerde in te stellen; dat dien-: 
tengevolge, daar artikel 9, § 2, het in· 
de vraag omschreven probleem niet 
op het oog heeft, deze bepaling op 
zichzelf geen beletsel kan zijn voor 
het feit dat de rechter uit de 
omstandigheid dat de verzekeraar 
in feite de Ieiding van het geding op' 
zich heeft genomen, kan afleiden 
dat de verzekeraar, die de burger
rechtelijke aansprakelijkheid van de 
houder of bestuurder van een hem 
toebehorend motorrijtuig dekt, er
van heeft afgezien een verhaal op 
genoemde verzekerde uit te 
oefenen »; 

Overwegende dat het arrest van 
het Benelux-Gerechtshof op grond 
van die motivering beslist « dat, in 
zoverre de vraag betrekking heeft 
op een verzekeraar, artikel 9 van 
de Gemeenschappelijke Bepalingen 
niet belet dat de rechter uit de 
omstandigheid dat de verzekeraar 
in feite de Ieiding van het geding op 
zich heeft genomen, afleidt dat de 
verzekeraar heeft afgezien van de 
uitoefening van zijn recht van ver
haal op zijn verzekerde »; 

Overwegende dat het arrest in 
verband met dezelfde vraag nog 
zegt dat, in zoverre ze betrekking 
heeft op de Staat, « artikel 9 van 
de Gemeenschappelijke Bepalingen 
niet het oog heeft op de Staat die 
overeenkomstig artikel 2, § 1, 3, van 
voornoemde Benelux-Overeenkomst 
is vrijgesteld van de verplichting tot 
verzekering van hem toebehorende 
motorrijtuigen »; 

Overwegende dat de artikelen 2, 
§ 1, 3, 6; 9, eerste, tweede en derde 
lid, en 11 van de wet van 1 juli 1956 
betreffende de verplichte aanspra
kelijkheidsverzekering inzake mo
torrijtuigen respectievelijk overeen
stemmen met de artikelen 2, § 1, 3, 
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en 6, 9 en 11 van de Gemeenschap-~ van 1 juli 1956, volgt dat, wanneer 
pelijke Bepalingen behorende bij de de Sta~~ de. burgerrechtelijke aan-:
Benelux-Overeenkomst van 24 mei sprakehJkheid van een bestuurder 
1966; · of van een houder van een hem 

Overwegeride dat artikel 14, .§ 1, ~~be~?rend motorrijtuig dekt en 
eerste lid, van de wet van 1 juli 1956 hiJ, biJgevoig, de slachtofj'ers van 
bepaalt dat onder andere de Staat is een ongev~l heeft vergoed dat met 
vrijgesteld van de verplichtirig om dat vo~rtUig. was veroorzaakt door 
een verzekering aan te gaan voor een grove fout van de . ?.estuurder of 
zijn motorrijhiigen, mits. hij, onder v~n de houder ervan,hlJ van degene 
de voorwaarden van deze wet zeli die bet ongeval heeft veroorzaakt 
de burgerrechtel}jke aansprak~lijk- terugbe~aling k~n v.<?rderen van de 
heid dekt van alle houders of vergoedmgen die hiJ heeft m?eten 
bestuurders van die motorrijtuigen; betalen; . 
dat di,e regel, waarvan de invoering · Overwegende dat, naar luid van 
iri de Beigische wet te verenigen is artikel 3i, eerste lid, van de. wet van 
met artikel 2, § 1.3, van voormelde 11 juni .1874, de verplichtingen van 
Benelux-Overeenkomst, wat zijn de verzekeraar eindigen .. wanneer 
irihoud betreft, enkel tot de natio- een daad van· de verzekerde de 
nale wetgeving behoort; risico's door bet verandereri van een 

Overwegende dat de wetgever, essenWHe oinstandigheid wijzigt, of 
door te bepalen dat de dekking door ze zodanig verzwaart dat, ··~had de 
de· Staat var1 de burgerrechtelijke nieuwe toestand bestaan ·. op bet 
aailsprakelijkheid van de houders of ogeriblik van de overeenkomst, de 
bestuurders van de hem toebeho- verzekeraar niet of alleen tegen 
rende motorr:ijtuigen moet geschie- andere· voorwaarden in de verzeke
den onder de voorwaarden van de ring zou hebben · toegestemd; dat, 
wet van 1 juli 1956, de Staat slechts volgens bet tweede lid van hetzelfde 
een verplichtiilg tot dekking heeft artikel, op deze bepaling geen 
wil1en opleggen die niet verder beroep kan doen de verzekeraar die, 
strekt dan de verplichting waarin de nadat hij kenni.'l kreeg van de aan 
wet voorziet in geval van verzeke- de risico's gebracht wijzigingen, 
ring door ee11 erkende maatschap- niettemin de overeenkomst bleef 
pij; · · uitvoeren; 

Overwegende dat, naar luid van Overwegende dat de . verz:waring 
artikel 11, tweede lid, van de wet van het risico bedoeld in die 
va:n 1 juli 1956, een verzekeraar zich artikelen 16 en 31 essentieel ver
een recht van verhaal kah vuorbe- schillend is; dat het in, het gevaJ van 
houden tegen de verzekeringnemer artikel 16 gaat om een toevallig~ en 
en, indien daartoe grorid bestaat, tijdelijke daad die enkel gevol.§ 
tege:il. een verzekerde die niet de heeft met betrekking tot het verlie~ 
verzeketingnemer is,· voor zover de of de · schade veroorzaakt · door diE 
verzekeraar. volgens de wet of ·de daad; . dat, ·in het· geval var 
verzekeringsovereenkomst gerech- artikel 31, de toestand wa<i'rin d( 
tigd mocht zijn de uitkering te partijen bij het afsluiten van he 
weigeren of te verminderen; contract verkeerden zodanig i: 

Overwegende dat, volgens arti- gewijzigd dat het contract kan wor 
kel 16 van de wet van 11 juni 1874 den· ontbonden, hetgeeri het begri] 
op de v'erzekeringen, geen verlies of van· eeri tijdelijke en toevallige ver 
schade, veroorzaakt door de daad of zwaring van· de risico's uitsluit; da1 
door de grove fout ·van de verze- ingeval de verzekerde eeri grov 
kerde, ten laste van de verzekeraar fout heeft begaan die het verlies c 
is; dat u:it deze wetsbepaling, bezien de schade heeft ·· veroorzaakt, d 
samen met de artikelen 11, tweede verzekeraar vrijgesteld ·is van d 
lid, en 14, § 1, eerste lid, van de wet verphchting de schade te drage1 
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terwijl, in het geval van artikel 31, 
de verzekeraar de uitvoering van 
zijn verpliChtingen kan beeindigen; 

Overwegende dat de bepaling van 
artikel 31, tweede lid, zich niet, zij 
het bij ana]ogie, uitstrekt tot het in 
artikel 16 · bedoelde geval en dat 
ze bovendien niet kan worden toe
gepast wanneer de Staat zelf · de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid 
van de bestuurders of houders van 
het hem tbebehorend motorrijtuig 
dekt, niet aileen omdat er geen 
ontbindbare verzekeringsovereen'-
komst is, doch oak omdat de Staat, 

op .· de kant van . de vernietigde 
beslissing; houdt de kosten aan en 
zegt dat de feitenrechter erover zal 
beslissen; verwijst de zc:ulk riaar het 
Hof van Beroep te Brussel. 

14 mei 1981 - 1• kamer - Voorzitter : 
ridder de · Schaetzen, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : . baron Vin~otte -
Gelijkluidende conclusie van de· h. Velu, 
advocaat-generaal ·- Advocaten ; mrs. 
Bayart en De Gryse, 

die geen verzekering heeft afgeslo- Nr. 525 
ten, zijn wettelijke verplichting tbt 
dekking van de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid van alle bestuur-

1• KAMER -14 mei l981 

ders of houders van dat voertuig 1° SCHIP, SCHEEPVAART - VERVOER 
moet blijveil nakomefii OVER ZEE - COGNOSSEMENTHOUDER - UIT-

Overwegende dat de Staat welis- SLUITEND RECHT VAN LAATSTGENOEMDE OP 
waar na het ongeval afstand kari AFLEVERING VAN DE LADING DOOR DE KAPI
doen van zijn recht van verhaal TEIN- RECHTSVORDERING VAN DE COGNOS
tegen de bestuurder of de houder SEMENTHOUDER TEGEN DE KAPITEIN 

WEGENS TEKORT OF AVERIJ - RECHTSVOR~ 
van het hem tbebehorend voertuig DERING VOORTvLoEIEND UIT HET RECHT OP 
wiens grove fout dat ongeval heeft AFLEVERING. 
veroorzaakt, doch dat zo een 
afstand niet wordt vermoed en 2° SCHIP, SCHEEPV AART '-- VERVOER 
enkel kan WOrden afgeleid uit feiten OVER ZEE ~ VORDERING TOT SCHADEVER· 
die voor geen andere uitlegging GOEDING VAN DE VERKOPER TEGEN DE VER-' 
vatbaar zijn; VOERDER --' VOORWAARDEN VOOR DE ONTC 

VANKELIJKHEID . (ART. 89 TITEL II, BOEK II, 
Overwegende dat uit de enkele in KH:). 

het bestredeh arrest vermelde 
omstandigheid dat de St_aat de 
bestuurder van het hem toebeho
rend voertuig voor het strafgerecht 
door zijn gewone raadsman heeft 
laten verdedigen, zonder hem vooraf 
mede te delen dat hij zich .het recht 
voorbehield zich op hem te verha
len, niet noodzakelijk kan worden 
afgeleid dat de Staat afstand peeft 
gedaan van zijn verhaalsrecht; 

Dat het arrest door zijn uitspraak 
:le artikelen 16. en 31, tweede lid, 
1an de wet van 11 juni 1874 op de 
rerzekeringen. schendt; 

Dat dit onderdeel van het riliddel 
~egrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
>estreden arrest; beveelt dat van dit 
trrest melding· zal worden gemaakt 

1 • Naar Juid van art .. 89 titel II, boek II; 
Kh. (gecoord. wetten op de zeevaart) 
h[Jeft de houcfer van het cognossement 
weliswaar uitsluitend recht op afleve~ 
ring van de Jading dopr de kapitein, 
maar dat recht impliceert, in beginseJ, 
het recht op vergoeding wegens tekort · 
of averij, nu het deswege gevorderde 
bedrag aileen maar de tegenwaarde is 
van de koopwaar die ·de kapitein 
onmogelijk kan afleveren (I). 

2" Wanneer, ingevolge het contract his
sen verkoper en koper, die· zich de · 
koopwaar . als cognossementhouder 
heeft laten afleveren, het vervoerrisico' 
ten Jaste is van de koper en. Jaatstge
Iioemde geen • vordering tot schadever
goedirig tegen ' de vervoerder heeft 

(1) en (2) Zie. Cass.,. 26 me.i 1932 .(BulL .en 
Pas., 1933, I, 174), 16 feb. 1950. (A.C., 1950, 401) 
en 9 sept. 1966 (ibid, 1967, 32) met voetnoten 
E.K. en de verwijzingen. · · 

·---- --
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ingesteld wegens tekort of averij, nu 
de verkoper hem vrijwillig, zonder 
daartoe verplicht te zijn, heeft ver
goed, wordt art. 89 titel II, boek II, Kh. 
(gecoord. wetten op de zeevaart} niet 
geschonden door de rechter die zegt 
dat niet is aangetoond dat de koper, 
bij de vergoeding van de schade, de 
verkoper njet in zijn rechten heeft 
doen treden, en beslist dat de verko
per geen rechtsvordering tot sc.{lade
vergoeding tegen de- vervoerder 
wegens tekort of averij kan instellen 
(2). 

(SACILOR N.V. T. • MAAS EN CJ • N.V., BORMS) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op, 10 oktober 1979 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

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

doordat het arrest beslist dat appel
lante (thans eiseres) ten onrechte 
beweert dat zij ais afzender gerechtigd is 
de averijvordering in te stellen omdat zij 
wei degeiijk schade heeft geieden, op 
grond dat uit de door bet arrest opge
somde feitelijke omstandigheden blijkt 
dat zij over geen recht beschikt om 
vergoeding te vragen van de schade die 
ontstaan is uit bet vervoer, en dat bet 
bovendien niet deze schade is waarvoor 
zij vergoeding vraagt, maar bet prijsver
schil dat spruit uit een commerciiHe 
operatie die zij of haar koper-cor
respondent heeft gesioten met Weih
rauch, 

terwijl bet arrest aldus de conciusies 
niet beantwoordt waarin eiseres liet 
geiden dat de ontvankelijkbeid en de 
gegro~dbeid . van de averijvordering, 
door e1seres mgesteid, diende beoordeeid 
te worden naar Frans recbt en meer 
bepaaid dat de aansprakelijkbeid van de 
« riviervervoerder ~ beheerst wordt door 
de dwingende regeis van de arti
kelen 103 tot en met 109 van de Code de 
Commerce : 

Overwegende dat eiseres bij con
clusie, eensdeels, aanvoerde dat 
« zowel krachtens het Frans recht 
als krachtens het Belgisch recht » 
haar vordering toelaatbaar was, 

(2) Zie noot 1 op vorige biz. 

daar zij de schadelijdende partij 
was; dat zij, anderdeels, de. 
artikelen 103 tot en met 108 van de 
Franse Code de Commerce enkel 
inriep tot weerlegging van de stel
ling van verweerder, lui dens welke 
de inlader slechts de verzekeraar 
van de lading en niet de schipper 
kon aanspreken; dat zij in conclusie 
niet deed gelden dat naar Frans 
recht het binnenvervoer met het 
wegvervoer wordt gelijkgesteld en 
dat, om die reden, de inlader, afge
zien van de rechten van de <;ognos
sementhouder, het vorderin~srecht 
bezit; · 

Overwegende dat, nu eisetes zelf 
het Frans recht met het Belgisch 
gelijkstelde en nu het arrest zijn 
beslissing niet laat steunen op de 
voormelde stelling van verweerder, 
de rechters geen verplichting bad
den de conclusies van eiseres in 
verband met de toepassing van het 
Frans recht nader te beantwoorden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het middel, afgeieid uit de scben
ding van de artikelen 89 van boek II, 
titei II, 274 van boek II, titel X (dit 
Iaatste zoais gewijzigd door de wet van 
28 november 1928) van bet Wetboek van 
Koopbandei, 1142, 1146, 1147, 1148 en 
1150 van bet Burgerlijk Wetboek, 

doordat bet arrest, na vastgesteld te 
hebben : 1" dat de volledige waarde van 
de bescbadigde koopwaai' door de ont
vanger Weibraucb werd afgebouden bij 
zijn betaling; 2" dat Saar-Luxemburg de 
koopwaar blijkt verder verkocbt te beb
ben aan Hadir te St. lngbert en bet 
verscbil tussen de verkoopprijs aan 
Weibrauch en aan .Hadir 31.409,77 DM 
zou bedragen bebben; 3" dat eiseres 
tensiotte dit verscbil gedragen beeft, 
niettemin in beginsel beslist, afgezien 
van de oplossing van de vraag naar 
de bepaling van de scbade, da1 
appellante (thans eiseres) ten onrecbte 
beweert dat zij ais afzender gerechtigd is 
de averijvordering in te stellen omdat zij 
wei degelijk scbade beeft geieden, dat zi' 
integendeei over geen eigen recb1 
bescbikt om vergoeding te vragen van dt 
scbade die ontstaan is tijdens bet ver· 
voer en dat bet bovendien niet dezt 
schade is waarvoor zij vergoedin~ 
vraagt, maar bet prijsverscbil dat sprui 
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uit een commercii:He operatie die :;.ij, op 
haar koper-correspondent, heeft gesloten 
met Weihrauch, op grond dat, hoewel 
weliswaar, wanneer er tussen de .verko
per die de charterPartij heeft gesloten 
en de koper .die zich als cognossement
houder de goederen heeft doen afleve
ren, bedongen werd dat de laatste 
slechts de goederen moet betalen welke 
hij werkelijk en gaaf heeft ontvangen, 
zodat be.t risico van bet vervoer voor de 
verkoper is, en wanneer de cognosse
mentb~?uder, in plaats van een eis tot 
schadevergoeding in te stellen tegen de 
vervoerder, verkiest zicb door zijn ver
koper te doen vergoeden, artikel 89 van 
de Zeewet niet in . de weg staat van een 
vordering van de verkoper-inlader tegen 
de kapitein, gesteund op de bepalingen 
van de met de rederij gesloten charter
partij, dat dit ter zake boegenaamd niet 
het geval is omdat de koopwaar inder
daad verkocht werd met bet beding dat 
zij voor rekening en risico van de koper 
werd verzonden en dat de terugneming 
van de koopwaar door Saar-Luxemburg 
geen verplicbting was die uit de ver
koopsvoorwaarden kan afgeleid worden 
en, verder, dat de creditering van 
Weihrauch slechts als een commercitHe 
tegemoetkoming moet bescbouwd wor
den die aan diegene die deze scbade 
vrijwillig op zich genomen beeft, geen 
der recbten toekent die aan de drager 
van bet cognossement toekomen, 

terwijl, eerste onderdeel, wanneer 
vaststaat, enerzijds, dat de verkoper
inlader werkelijk benadeeld is geweest 
wegens de scbade aan de koopwaar, 
anderzijds, dat de koper, bouder van het 
cognossement,· die verkozen heeft zicb 
door de verkoper te doen vergoeden, 
geen vordering instelt tegen de vervoer
der, artikel 89 van de Zeewet, de verko
per-inlader niet verbindert de averijvor
dering in te stellen tegen de vervoerder, 
zodra vastgesteld wordt dat · eerstge
noemde bet risico van bet vervoer inder
daad beeft gedragen, onverschillig of 
zulks van meet . af aan al dan niet aldus 
bedongen werd (scbending . van de 
artikeleil 89, hoek II, titel II en 274, 
boek II, titel X van het Wetboek van 
Koophandel); 

tweede onderdeel, de schade ter zake 
ran vervoerovereenkomsten hersteld 
:lient te worden overeenkomstig de wet
;elijke bepalingen van de contractuele 
1ansprakelijkheid, en de vergoeding voor 
Jeschadigde goederen gelijk is aa;n het 
rerschil tussen de verkoopprijs van de 

goederen in beschadigde toestand ener
zijds, en de prijs die bekomen zou 
worden voor deze goederen in normale 
toestand anderzijds, zodat het arrest niet 
wettelijk mocht beslissen dat het prijs
verschil, door eiseres als schadevergoe
ding gevorderd, niet de werkelijke 
scbade zou zijn die ontstaan is tijdens 
bet vervoer (schending van alle andere 
in het middel aangebaalde wets
bepalingen) : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat het arrest vast

stelt dat eiseres de koopwaar had 
verkocht aan Saar-Luxemburg, die 
ze verkocht aan Weihrauch, aan wie 
zij door eiseres werd verzonden, dat 
het door eiseres uitgegeven cognos
sement nominatief was en niet 
overdraagbaar, dat Weihrauch, hou
der ervan, het aangeboden heeft en 
bij ontvangst van de koopwaar pro
test heeft uitgebracht en de exper
tise heeft uitgelokt; dat het verder 
vaststelt dat de koopwaar verkocht 
werd met het beding dat zij voor 
rekening en op risico van de koper 
werd verzonden en dat de terugne
ming ervan, door Saar-Luxemburg 
en zelfs · niet door eiseres, geen 
verplichting was die uit de ver
koopsvoorwaarden kon worden af
geleid; 

Overwegende dat het arrest oor
deelt dat Weihrauch, houder van het 
cognossement, ten opzichte van de 
verweerder, als enige gerechtigde op 
vergoeding voorkwam, dat de credi
tering van Weihrauch slechts als 
een commerciiHe tegemoetkoming 
moet worden beschouwd die aan 
degene die deze schade vrijwillig op 
zich heeft genomen, dit is Saar
Luxemburg in de eerste plaats en 
eiseres door een tweede operatie, 
geen der rechten toekent die aan de 
houder van het cognossement toe
komen, tenzij deze laatste, bij de 
vergoeding van de schade, de verko
per in · zijn rechten zou hebben 
gesubrogeerd, waarvan geen bewijs 
wordt voorgebracht; 

Overwege;nde dat, nu het arrest 
vaststelt dat Weihrauch houder van 
het cognossement was, dat de koop
waar werd verkocht met het beding 
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dat zij voor rekening en op ns1co 
van de koper werd verzonden, dat 
eiseres vrijwillig, zonder enige ver
plichting, de door de koper geleden 
schade heeft vergoed en dat eiseres 
niet bewees in de rechten van de 
koper gesubrogeerd te zijn, de rech
ters zonder schending van de in het 
onderdeel aangehaalde wetsbepalin
gen beslissen dat eiseres niet 
gerechtigd is de averijvordering 
tegen de vervoerder in te stellen; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

Wat het tweede onderdeel be
treft: 

Overwegende dat, gelet op het 
antwoord op het eerste onderdeel, 
de aangevoerde grief, bij gebrek aan 
belang, niet ontvankelijk is; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1134, 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek, 

doordat het arrest, na vastgesteld te 
hebben dat tussen appellante (thans 
eiseres) en de firma Maas & Cie (hier 
eerste verweerster) op 1 juni 1965 een 
overeenkomst werd gesloten voor een 
periode gaande van 1 juni 1965 tot 
31 maart 1966, voor het vervoer van 
metaalprodukten van en naar Richemont 
(Frankrijk), de vordering, in zoverre zij 
gericht was tegen huidige verweerster 
bij bevestiging van het eerste vonnis 
verwerpt, op grond dat « eerste gelnti
meerde (hier verweerster) als bevrach
tingskantoor is opgetreden en in die 
hoedanigheid de bevrachtingsovereen
komst als makelaar tot stand heeft 
gebracht; dat de overeenkomst van 
1 juni 1965 niet toelaat aan Comptoir 
d'Mfretements A. Maas & C" de hoeda
nigheid van vervoerder te verlenen », en 
dat « aan eerste geintimeerde (thans 
verweerster) geen fout in hare hoedanig-· 
heid van makelaar wordt verweten », 

terwijl de overeenkomst gesloten op 
1 juni 1965 duidelijk vermeldt dat zij tot 
-voorwerp heeft het vervoer en aile 
kenmerken vertoont van een vervoer
overeenkomst, daar eerste verweerster 
duidelijk wordt belast met de uitvoering 
zelf, tegen betaling van vrachtloon, en 
geenszins enkel tot het bemiddelen bij 

werd gesloten, miskent (schending van. 
artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek) 
en anderzijds de bewijskracht miskent 
van.· de overeenkomst van 1 juni 1965 
(schending van de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek): 

Overwegende dat, al zou verweer
ster als vervoerder opgetreden zijn, 
zulks, zoals blijkt uit het antwoord 
op het eerste onderdeel van het 
tweede middel, de wettigheid van de 
besiissing niet zou kunnen aan
tasten; 

Dat het middel derhalve, bij 
gebrek aan belang, niet ontvanke
lijk is; 

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

14 mei 1981 - 1• kamer - Voorzitter: 
ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Sury - Gelijklui
dende conclusie van de h. Velu, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. Van 
Ryn, De Baeck en De Gryse. 

Nr. 526 

1• KAMER- 14 mei 1981 

SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN
SCHENKING VAN ROERENDE GOEDEREN NIE
TIG WEGENS MISKENNING VAN VORMVER
EISTEN- UITVOERING VAN DIE SCHENKING 
-IN DE REGEL GEEN SCHENKING VAN HAND 
TOr HAND. 

Wanneer een schenking inzake roerende 
goederen nietig is, wegens miskenning 
van vormvereisten, kan de uitvoering 
van die schenking niet gelden als 
schenking van hand tot hand, zo niel 
is aangetoond dat de schenker, bij he1 
overhandigen van de voorwerpen aan 
de begiftigde, met een nieuwe bedoe
ling van begiftiging heeft gehandek 
(1). 

de afsluiting van bevrachtingsovereen-1----------------
-komsten, zodat het arrest enerzijds de 
overeenkomst zoals zij tussen partijen 

{1) DE PAGE, Traite, 2e uitg., VIII-1, nr. 479 
biz. 568-570. 



1067-
(BOSMAN A. T. BOSMAN J. E.A.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 december 1979 
door het Hof van Beroep te Gent 
gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 6, 931, 1102, 
1104, 1108, 1126, 1131, 1134, 1135, 1234, 
1304, 1338, 1582, 1583, 1589, 1604, 1650, 
1658, 1892, 1909, 1910, 1914, 1964, 1968, 
1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979 van bet 
Burgerlijk Wetboek, 820, 821, 824 van bet 
Gerechtelijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het arrest, enerzijds, de door 
eiser ingestelde hoofdvordering tot soli
claire veroordeling van de verweerders 
tot betaling van de sommen van 
220.000 frank en 191.433 frank verwerpt 
en, anderzijds, eiser, op tegenvordering 
van de verweerders, veroordeelt om aan 
deze, in de mate dat zij gerechtigd zijn 
in de nalatenschap van Bosman Made
leine, de som te betalen van 
679.000 frank, op de volgende gronden : 
de door eiser en wijlen Bosman Made
leine op 8 · juni 1973 gesloten overeen
komst, in haar geheel beschouwd, geen 
contract van lijfrente is die onder 
bezwarende titel gevestigd werd tegen 
betaling van een geldsom; een dergelijk 
contract is maar voltrokken met de 
afgifte van de geldsom aan de rente
schuldige, zodat, nu eiser slechts een 
bedrag van 700.000 frank ontvangen 
heeft van Bosman Madeleine, er zeker 
geen contract van lijfrente kan tot stand 
gekomen zijn voor een groter bedrag 
dan 700.000 frank; zelfs voor dit laatste 
bedrag is er geen contract van lijfrente 
tot stand gekomen; voor bet bestaan van 
die overeenkomst is essentieel vereist 
dat bet, bij bet aangaan ervan, niet 
onvermijdelijk op een buitenmatige 
benadeling van een der partijen zal 
uitlopen want dan zou bet aleatoir 
karakter, dat dergelijke overeenkomst 
kenmerkt, volledig ontbreken; voor elke 
partij moet een gelijkmatige kans 
bestaan van winst of verlies die voor 
ieder van hen afhankelijk is van een 
onzekere gebeurtenis; daar ter zake 
blijkt, enerzijds, dat bet bedrag van de 
rentevoet de wettelijke intrestvoet niet 
overtreft, anderzijds, dat Bosman Made
leine, ten behoeve van wie de beweerde 
lijfrente gevestigd werd, alsdan reeds 
78 jaar oud was en verzorgd werd in de 

kliniek na amputatie van de beide 
benen, tenslotte, dat de afgifte van bet 
bedrag van 700.000 frank geen enkel 
vergoedend karakter had, moet aangeno
men worden dat eiser een onmiddellijk 
voordeel boekte daar hij er mocht op 
rekenen bet hem uitbetaalde bedrag 
nooit te moeten terugbetalen onder 
welke vorm ook, hetgeen strijdig is met 
de essentie van de vestiging van een 
lijfrente tegen betaling van een geldsom 
vermits deze operatie moet beschouwd 
worden als een lening; de initiEHe nietig
heid van dergelijk contract kan niet 
weggenomen worden door bet feit van 
de uitvoering door beide partijen; ten 
onrechte stelt eiser dat bet vestigen van 
de lijfrente, gedeeltelijk althans, een 
onrechtstreekse of beter vermomde 
schenking is; een onrechtstreekse schen
king blijkt uit een akte die op zic~ zelf 
en zonder enige simulatie een eigen
domsoverdracht onder een kosteloze titel 
tot gevolg heeft; dergelijke schenking 
kan voortvloeien uit een contract ten 
bezwarende titel waarin de medecon
tractant onrechtstreeks bevoordeeld 
wordt; bet voordeel ligt dan besloten in 
de overeenkomst die haar eigen regelen 
heeft en is een accessorium die in alles 
de hoofdzaak volgt; dit kan bier bet 
geval niet zijn vermits bet zogezegd 
contract van lijfrente op zichzelf nietig 
is wegens bet gebrek aan aleatoir karak
ter, 

terwijl, eerste onderdeel, bet contract 
van lijfrente, gevestigd onder bezwa
rende titel, tegen betaling van een som 
geld, een wederkerig contract van ver
koop van de geldsom tegen de lijfrente 
is en geen lening, d·tar bet verkochte 
kapitaal niet terugbetaald moet worden; 
dit contract van lijfrente voltrokken is 
door de toestemming van de partijen, 
v66r de afgifte van de som; zodat bet 
contract tussen eiser en wijlen Bosman 
Madeleine niet aileen geldig gesloten 
was voor de reeds aan eiser overhan
digde geldsom van 700.000 frank, maar 
ook voor de nog niet overhandigde 
bedragen van 220.000 frank en 
191.433 frank (schending van de 
artikelen 1102, 1104, 1582, 1583, 1589, 
1892, 1909, 1910, 1914, 1964 en 1968 van 
bet Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, de vestiging van 
een lijfrente tegen een geldsom niet te 
beschouwen is als een lening, maar als 
een verkoop; bet feit dat eiser er mocht 
op rekenen bet hem uitbetaalde bedrag 
nooit te moeten terugbetalen, niet strij
dig is met de verkoop van de geldsom en 
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derhalve niet tot nietigheid van het 
contract van lijfrente kan leiden (schen
ding van de artikelen 1102, 1104; 1582, 
1583, 1604, 1650, 1658, 1892, 1909, 1910, 
1914, 1964, 1968, 1977, 1978 en 1979 van 
het Burgerlijk Wethoek); 

derde. onderdeel, de . heschouwingen 
van :het arrest hetreffende het niet 
aleatoir karakter van de door eiser en 
wijlen Bosman Madeleine gesloten over
eenkomst van lijfrente, steunende op het 
hedrag van de rentevoet. en de slechte 
gezondheid van wijlen Bosman Made
leine; zich vermengen met de heslis
sing over de juridische aard van het 
contract, zodat deze heschouwingen, 
gedeeltelijk mee gesteund op een vergis
sing in rechte, de heslissing niet wette
lijk rechtvaardigen (schending van de 
artikelen 97 van de Grondwet, 1582, 1583, 
1909, 1910, 1964, 1968, . 1974, 1975 en 
1976 van het Burgerlijk Wethoek); 

vierde onderdeel, het arrest ten 
onrechte heslist dat de geheurlijke nie
tigheid van het contract van lijfrente, 
gesloten door eiser en wijlen Bosman 
Madeleine tegen hetaling ener geldsom, 
en spruitende uit het gehrek aan aleatoir 
karakter van de overeenkomst ten 
gevolge van de rentevoet en de lichame
lijke toestand van wijlen Bosman Made
leine, ·door de partijen niet is kunnen 
hevestigd worden door de uitvoering 
ervan; dat immers dit gehrek aan alea
toir karakter een relatieve nietigheid 
is die wel door de uitvoering van 
de verbintenis kan hevestigd worden 
(schending van de artikelen 6, 1108, 1126, 
1131, 1234, 1304, 1338, 1964, 1968, 1974, 
1975 van het Burgerlijk Wethoek, 820, 
821 en 824 van het Gerechtelijk Wet
hoek); 

vijfde onderdeel, . nu het contract van 
lijfrente gesloten door eiser en wijlen 
Bosman Madeleine niet nietig is wegens 
het gebrek aan aleatoir karakter, en in 
alle geval deze nietigheid door wijlen 
Bosman Madeleine gedekt is geworden, 
deze overeenkomst wel als een onrecht
streekse schenking geldig is ( schending 
van de artikelen 931, 1134, 1135, 1964 en 
1968 van het Burgerlijk Wethoek) : 

Overwegende dat de beslissing 
van het hof van beroep over de aard 
van de tussen eiser en Madeleine 
Bosman gesloten overeenkomst niet 
aileen op de in het middel overge
nomen motieven steunt; 

Dat het hof ··van betoep, in een 
afzonderlijk deel v~n het arrest, na 
aan de regels herinnerd te hebben 

·die de feitenrechters bij d~ uitl,eg
ging vari de overeenkomsteifi:rl a~ht 
moeten nemen, beslist,, op grohd 
van de intrinsieke eri extrinsieke 
elementen die het preciseert,' .·en: 
onder meer de gemeenschappelij~e 
bedoelingen van de · partijen, : dat. 4e 
door dezen gesloten overeenkomst 
een schenking met lasten is; 

Overwegende dat het arrest; Iliet 
die consideransen, die het door het 
middel niet worden bekrihseerd en' 
waarvan niet wordt beweerd • dc:it, _z1j · 
een uitlegging van de overeenkomst 
geven die met die akte om7ere)iig~ 
baar is, . zijn beslissing. desaan~. 
gaande wettelijkveran.tWoordt; · · 

Overwegende dat, zo het arrest 
verder oordeelt dat de betwiste 
rechtshandeling. geen kWijtschelaing 
van een schuld is ir1 verband met d~ 
uitvoering van een marioaat, hoch 
een contract van· lijfrente die onder 
bezwarende titel gevestigd w:erd 
tegen betaling van een ~geldsom, 
deze consideransen ten overvloede 
gegeven redenen uitmaken; 

Dat het middel, der halve, · ni(lt 
ontvankelijk is bij gebrek aaf! 
belang; 

Over het tWeede middel, afgeleid uit 
de schending van . de artikelen · .931,. 948, 
1339 en 2279 vari het. Burgerli]k Wet
hoek, . ·· · · ,· · . · 

doordat het arrest, enerzijds, de, door 
eiser ingestelde hoofdvordering· tot soli~ 
daire veroordeling van de. verweerders 
tot hetaling van de sommen van 
220.000 frank en 191.433 frank verwerpt 
en, anderzijds, eiser, op tegenvordering 
van de verweerders, veroordeelt om aal) 
deze, in de mate dat zij gerechtigcl zijn 
in de nalatenschap van Bos:man Made~ 
leine, de som te betalen ... van 
679.000 frank op grond dat,. nu .de 
uithetaling van 700.000 frank aan ... eiser 
naar de termen van de inleidende ·.dag
vaarding geheurd is in uitvoering van de 
overeenkomst van 8 juni 1973, ..ze niet 
kan gelden als een. schenking val} h~n.d 
tot hand; een nietige .overee!lkomst van 
schenking kan niet biwestigd,,worden; 
door de eigen verklaring van eiser· staat 
vast dat Bosman ·Madeleine ·. hij ·· }let 
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<iverhandigen van de' 700.\)00 frank niet 
gehandeld he.eft met een nieuw · inzicht 
van begiftiging, los van de overeenkomst 
va!l,8ju._ni 1973, 
· ter-Wifl de gift van hand tot hand 
geldig is wahneer, bij de overhandiging 
v.aa de geldsom, het inzicht van begifti
g{ng bestaat; het feit dat dit inzicht ook 
vroeger bestaan heeft en zich geuit heeft 
..in een · nietige. schenking geen afbreuk 
doet 'aan de . geldigheid van de latere · gift 
v:an hand tot hand, van het ogenblik 
.. dat .. er alsdan inzicht van begiftiging 
_besta~t·: 

.· · Overwegeilde dat bet hof van 
ber6ep oordeelt dat Madeleine Bos
man bij het overhandigen van de 
geldsom riiet gehandeld heeft met 
.een, nieuwe bedoeling van begifti
,ging, .ios van de overeenkomst van 
8 .juni 1973; 
- Bat, op. grond van deze feitelijke 
en derhalve. onaantastbare beoorde
ling, .. · bet bof van beroep wettig 
beslist dat bedoelde uitbetaling niet 
kan gelden als. schending van hand 

2° GERECHTSDEURWAARDER- AAN
SPRAKELIJKHEID VAN DE GERECHTS
DEURWAARDER WEGENS FOUTEN BEGAAN BIJ 
DE UITVOERING VAN EEN RECHTERLIJKE 
BESLISSING - BEGRIP. 

1• en 2• De gerechtsdeurwaarder, die 
wettig gemschtigd is voor de tenuit
voerlegging van een rechterlijke 
beslissing, moet de zorgvuldigheids
normen naleven die iedere voorzich
tige, in dezelfde omstandigheden 
geplaatste gerechtsdeurwaarder in 
acht dient te nemen,· de rechter, die op 
grond van feitelijke gegevens die hij 
verduidelijkt, vaststelt dat een ge
rechtsdeurwaarder « een buiten iedere 
verhouding kostelijke uitvoering heeft 
benaarstigd, die zowel voortvarend als 
onverantwoord was », leidt uit die 
vaststelling wettig af dat de genoemde 
gerechtsdeurwaarder een lout heeft 
begaan die hem tot herstel . van de 
schade verplicht. (Artt. 1382 en 
1383 B.W.) 

(OPSOMER 1'. DE BEUCKELAERE, BOLLAERT) 

ARREST 

tot hand; 
Dat bet middel 

aa.ngenomen; 

HET HOF; - Gelet op het bestre
niet kan worden den arrest, op 12 september 1979 

· 'bm' die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten.- · 

14 mei ·1981 - 1• kamer- Voorzitter: 
ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter 
_: Verslaggever : de h. Meeus - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Velu, 
advof!a.at:·generaal - Advocaten : mrs. 
Houtekiei' en Dassesse. 

1• KAMER- 14 mei 1981 

1° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
. OVEREENKOMST - AANSPRAKELIJK

HFiiD .. VAN DE GERECHTSDEURWAARDER 
WEGEiiiS FOUTEN BEGAAN BIJ DE UITVOE

. RlNG·VAN EEN RECHTERLIJKE BESLISSING
BEG RIP. 

door bet Hof · van Beroep te Gent 
gewezen; 

Over het middel, afgeieid uit de schen
ding van de artikelen 860, 861, 1389, a·, 
1393, 1502 van het Gerechtelijk Wetboek, 
1382, 1383, 1984, 1991, 1992, 1997, 1998 en 
2008 .van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest de handlichting 
beveeit van het besiag bij proces-verbaai 
van eiser op 15 maart 1977 geiegd 
en eiser veroordeelt om aan eerste ver
weerder een schadevergoeding van 
10.000 frank te betaien en hem 
5.500 frank terug te betaien op de 
gronden dat eiser zonder meer tot bete
kening en het maken van bijkomende 
onkosten overging zonder zich in het 
minst te bekommeren om de vraag 
weike debetkosten het bedrag van 
27.913 frank eigenlijk wei dekte · en 
hoeveel de intresten, indien ze nog deels 
verschuldigd waren, eigenlijk wei be
droegen; dat de stukken uitwijzeil dat 
eiser noch op datum van 11 fe
bruari 1977 (akte van betekening) noch 
op datum van 15 maart 1977 (proces
verbaai van inbesiagname) zich de 
moeite getroost heeft de hoegrootheid 
van de intresten te berekenen; dat men 
zich dan ook afvraagt hoe verweerder 
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De Beuckelaere de zaak kon regelen, 
indien hem niet eens het bedrag van de 
nog verschuldigde intresten medege
deeld werd; dat tevens vaststaat dat 
de gereedgemaakte stukken aan eiser 
slechts voor betekening en uitvoering 
werden overgemaakt c indien de zaak 
niet geregeld wordt bij de betekening »; 
dat eiser dienvolgens aile redenen had 
om instructies te vragen aan de advocaat 
van Bollaert, ten minste uitleg omtrent 
de gestorte som van 27.913 frank; dat 
welke ook uiteindelijk de opdracht was, 
waarop eiser zich steeds beroept, zij 
ontlastte hem niet van de verplichting zo 
behoedzaam mogelijk te werk te gaan in 
een zaak als deze waar het ook eiser 
duidelijk moest zijn dat wellicht alles, 
ten minste nagenoeg alles (op 120 frank 
na) vereffend was en het dienvolgens 
raadzaam leek, zoals gebruikelijk in 
dergelijke gevallen, eerst een volledige 
afrekening (intresten inbegrepen) op te 
maken en schriftelijk de debiteur uit te 
nodigen het eventuele saldo te voldoen; 
dat het optreden van eiser dienvolgens 
foutief is, 

terwijl, eerste onderdeel, het feit dat 
de vermelding van het gevorderd bedrag, 
in het beslag exploot op straf van 
nietigheid voorgeschreven, de nog te 
betalen intresten niet bevat, geenszins 
leidt tot de nietigheid van dit exploot 
van 15 maart 1977; immers het gevor
derd bedrag vermeld was zodat aan de 
wettelijke vereiste was voldaan en het 
louter gebrek aan berekening en opgave 
der intresten geen nietigheid van het be
slagexploot veroorzaakt (schen<l~ng van 
de artikelen 860, 861, 1389, 3", en 
1502 van het Gerechtelijk Wetboek); 

tweede onderdeel, eiser regelmatig in 
bet bezit was gesteld van de uitgifte van 
het vonnis, zodat hij gemachtigd was 
voor alle tenuitvoerleggingen; de op
drachtgever wist dat het bedrag van 
27.913 frank betaald was en dit zelfs aan 
eiser had medegedeeld, zodat eiser, door 
de tenuitvoerlegging door te drijven 
ondanks deze betaling, binnen de perken 
van zijn lastgeving is gebleven en zijn 
handelingen ten onrechte als foutief 
bestempeld zijn geworden (schending 
van de artikelen 1393 van het Gerechte
lijk Wetboek, 1382, 1383, 1984, 1991, 1992, 
1997, 1998 en 2008 van het Burgerlijk 
Wetboek): 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat het arrest ner

gens verklaart dat het bij exploot 
van 15 maart 1977 gelegde beslag 

nietig is; dat het enkel, bij bevesti
ging van het beroepen vonnis, de 
opheffing ervan beveelt; · 

Dat het onderdeel feitelijke 
grondslag mist; 

W at het tweede onderdeel be
treft: 

Overwegende dat het arrest, na 
een omstandig relaas van de feite
lijke gegevens, oordeelt dat eiser 
« een (buiten ieder verhouding 
kostelijke) uitvoering heeft benaar
stigd, die zowel voortvarend als 
onverantwoord was » en deze beoor
deling grondt op de in het middel 
aangehaalde consideransen; 

Overwegende dat, al was eiser 
gemachtigd voor aile tenuitvoerleg
gingen, zulks er hem niet van 
ontsloeg de zorgvuldigheidsnormen 
na te Ieven die iedere voorzich
tige, in dezelfde omstandigheden 
geplaatste gerechtsdeurwaarder in 
acht dient te nemen; dat eiser, door 
hieraan te kort te komen, zoals door 
het arrest vastgesteld, een fout 
beging in de zin van de 
artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek, die hem jegens 
derden, ten deze eerste verweerder, 
tot herstel van de schade verplicht; 

Dat het arrest aldus zijn beslis
sing wettelijk verantwoordt; 

Overwegende dat, nu het arrest 
zijn beslissing laat stoelen op de 
quasi-delictuele . aansprakelijkheid 
van eiser, het onderdeel, in zoverre 
het de schending aanvoert van de 
wetsbepalingen betreffende de last
geving, niet ontvankelijk is; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de verwer
ping van de voorziening aile belang 
ontneemt aan de eis tot bindendver
klaring van het arrest; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening en de eis tot bindend
verklaring van het arrest, veroor
deelt eiser in de kosten. 
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14 mei 1981 - 1• kamer - Voorzitter: 

ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Sury - Gelijklui
dende conclusie van de h. Velu, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. Hou
tekier en De Gryse. 

Nr. 528 

1• KAMER- 15 mei 1981 

1° ONTEIGENING TEN ALGEMENEN 
NUITE - ART. 4, § 4, WET VAN 26 JULI 1962, 
GEW. BIJ DE WET VAN 7 JULI 1978 BETREF
FENDE DE ONTEIGENINGEN TEN ALGEMENEN 
NUTIE EN DE CONCESSIES VOOR DE BOUW 
VAN AUTOSNELWEGEN VOLGENS HETWELK 
DE WAARDE DER ONTEIGENDE ONROERENDE 

VAN AUTOSNELWEGEN VOLGENS HETWELK 
DE WAARDE DER ONTEIGENDE ONROERENDE 
GOEDEREN WORDT BEREKEND ZONDER 
INACHTNEMING VAN DE WAARDEVERMEER
DERING OF -VERMINDERING DIE HET GEVOLG 
IS, HETZIJ VAN HET AANLEGGEN VAN AUTO
WEGEN, HETZIJ VAN WERKEN DIE DE ONTEI
GENDE HEEFT UITGEVOERD NA HET VER
STRIJKEN VAN DE TERMIJN VAN EEN MAAND, 
BEPAALD IN ART. 8 WET VAN 12 JULI 1956-
TOEPASSELIJK OP DE PROCEDURES DIE NOG 
HANGENDE ZIJN TEN TIJDE VAN DE INWER
KJNGTREDING VAN DE WET VAN 7 JULI1978 (1). 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. OPENBARE WER
KEN T. MAATSCHAPPIJ TOT EXPLOITATIE VAN 

IMMOBILIEN N.V.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 30 november 1979 

GOEDEREN WORDT BEREKEND ZONDER d h H f B G 
INACHTNEMING VAN DE WAARDEVERMEER- OOr et O van eroep te ent 
DERING OF -VERMINDERING DIE HET gewezen, 
GEVOLG IS, HETZIJ VAN HET AANLEGGEN 
VAN AUTOWEGEN, HETZIJ VAN WERKEN DIE 
DE ONTEIGENDE HEEFT UITGEVOERD NA HET 
VERSTRIJKEN VAN DE TERMIJN VAN EEN 
IV'.AAND, BEPAALD IN ART. 8 WET VAN 
12 JULI 1956 - TOEPASSELIJK OP DE PROCE
DURES DIE NOG HANGENDE ZIJN TEN TIJDE 
VAN DE 1NWERKINGTREDING VAN DE WET 
VAN 7 JULI1978 (1). 

2° WETTEN, DECRETEN, BESLUITEN 
- BURGERLIJKE ZAKEN- TOEPASSING ll\1 DE 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 4, § 4, van de wet van 
20 juli 1962 betreffende de onteigeningen 
ten algemenen nutte en de concessies 
Voor de bouw van autosnelwegen, zoals 
deze tekst bestond v66r de wijziging 
ingevoerd bij de wet van 7 juli 1978, en 
van artikel 2 van het Burgerlijk Wet
hoek, 

TIJD - ONTEIGENING TEN ALGEMENEN doordat het arrest beslist dat de her
NUTTE - ART. 4, § 4, WET VAN 26 JULI 1962, ziening « dient te geschieden volgens de 
GEW. BIJ DE WET VAN 7 JULI 1978 BETREF- thans geldende wetgeving ter zake, 
FENDE DE ONTEIGENINGEN TEN ALGEMEI'/EN Zijnde de wet van 26 juli 1962 zoals 
NUTJ'E EN DE CONCESSIES VOOR DE BQUW gewijzigd door die van 7 juli 1978 », en 

------------------1 daaruit afleidt dat « tot basis dezer 

(I) Het beginsel van de onmiddellijke toe
passing van de nieuwe wet geldt ook in geval 
van wijziging van de wetgeving tot vaststelling 
van de regels inzake berekening van de 
vergoedin&en voor een arbeidsongeval (Cass., 
19 dec. 1973, volt. zitt., 3 arresten, A.C., 1974, 
456) ·of nog voor een beroepsziekte. Zie 
H. DE PAGE, Traite elem., dl. I, 19623, nrs. 231 
tot 231 ter, blz. 330 tot 340. 

Over de vaststelling van een • billijke • 
vergoeding, zie Cass., 20 sept. 1979, volt. zitt. 
(A.C., 1979-80, nr. 43) en de cone!. van 
proc.-gen. Dumon, met voetnoot van mevr. 
G. Suetens-Bourgeois, onder dat arrest in 
R.W., 1979-80, kol. 1911; zie ook L. BELVA- A. 
CoENRAFI'S - G. BELVA, • L'expropriation pour 
call(!e d'utilite publique •, in Les Novelles, 
DrOit administratif, d). VII, 19802, nr. 557, en 
J.P. CoPPEE, • Chronique de jurisprudence. 
L'expropriation •, J.T., 17 feb. 1979, nr. 80. 

herziening de waarde (geldt) van de 
inneming op datum van de overdracht, 
zijnde de datum van het vonnis van de 
vrederechter dat ... de naleving van de 
wettelijke pleegvormen vaststelt », het
geen ten deze de waardebepaling voor 
een dee! op 4 december 1967 en voor het 
overige op 6 mei 1969 tot gevolg had, 

terwijl artikel 4, § 4, van de wet van 
26 juli 1962, zoals deze tekst bestond 
v66r de wet van 7 juli 1978, voor de 
berekening van de vergoeding van de in 
onderhavige zaak onteigende goederen 
ten deze toepasselijk was, en terwijl 
krachtens deze bepaling de waarde 
diende in aanmerking genomen te wor
den die voor deze goederen gold bij het 
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~~rstrijken van de publicatietermijn van 
een maand, gesteld bij artikel · 8 van 
de wet van 12 juli 1956, zijnde in 
maart 1966; daaruit blijkt dat het arrest 
ten onrechte aan de wet van· 7 juli 1978 
e~n retroacti~ve werking geeft (schen
dmg van artikel 2 van het Burgerlijk 
We.~boek), en meteen de ten deze toepas
sehJke tekst van artikel 4, § 4, van de 
wet van 26 juli 1962 miskent : 

de rechtspleging bij hoogdringende 
omstandigheden inzake · onteigening 
ten algemenen nutte worden ·over
eenkornstig die besluitwet voortge
zet; 

Overwegende dat de wet van 
7 juli 1978 tot WlJZlgmg van 
artikel 4, § 4, van de wet van 
26 juli 1962, dit aitikel vervangt 

Overwegende dat artikel 8 van de door deze tekst : de waarde der 
wet van 12 juli 1956 tot vaststelling onteigende onroerende goederen 
van het statuut der autosnelwegen wordt berekend zonder inachtne
luidt : « Aan ieder college van ming van de waardevermeerdering 
burgemeester en schepenen . van de of -vermindering die het gevolg is 
gemeenten op het grondgebied hetzij van het aanleggen van auto~ 
waarvan de bezwaarde goederen wegen, hetzij van de werken die· de 
gelegen zijn, wordt een afschrift van onteigende heeft . uitgevoerd na het 
het bij artikel 6, § 1, bedoelde verstrijken van de termijn van een 
besluit alsmede een afdruk van de maand, bepaald in artikel 8 van .de 
perceelsgewijze plans van dl.e goe- wet van 12 juli 1956; 
deren toegezonden. Binnen de vijf- Overwegende dat ten deze 
tien dagen na de ontvangst ervan de voorlopige vergoeding door de 
legt het college die stukken voor de vrederechter bij · vonnis van 
duur van een maand ter inzage, en 3 september 1968 werd bepaald; dat 
geeft het, gedurende dezelfde tijd, op de vordering tot herziening de 
hiervan kennis aan het publiek, in rechtbank van eerste aanleg uit
de voor officiele bekendmakingen spraak heeft gedaan op 16 mei 1974· 
gebruikte vorm. Het nakomen van dat in hoger beroep het bestrede~ 
die formaliteiten en de datums arrest van 30 november 1979 werd 
waarop eraan voldaan werd, moeten gewezen en het hof van beroep 
blijken uit een schriftelijke verkla- toepassing maakt van de wet· van 
ring van het college van burge- 7 juli 1978 tot wijziging · van 
meester en schepenen »; artikel 4, § 4, van de wet ·van 

Overwegende dat de wet van 26 juli 1962; 
2~ juli 1962 betreffende de onteige- Overwegende dat uit de parle
nmgen ten algemenen nutte en de mentaire geschiedenis van de wet 
concessies voor de bouw van de van 7 juli 1978 blijkt dat de Senaat 
autosnelwegen bij artikel 4, § 4, een artikel 2, volgens hetwelk deze 
bepaalde : voor de berekening van wet in werking zou treden op 
de vergoeding wordt als waarde van 1 januari 1978, deed . vervallen; dat 
de te onteigenen goederen in aan- de commissie van openbare werken 
merking genomen, die welke geldt van de Kamer van Volksvertegen
bij ~~t verstrijken van de termijn woordigers hierover in haar verslag 
van een maand, bepaald in artikel 8 schrijft : de Senaat heeft uiteinde
van de wet van 12 juli 1956; het lijk geoordeeld dat aan de ge
tijdstip van de inaanmerkingneming wijzigde § 4 geen terugwerkende 
mag echter niet meer dan vijf jaar kracht dient te worden verleend; 
aan de dag van het verzoek Dat sommigen wensten « een 
om. oPteigening voorafgaan; dat aantal hangende zaken nog billijk te 
art1kel 21 van de wet van kunnen regelen », eri de minister 
26 juli 1962 luidde : de gerechtelijke van oordeel was dat de terugwer
p~ocedures die bij de inwerkingtre- king zou meebrengen dat « onteige
dmg van deze wet aan de gang zijn ningsprocedures, afgesloten tussen 
onder de beheersing van de besluit- 1 januari 1978 en het tijdstip 
wet van 3 februari 1947 betreffende waarop de wet wordt aangenome:h, 
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moeten hero pend worden.», ·dat het · Dat-· de rechter derhalve de nieu
niet wenselijk was << dat een · wet · were wetsbepaling moet toepassen, 
eerder afg~sloten authentieke over- , tenzij de vergoeding, op het ogen
eenkomsten en · vonnisseri die· in blik dat deze wet in werking tre(;)dt, 
kracht van gewijsde zijn gegaali op , reeds definitief is vastgesteld; · · · 
die manier · opnieuw in he~ geding Oat het hof van beroep, door ten 
zou brengen » en dat het derha_lve deze de.wet van 7 juli 1978 toe te 
behoort ~at « ~e nor~ale regelmg passen, noch artikel 4, § 4, van de 
voor _de mwerk~ngtre~mg van wet-:- . wet van 26 juli 1962, noch de wet 
ten h1er toepassmg » vmdt; · van 7 juli 1978, noch artikel 2 van 

Overwegende dat, in zijn advies het Btirgerlijk Wetboek schendt; 
omtrent het wetsontwerp dat tot de Dat het middel naar rechtfaalt; 
wet van 26 juli 1962 zou leiden. de · ' 
Raad van State 'de grondwettigheid 
van de toenmalige § 4 v~n artikel 4 
van deze wet. · betwijfelde om.dat 
tussen het tijdstip bepaald ; door 
deze paragraaf ·en de onteig(ming 
enige jaren kunnen verstrijken, 
zodat het kan gebeuren dat de 
uiteindelijk uitgekeerde vergoedin
gen niet " billijk " zijn in de beteke
nis welke deze term heeft in 
artikel 11 van de Grondwet; dat de 
parlementaire bescheidert aantonen 
dat de wetgever bij de voorberei-

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; verootdeelt eiser in qe 
kosten. · 

15 mei 1981 - I" kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Janssens, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu'
sie van de h. ·· Declercq, advocaat.: 
generaal - Advocaten : · mrs. Claeys 
Bouuaert en van Heeke. · 

ding van de wet van 7 juli 1978 dit 
advies van de Raad · van State Nr. 529 
indachtig was; · 

1" KAMER- 15 mei1981 Overwegende dat artikel 21 van 
de wet van 26 juli 1962 de uitwer
king van de wet in de tijd uitdruk- 1° SAMENHANG -::- Btm~ERi.LJKE ZAKEN 
kelijk regelde; terwijl .. de wet van - GERECHTELIJK WETBOEK, ART, 30 -'- VR)JE 

BEOORDELING . DOOR DE RECHTER IN HET 
7 juli 1978 in geen bijzondere rege- KADER VAN HETBEPAALDE IN ART. 30 GER.W. 
ling voorziet; dat hieruit, alsook uit (l). 
de bedenkingen; in de parlemen-
taire bescheiden; bij het Iaten ver- 2° CASSATIEMIDDELEN -. BU.&GER
vallen Van een artikeJ 2 en uit de LLIKE ZAKEN- MIDDEL AFGELEID UIT EEN 
verwijzing naar bet vroeger advies GEBREK AAN ANTWOORD OP DE CONCLU'siE 
van de Raad van State .. bij de wet - oNDUIDELIJKHEID M:B.T. DE VORDERING, 

WEER OF EXCEPI'IE WAAROP NIET ZOU ZIJN 
van 26 juJi- 1962 blijkt dat de wetge- . GEANTWOORD _ NIE'I' ONrVANKELiJK MID~ 
ver de bedoeling had de nieuwe 
paragraaf van artikel 4 toe te pas- DEL <

2
>· 

sen op de hangende .zaken, terwijl 3° CASSATIEMIDDELEN - BURGER
slechts procedures afgesloten bij bet LIJKE ZAKEN- MIDDEL WAARIN SCHENDiNG 
inwerkingtreden van de wet van VAN EEN WE'ITELIJKE BEPALING WORIYr AAN-
7 juli 1978 aan deze nieuwe wetsbe
paling onttrokken blijven; 

GEVOERD, ZONDER DAT NADER WORDT 
· BEPAALD WAARIN DIE SCHENDING BESTAAT 

. - NIET ONTVANKELIJK MIDDEL (3); · 
Overwegende dat · artikel 4, § 4, 1---'__._......_ ________ -'----

zowel van de wet van 26 juli. 1962 
als van de wijzigende wet van 
7 juli 1978 de berekeningswijze 
regelen van de << billijke » schade
loosstelling bedoeld in artikel 11 van 
::le Grondwet; 

(1). Zie CH. VAN. REEPINGHEN, Rapport sur fa 
retorme judiciaire, I, 1964, .biz. 51; A. FE'I'lwEis; 
Droit judiciaire prive, dl. I, 19805, biz, 58. 

(2) Cass., 6 nov. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 148). 

(3) Cass., 12 jan. 1981(A.C., 1980-8l, nr. 274), 
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(VINDEVOGEL T. c BEHEERCENTRALE • P.V.BA.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den vonnissen, op 8 juni 1979 in 
hoger beroep gewezen door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Antwerpen (in de zaken 50.243. en 
50.243bis); 

Overwegende dat er aanleiding is 
tot samenvoeging vqn de zaken 
ingeschreven onder nrs. 2927 en 
2928, wegens samenhang; 

I. 0p de voorziening in de zaak 
2927 (tegen het vonnis in de zaak 
nr. 50.243bis) : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 30, 856, 1138, 
2° en 3°, van het Gerechtelijk Wetboek, 
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek, 

doordat het vonnis gewezen in de zaak 
nr. 50.243 weigert de zaken, gekend 
onder de rolnummers 50.243 en 50.243bis, 
samen te voegen, op grond : dat beide 
zaken geenszins betrekking hebben op 
een en zelfde betwisting; dat de ene 
zaak een vordering betreft tot betaling 
van kosten van privatief 'beheer van de 
studio 2/5 in de residentie Sirocco (A.R. 
50.243); dat de tweede vordering door 
verweerster ingesteld werd in haar ·hoe
danigheid van syndicus van de gemeen
schap van eigenaars van eerder ver
melde residentie (A.R. 50.243bis); dat om 
deze redenen het gepast voorkomt, met 
het oog op een goede rechtsbedeling, dat 
beide hogere beroepen afzonderlijk zou
den behandeld worden, 

en doordat het vonnis vervolgens vast
stelt dat eiser in de zaak nr. 50.243bis de 
vordering tot betaling van kosten van de 
gemeenschap betwist en eiser veroor
deelt om aan verweerster een som te 
betalen van 228.210 frank, 

terwijl, eerste onderdeel, het niet ver
eist is, om vorderingen als samenhan
gend te voegen, dat zij op dezelfde 
betwisting zouden betrekking hebben 
noch dat partijen in dezelfde hoedanig
heid zouden optreden; ter zake eiser 
staande hield dat de vorderingen op 
dezelfde appartementen betrekking bad
den en verweerster van de door haar 
voor eiser geinde huurprijzen sommen 
van haar rekening als syndicus had 
afgetrokken, zodat het vonnis ten 

onrechte de zaken niet samenvoegt ten 
einde onverenigbare oplossingen te ver
mijden (schending van de artikelen 30 
en 856 van het Gerechtelijk Wetboek); 

tweede onderdeel, de zaak gekend 
onder nr. 50.243bis de vordering van 
verweerster als lasthebber van eiser voor 
de verhuring van de appartementen 
betrof, zodat het vonnis de bewijskracht 
van de akte van beroep van eiser en van 
de conclusie van verweerster miskent 
(schending van de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek); 

derde onderdeel, het vonnis, door zich 
in de zaak nr. 50.243bis, die de vordering 
van privatief beheer betro~, uit te spre
ken over de vordering van verweerster 
als syndicus, iets anders toekent dan 
gevorderd is en over het gevorderde 
geen uitspraak doet (schending van 
artikel 1138, 2° en 3°, van het Gerechtelijk 
Wetboek): 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende, eensdeels, dat lui

dens artikel 30 van het:Gerechtelijk 
Wetboek rechtsvorderingen als 
samenhangend « kunnen » worden 
behandeld « wanneer zij onderling 
zo nauw verbonden zijn dat het 
wenselijk is ze samen te behandelen 
en te berechten, ten einde oplossin
gen te vermijden die onverenigbaar 
kunnen zijn wanneer de zaken 
afzonderlijk worden berecht »; dat, 
in tegenstelling tot de « aanhan
gigheid »,de« samenhang » ter vrije 
beoordeling van de rechter staat, 
zulks ongeacht het voorwerp of de 
oorzaak waarop de rechtsvorderin
gen betrekking hebben, of de identi
teit van de gedingvoerende partijen; 

Dat in zoverre het onderdeel faalt 
naar recht; 

Overwegende, anderdeels, dat ten 
deze de rechter, om te oordelen dat 
de samenvoeging van de zaken niet 
gepast is met het oog op een goede 
rechtsbedeling, als reden opgeeft 
dat de betwisting in beide zaken en 
de hoedanigheid van de partijen 
niet dezelfde zijn; dat hij aldus 
echter niet beslist dat, om samen
voeging wegens samenhang moge
lijk te maken, twee rechtsvorderin
gen op dezelfde betwisting zouden 
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moeten betrekking hebben en dat 
de partijen in dezelfde hoedanig
heid zouden moeten optreden; 

Dat in zoverre het onderdeel op 
een onjuiste interpretatie van het 
vonnis berust en dus feitelijke 
grondslag mist; 

Wat betreft het tweede en het 
derde onderdeel samen : 

OvenNegende dat de zaak 
nr. 50.243bis, zoals het vonnis het 
vaststelt, niet de vordering betreft 
die strekt tot betaling van kosten 
van privatief beheer, maar wei de 
vordering door verweerster in haar 
hoedanigheid van syndicus inge
steld met het oog op betaling van 
kosten van beheer die door eiser als 
eigenaar van vier studio's in de 
residentie Sirocco verschuldigd zou 
zijn aan de gemeenschap van de 
medeeigenaars; 

Dat 'de onderdelen feitelijke 
grondslag rilissen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de !)chending van de artikelen 1235, 1319, 
1320, 1322, 1377, 1378 van bet Burgerlijk 
Wetboek, 962, 1042 van het Gerechtelijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat het vonnis eiser veroordeelt 
om aan verweerster een som te betalen 
van 228.210 frank op grond : dat eiser 
gewoonweg aile door verweerster aange
rekende gemeenschappelijke onkosten 
in globo verwerpt en in boger beroep 
blijft aandringen op het aanstellen van 
een deskundige; dat de jaarlijkse on
kosten vooraf aan de algemene vergade
ring ter goedkeuring dienen te worden 
voorgelegd; dat eiser toen de mogelijk
heid had, zo een afrekening hem niet 
duidelijk scheen, de nodige uitleg en 
verduidelijking te vragen; dat eiser trou
wens in gebreke blijft aan te tonen 
waarin verweerster zich in haar afreke
ning zou hebben vergist en zich ermee 
vergenoegt alles in globo te betwisten, 

vierde onderdeel, de « ventilatie • van 
de rekeningen van de medei!igendom, 
door verweerster in haar conclusie 
gedaan, en waarnaar de eerste rechter in 
zijn goedgekeurde motieven verwijst, 
geen melding maakt van enige gedane 
afhouding, zodat onvoldoende op de 
conclusie van eiser wordt geantwoord en 
niet kan uitgemaakt worden of er aldan 

niet afhoudingen werden verricht, of er 
geen rekening mee moest gehouden 

. worden, of er reeds rekening mee 
gehouden was (schending van de 
artikelen 97 van de Grondwet, 1235, 
1377 en 1378 van het Burgerlijk 
Wetboek): 

Wat het vierde onderdeel betreft: 
OvenNegende dat het onderdeel 

niet preciseert op welk venNeer van 
eisers conclusie niet zou zijn geant
woord en evenmin waarin de inge
roepen artikelen van het Burgerlijk 
Wetboek zouden geschonden zijn; 

Dat het onderdeel niet ontvanke
lijk is; 

II. Op de voorziening in de zaak 
2928 (tegen het vonnis in de zaak 
nr. 50.243) : 

Over het eerste middel, ... 

Dat het middel feitelijke grond
slag mist; 

Over het tweede middel, ... 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, voegt de zaken 
ingeschreven onder de nrs. 2927 en 
2928 samen; venNerpt de voorzienin
gen; veroordeelt eiser in de kosten 
van zijn beide voorzieningen. 

15 mei 1981 - 1• kamer- Voorzitter: 
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Delva - Gelijklui
dende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
De Baeck en Houtekier~ 

Nr. 530 

3• KAMER- 18 mei 1981 

BEWIJS - BURGERLIJKE ZAKEN - BEWIJS 
DOOR GETUIGEN - AANBOD VAN BEWIJS 
DOOR GETUIGEN- VERWERPING- BEGRIP. 
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De· tei:hter wijst'het aanbod' van' bewijs 

: doot getu.igen • wettig af; wan:neer hij 
oordeelt dat het · t'egendeel van de te 
bewijzen 1eiten door feitelijke vermoe~ 
dens vaststaat (1). · 

(GLASHANDEL VANDEN BULCKE P.V.BA 
T.SIMKENS) 

ARREST. 

HET HOF; - Geh.~t op het bestre"
den arrest; op'20 feb:mar11980 door 
}1et Arbeidshof 'te Gent gewezen; · 

Over hetmiddel, afgeleid uit de schen~ 
ding van de· artikelen 6.1 . van .het Yer
drag tot Bescherming van de .. Rechte:n 
van de Mens en de Fundamentele Vrij
heden, ondertekend op 4 november J950 
te Rome en goedgektmrd bij ·de wet van 
13 mei 1955, 915, 1042 van het· Gerechte.:. 
lijk Wetboek en 4bis van de bij kOilink
lijk besluit van 20 juli 1955 gecoordi
neerde wetten . betreffende het · bedien
dencontract, gewijzigd door de. wet ,van 
21 november 1969, en van het algemeen 
rechtsbeginsel van de eerbied voor de 
rechten van de, yerdediging, 

doordat het arrest eiseres veroordeelt 
om aan verweerder de sorrr . van 
81.045 frank te betalen met afgifte van 
de sociale bescheiden, op deze gronden : 
" Het wordt niet betwist dat verweerder 
een week in de onderneming van eiseres 
gedurende de normale dagelijkse ar
beidstijd ;teJ:" · beschikking is geweest. Het 
is aannemelijk dat. verweerder . bij zijn 
vyerkaanbieding . aap eeri proef ondet
worpen werci, d,och het komt totaal 
ongeloofWaardig · voor dat eiseres' gedu
rende ruifn een week van: verweerdet 
proeven en teste!) zou afg<1nomen heb
ben · of laten afnemen door haar perso
neelsleden, · in:Z:onderheid warineer het 
de . aailwerviilg van een beginnende 
bediende betreft. die nochtaris houder is 
van een diploma, alvqren:s te' "beslissen 
dat hij voor zijn taak niet opgewassen~ is, 
om na verloop van een volle werkweek 
te stellen dat geen arbeidsovereenkomst 
werd aangegaan om aldus aan haar 

25 januari 1977 enkele bekwaamheids~ 
testen en proeveri heeft afgelegd op 
minder drukke momenten van. de dag. 
Dat ,deze proeven absoh.iut · geen voldoe~ 
niqg 'gaven en veniveerder dan ook niet 
aangeworve'n werd,»'; door dit bewijsaa:n'
bod te verwerpen als beva:ttende .: onge~ 
loofwaardige feiten, de. rechten' van de 
verdediging werden miskend ·en eiseres 
geen 'eerlijk proces heeft gehad (sch~n
ding van artikel 6;1 van· hetVerdrag van 
13 mei .1955 en van. het alge~een 
rechtsbeginsel); . . 

tweede · onderdeel,. • de.· door eisere$ 
gequoteerde feiten,: waarvan zij het 
bewijs_ aanbood, bepaald en dienerid 
waren, zodat het arrest ten ontechte het 
b~wijs erVan niet heeft toegelaten• omdat 
ze·· ongeloofwaardig zouden zijn, en: alzo 
het bewijs etvan zelf vooruitgelopeil is 
(schending van de artikelen · 915, 1042 
van het Gerechtelijk Wetboek en 
4bis van het koninklijk besluit. van 
20 juli 1955) : · ·· · · · 

Overwegende dat hef arrest als 
vermoedens voor het sluiten van 
een arbeidsovereenkomst . aanhaalt, 
enerzijds dat het. testen van een 
beginnende bedi¢nd,e .m,et een in het 
arrest oinschreven diploma hiet 
(( ruim een week )) in ibeslag neemt, 
en a:p.derzijds dat ·. veiweerder 
« gedurende de . normale dagelijkse 
arbeidstijd ter beschikking is ge
weest »; 

Overwegende dat de rechter het 
aanbod van bew* aoor getu1gen 
qtag afWijzen, wanneer hij, zoals ·ten 
deze, in feite en derhalve onaantast
baar oordeelt · dat het tegendeel 
reeds door feitelijke vermoedens 
vaststaat; 
. Overwegend~ dat het arbeidshof 
~odoenqe geen van de i:p. hef middel 
,verinelde artikelen enoch het inge
roepen rechtsbeginsel schendt; 

wettelijke verplichtingen te ont- Om die redenen, verwerpt de 
snappen », voorziening; vetoordeelt eiseres .·· in 

terwijl, eerste onderdeel, eiseres bij de kosten. · 
conclusie aanbood met alle middelen van 
recht te bewijzen dat verweerder « nooit ·. 18' mei 1981 -'- 3• kamer ~·. Voorzitte1 
in dienstVetband werd aangenomen en en verslaggever : de h. Janssens, afde· 
hij in de period,e van 17 januari. tot lingsvoo'rzitter - Gelijkluidende conclu ---......,....------....,....,.-------1 sie van de h. Lenaerts, advocaat 

genetaal - Advocaat ·: mrs. De ·Baeck er 
(1) Cass., 26 juni 1978 (A.C:, 1978, 12fi8). Houtekier. · 
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. .,...,,. BESLISSING- VAN HET BEHEERSCOMITE ·

BESLISSING VAN DE- DIRECTEUR VAN HET 
GEWESTELIJK BUREJ),U .GESCHIL 
BEVOEGDHEID VAN DE ARBEIDSRECHTBANK. 

REDENEN- VAN-_DE VONNISSEN EN 1" Werkloosheidsuitkering kan aileen 
. A:RRESTEN _ ·BURGERLIJ-KE ZAKEN .~ ; met toelating van het beheerscomite 

worden toegekend ·a an de werkne
mers, die aan een werkstaking deelne

. -men of i_ngevolge - een uitfi]uiting 

REDENGEVING .NIET LOGISCH · -; GEEN 
.:SCHENDING VAN ART. 97 GW.-'-- BEGRIP. :': 

De verplichiing de .vonnissen en arreste~ - {lock-out) wet;kloos zijn of wier .werk~ 
met redenen te omkleden is een · ·· loosheid het rechtstreeks: .of indirec~ 
vormvereiste; niet ontvankelijk is het ·. gevolg van eeli. werkstakiiig is (1).< 
uit schending van art. 97 Gw.. afge/eide · (Art. 129, eer~te li9,, ~.B. 20 dec. 1963.) 
middel waarin . enkel wordt _ gewezen - · -
. op pet beweer~e gebrek _ aan logica 2" Wanneer het beheerscomite van -de 
tussen de Wlststellingen van_ de rechter · · Rijksdienst · voor J!rbejdsvoorzienibg, 
en __ de aevol,aen _d_ie deze eru_it a!Je1_·d_ t_ ·overeenkomstig·' art. 129, eeistti'lid; 

" _,. -KH van 20 dec. 1il63 betreffende de 
<1>· . ·arbeldsvborziening . en werkloosheid, 

. ' (81JSSCHOP8 T. HOLCOMS) -. 

18-mei 1981 - 3• kamer '---' Voorzitter. 
en verslaggever ;. de ·h~ Janssens, af-de
Jingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu~ 
sie van de h . . .Velu, advocaat-generaal - -
Advocaten : mrs. Bayart en van Heeke. 

Nr, 532 
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1°. WERKLQOSHEID - WERKSTAKING """ 
WERKLOOSHEIDSUITKERING --,-. TOEKENNING 
'-"'--VOORWAARDE' - TOELATING VAN HET 
BEHEERSCOMiTE VAN DE'RIJKSDIENST VOOR 
ARBEIDSVOORZIENING. 

2° WERKLOOSHEID - WERKSTAKING """ 
WERKLOOSHEIDSUITKERING ..,... TOEKENNING 
~ TOELATING VAN,HET.BEHEERSCOMITE VAN 
DE RiJKSDIENST VOORARBEIDSVOORZIENING 
- · VOORWAARDE -' ONVRIJWILLIG WERK-
Lbos. 
- -

3° .WERKLOOSHEID ~ WERKSTAKING·-

WERKLOOSHEIDSUITKERING"- TOEKENNING 
- BESLISSING VAN' HET· BEHEERSCOMITE 
VAN DE RLJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOOR
ZIENING.'-'GESCHIL'""- BEVOEGDHEID VAN• DE 
ARBEIDSREC·HTBANK. 

l0 BEV<iEGDHEID EN AANLEG ~ 

beslisi (2) . over de,' toekenning· va_n 
werklooslieidsuitkerin$ aan de werk
nemers die a an-een werkstaking· dee]-' 
genomeli hebben of ingevolge een 
uitsluiting (lock-out) werkloos :Zijn of 
wier werkloosheid .het rechtsireeks of 

- indirect gevolg van een werkstaking is, 
dienen · zij daarbij onderscheid · te 
maken tussen de werknemers die aan 
een werkstaking hebben deelgenomen 
en· de werknemers ·die- • zulks niet 
hebbeni:edaan; de werknemer die niet 
aan een werkstaking heeft deelgeno-.:. 

. men en die doer omstandigheden 'bui-.:. 
ten . zijn -wil werkloos -wordt, heeft 
recht . op werkloosheidsuitkering (3). 
(Art. 7,·§ l; eerste"Iid, i, Beslw. van 
28 dec. :1944 eri art. 126, eerste lid, 1", 
K.B. 20 dec. 1963.) · 

j• .en 4" De arbei~srechtbank nee~tken
nis van geschillen. inzake beslissingen 

. die, overeenkomstig art .. 129, eerste lid; 
KB. van 20 dec, 1963 betreffende de 
arbeidsvaorziening en werkloosheid, 
door het beheersc_omite van de Rijks
dienst voor Arbeidsvoorziening zijn 
genomen over _de toekenning van 

. werkloosheidsuitkering aa,n de , werk-
nemers die aan een werkstaking deel
. genom en . hebben of . ingevolge een 
uitsluiting {lock-out) werkloos· zijn of 
wier werkloosheid het rechtstreeks of 

Nota's arrest nr .. 532 : 

SOCIALE ZAKEN - VOLSTREKTE BEVOEGD- (1j (3) im (4) Zie Cass., _29 jlin. 1_981 (A.C., 
HElD "- WERKLOOSHEID - WERKSTAKING -'- 1980~81, ni-, 315), _met ~oncl. van proc.-gen. 
WERKLOOSHEIDSUITKERING- ·TOEKENNING Dumon. 

· Nota arrest tu. 531: 

(l) Zi_e Cass., 4 jan. en 27 maart·l980' (A.C., 
l9}9c~Q, .nrs. 266 en 481). 

(2) Het -bestreden arrest besiist over het 
beroep van de verweerder tegen··de besli&Sing 
van de gewestelijke directeur die bij gebrek 
aan « toelating • vanwege het beheerscomite 
geen werkloosheidsuitkermg- had -toegekend .. 
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indirect gevolg van een werkstaking is 
(4). (Art. 7, § 11, Beslw. 28 dec. 1944 en 
art. 580, 2•, Ger.W.) 

(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING 
T. HOOGVELD) 

ARREST 

Wetboek de arbeidsgerechten de be
voegdheid hebben om de beslissingen 
van het beheerscomite nopens het al dan 
niet vrijwillig karakter van de werkloos
heid ten gevolge van staking te beoorde
len, en dat ter zake vaststaat dat ver
weerder zich bij de uitgebroken wilde 
staking voortdurend als werkwillige 

HET HOF·, _ Gelet op het bestre- heeft gedragen en zich uitdrukkelijk van 
de staking heeft gedistancieerd, 

den arrest, op 24 maart 1980 door 
het Arbeidshof te Gent gewezen; terwijl, overeenkomstig artikel 129 

van het koninklijk besluit van 
Over bet middel, afgeleid uit de schen- 20 december 1963, in geval van werksta

ding van de artikelen 126, 129 van het king of uitsluiting, werkloosheidsuitke
koninklijk besluit van 20 aeceniber 1963 ringen enkel met toelating van het 
betreffende arbeidsvoorzi~:fhing en werk- beheerscomite kunnen worden toege
loosheid, 97 van de Grondwet, voor zo- kend, niet alleen wanneer het gaat om 
ver nodig, 7 van de besluitwet van uitkeringen aan werknemers die: aan een 
28 december 1944 betreffende de maat- werkstaking deelnemen of ingevolge uit
schappelijke zekerheid dE!r werknemers sluiting werkloos zijn, maar Qok wan
en 580 van het Gerechtelijk Wetboek, neer het gaat om uitkeringen aim werk-

doordat het arrest, rta te hebben nemers wier werkloosheid het recht
vastgesteld dat verweerder, zoals andere streeks of indirect gevolg is van een 
werkwillige werknemers, ingevolge tech- werkstaking, en uit deze wettelijke 
nische werkloosheid w(lgens staking onderscheiden blijkt dat de toelating van 
ontslagen werd door zijn werkgever, het beheerscomite ook vereist wordt 
de vereniging zonder winstoogmerk voor de toekenning van werkloosheids
Koninklijke Opera te Gent, toen aldaar uitkeringen aan werknemers die inge
een wilde staking was uitgebroken die volge staking onvrijwillig werkloos 
hem verhinderde zijn normale taak te geworden zijn, zodat bet niet opgaat te 
vervullen, en dat het beheerscomite van stellen, zoals het arrest het doet, dat het 
de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening beheerscomite onderscheid moet maken 
besloten had dat de werknemers van tussen stakende en werkwillige werkne
genoemde werkgever, waaronder ver- mers en het arrest, door spijt de niet op 
weerder, niet met werkloosheidsuitke- gegronde wijze aangevochten weigering 
ringen mochten begunstigd worden voor van toelating door het beheerscomite, 
de periode tijdens welke zij werkloos verweerder, op grond van het onvrijwil
waren ingevolge deze staking, omdat zij lig karakter van diens werkloosheid, 
tot de stakingseenheden behoorden en toch op werkloosheidsuitkeringen ge
belang hadden bij de staking, niettemin rechtigd te verklaren, de in het middel 
tot het besluit komt ciat verweerder genoemde bepalingen van het koninklijk 
gerechtigd is op werkloosheidsuitkerin- besluit van 20 december 1963 schendt 
gen op grond : dat de wetgever in (schending van de artikelen 126 en 
artikel 129 van het koninklijk besluit 129 van genoemd koninklijk besluit), en 
van 20 december 1963 een onderscheid zodat het arbeidshof zich ten onrechte 
heeft willen maken tussen deze werkne- beroept op artikel 580 van het Gerechte
mers die daadwerkelijk aan een staking lijk Wetboek om zich de bevoegdheid 
deelnemen of ingevolge lock-out werk- aan te meten de beslissing van het 
loos worden en de werkwillige werkne- beheerscomite te controleren op het stuk 
mers; dat het derhalve de taak is van van het al dan niet vrijwillig karakter 
het beheerscomite, ten einde een recht- van de werkloosheid van verweerder 
matige toepassing te geven aan artikel 7, (schending van artikel 580 van het 
§ 1, van de besluitwet van 28 de- Gerechtelijk Wetboek) en het arrest 
cember 1944, dat aan onvrijwillige werk- eveneens ten onrechte steunt op 
lozen een recht op werkloosheidsuit- artikel 7, § 1, van de besluitwet van 
keringen waarborgt, een gemotiveerd 28 december 1944 om te beweren dat het 
onderscheid te maken tussen stakende beheerscomite enkel aan niet werkwil
en werkwillige werknemers; dat inge- lige, ingevolge staking werkloos gewor
volge artikel 580 van het Gerechtelijk den werknemers de toelating tot werk
------------------lloosheidsuitkeringen mag weigeren op 

grond van artikel 129 van het koninklijk 
besluit van 20 december 1963, waarva11 (4) Zie nota 4 vorige biz. 
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in bet arrest niet wordt vastgesteld dat 
bet met genoemd artikel 7, § 1, van de 
besluitwet niet in overeenstemming zou 
zijn (scbendirig van artikel 7, § 1, van de 
besluitwet van 20 december 1944), en 
zodat bet arrest niet regelmatig met 
redenen is omkleed (scbending van 
artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat artikel 7, § 1, 
eerste lid, littera i, van de besluit
wet van 28. december 1944 betref
fende de maatschappelijke zeker
heid der arbeiders aan de onvrijwil
lig werklozen een subjectief recht 
op uitkeringen verleent, onder de 
door de Koning te bepalen voor
waarden; 

Overwegende dat artikel 126, eer
ste lid, 1", van het koninklijk besluit 
van 20 december 1963 betreffende 
arbeidsvoorziening en werkloosheid, 
genomen ter uitvoering van voor
meld artikel 7, bepaalt dat de werk
nemer die, door omstandigheden 
onafhankelijk van zijn wil, werkloze 
zonder loon wordt, aanspraak op 
werkloosheidsuitkering heeft; 

Overwegende dat, naar luid van 
het eerste lid van artikel 129 van 
het Werkloosheidsbesluit van 20 de
cember 1963, « werkloosheidsuitke
ring aileen met toelating van het 
beheerscomi te kan worden toege
kend aan de werknemers ... · wier 
werkloosheid het rechtstreeks of 
indirect gevolg van een werkstaking 
is »; 

Overwegende dat artikel 129, eer
ste lid, in het raam van bovenbe
doelde artikelen 126 van bet 
koninklijk besluit van 20 decem
ber 1963 en 7 van de besluitwet van 
28 december 1944, een bepaling is 
die aan bet beheerscomite de beoor
delingsbevoegdheid verleent om, 
met betrekking tot een bijzondere 
situatie, feitelijk vast te stellen of de 
betrokken werknemers al dan niet 
werkloos zijn wegens omstandighe
den onafhankelijk van hun wil; 

Dat bet beheerscomite niet de 

werkloosheid bet rechtstreeks of 
indirecte gevolg van een staking is, 
al dan niet uitkeringen ontvangen; 

Overwegende dat, krachtens de 
artikelen 7, § 11, van de besluitwet 
van 28 december 1944 en 580, 2", 
van bet Gerechtelijk Wetboek, de 
arbeidsrechtbank oordeelt over aile 
geschillen omtrent de rechten ont
staan uit de werkloosheidswetge
ving; 

Dat op grond van die bepalingen 
tegen elke beslissing over het recht 
van een werkloze een beroep kan 
ingesteld . worden bij de arbeidsge
rechten; dat het deze toekomt de 
wettigheid van de aangevochten 
beslissing, ook met betrekking tot 
de vaststelling van de feiten, te 
toetsen en uitspraak te doen over 
het recht van de uitkeringsgerech
tigde; 

Overwegende dat het arrest ten 
deze wettig oordeelt dat het 
beheerscomite, bij het beslissen 
over bet toekennen van uitkeringen 
aan werknemers wier werkloosheid 
direct of indirect het gevolg is van 
een staking, op grond van artikel 7, 
§ 1, van de besluitwet van 28 de
cember 1944, een onderscheid dient 
te maken tussen stakende en werk
willige werknemers; dat bet arrest 
ook terecht beslist dat de arbeidsge
rechten bevoegd zijn om te oordelen 
of het beheerscomite op juiste wijze 
heeft vastgesteld of bepaalde werk
nemers ingevolge een staking al dan 
niet onvrijwillig werkloos waren; 

Overwegende dat bet arbeidshof, 
op grond van de feitelijke gegevens 
die bet vaststelt, beslist dat eiser 
tijdens de litigieuze staking een 
onvrijwillig werk:loze was, en dat hij 
mitsdien recht op werkloosheidsuit
kering heeft; 

Dat bet arrest de beslissing aldus 
regelmatig met redenen omkleedt 
en wettelijk verantwoordt; 

bevoegdheid heeft om discretionair Dat het middel niet kan worden 
te beslissen of de werknemers, wier aangenomen; 
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·Om die redenen, verwerpt de dooi'dat het arrest vooraf constateert 

voorziening; veroordeelt eiser in de dat de kinesitherapeuten D: en M. 
kosten. ·· respectievelijk tot 31 m-aart · 1970 . en 

31 december 1969 in de medische inrich
.. 18:mei 1981- 3• kamer .,-- Voorzitter: tingen van ·eiseres werkzaam waren· ter 

de h. Janssens, aidelingsvoorzitter - · uitvoering van een bediendencontra:ct en 
Verslaggever : de h. Rlmws - Gelijklui- aldus een vaste maandwedde genoten, 
dende conclusie van mevr. Liekendael, dat door brieven van· 29 :september 1969 
advocaat-gemiraal Advocaat : mr. eiseres aan bedoelde bediendencontrac-
Simoht. · · · ten op voormelde datums een eind. had 

Nr; 533 

3• KAMER- 18 mei 1981 

ARBE.iDSOVEREENKOMST - GEZAGS
VER:HOUDING - BEGRIP; 

De gezagsverhouding als kenmerk van 
de arbeidsovereenkomst bestaat zodra 
iemand in Ieite gezag kan hebben over 
andermans handelingen (1); uitoefe
J1ing van dat gezag omvat de bevoegd
heid qm leiding te geven en toezJcht te 
houden, ook al wordt die bevoegdheid 
feitelijk niet uitgeoe{end (2}. 

(• MEDISCH INSTITUUT VOOR DE SOCIALISTI
SCHE ZIEKENFONDSEN VAN ZUID- EN 
l'!liDDEN-~ST~VLAANDEREN • V.Z.W. T. RIJKS-

DIENST V()()R SOCIALE ZEKERHEID) 

ARREST 

gemaakt, dat genoemde kinesitherapeu-
. ten na die datums in de medische 
infichtingen van '' eiseres werkzaam 
waren gebleven, dat eiseres stelde dat de 
genoemde kinesitherapeuten na voor-
melde einddatums werkzaam bleven als 
zelfstandigen en dat beide kinesithera
peuten in de door hen voor waar en echt 
verklaarde geschriften hadden verklaard 
dat, sinds voormelde einddatums, hun 
arbeidsvoorwaarden gewijzigd waren, en 
namelijk dat zij niet meer gehouden 
waren aan een vaste uurregeling, dat zij 
werkten op. afspraak met patienten, dat 
ie.dere patient door hen behandeld kon 
worden, dat zij vrij naar tijdstip en duur 
vakantie konden nemen, dat de ontvang
sten verder gebeurden door de adminis
tratieve diensten. van eiseres en dat zij 
vergoed werden op basis van een per
centage op de door hen geleverde pres
taties, na verder geconstateerd te heb
ben dat op .16 februari 1977 de heer T., 
eerstaanwezend inspecteur .van verweer
der, een verslag opstelde in de volgende 
bewoordingen : « de ;lrbeidsvoorwaarden 
bleven ongewijzigd .. Zij (de kine!lithera
peuten) bleven onveranderlijk gehouden 
zich te schikkeri naar de uurregeling en 

HET HOF; - Gelet op het bestre- administratieve regelen vastgesteld door 
den arrest, op 17 ·april 1980 door het medisch instituut. Het enige verschil 
het Arbeidshof te Gent; afdeling was de wijze van bezoldiging. Voorheen 
Brugge, gewezen; genoten zij als bedienden een vaste 

maandwedde. Als " zelfstandigen " wer-
Over het middel, afgeleid uit de schen- den zij vergoed; per geleverde prestatie 

ding van de qrtikelen 92, 93, 97 van .de op basis van 75 pet. van het honorarium 
Grondwet, 1315, 1349, 1353 . van het volgens de Rijksinst1tuut voor Ziekte- en 
Burgerlijk Wetboek, 870 van het Gerech- Invaliditeitsverzekering-nomenclatuur. : 
telijk Wetboek, 1, · § 1, van de wet van De resterende 25 pet. vertegenwoordigen 
27 juni 1969 . tot herziening van de een vergoeding van de eigen kosten van 
besluitwet van 28 december 1944 betref- de polikliniek. De honoraria werden 
fende de sociale zelterheid · der arbei- aangerekend door, in naam en voor 
ders, en van de rechten van de verdedi- rekening van het niedisch instituut. Het 
ging van eiseres, blijkt dus dat in de gezagsverhouding .na 
---------------~-~l· respectievelijk 1 januari 1970 en 

1 april 1970 geen enkele wijziging werd 
gebracht. AI het overige paramedisch 
personeel wordt ter uitvoering van e(:m 
arbeidsovereenkomst · voor bedieriden 
tewerkgesteld en ·aangegeven »; dat het 
arrest vervolgens de vordering van · ver
weerder gegrond verklaart, die ertoe 

(1) Cass., 11 jan, er. 14 maart 1978 (A.C., 
1978, 558 en 825) en 19 maart 1979 (ibid., 
1978-79, 830). 

(2) Zie Cass., 26 sept. 1973 (A.C.; 1974, 93), 
19 dec. 1977 (ibid., 1978, 479), 28 feb., 2 april 
(2 a:rresten) en 7 mei 1979 (ibid., 1978-79, 771, 
906, 908 en 1059). 
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strekte eiseres. te horen veroordelen tot 
bet betalen van bijdragen, wettelijke 
bijslagen, verwijlrente en intresten met 
betrekking tot voormelde twee kinesi
therapeuten voor de laatste twee kwarta
len van 1975 en de vier kwartalen van 
1976; . en doordat bet arbeidshof zijn 
beslissing laat steunen op de 
consideransen : 1" dat, opdat er arbeids
overeenkomst en dus verhouding van 
ondergeschiktheid zou bestaan, naar bet 
vereiste .van artikel 1, § 1, van voormelde 
wet van 27 juni 1969, bet volstond dat de 
werkgevers bet. recht hebben gezag uit 
te oefenen, dit is bevoegdheid bevelen te 
geven betreffende de organisatie en de 
uitvoering van. bet werk, doch dat vereis
ten van Ieiding en toezicht niet moeten 
aanwezig zijn, dat de gezagsverhouding 
beperkt kan zijn tot bet aanduiden van 
de.uit te voeren taken, de uren en plaats 
waarop deze prestaties geleverd zullen 
worden, 2" dat de eerste rechter bet 
voornoemde verslag van de inspecteur 
T. had verworpen op grond : dat deze 
inspecteur geen verslag van verhoor van 
eiseres en. even min van de . genoemde 
twee kinesitherapeuten had opgesteld, 
en niet had gezegd op welke objectieve 
feitelijke elementen hij had gesteund om 
te verklaren dat de vroegere arbeids
voorwaarden waren blijven bestaan en 
dat bedoelde personen zich onverander
lijk zijn blijven schikken naar de admi
nistratieve regeling van eiseres, dat de 
eerste rechter zulks echter ten onrechte 
had beslist daar er geen redenen waren 
om aan de geloofwaardigheid van de in 
het · door de beedigde eerstaanwezend 
inspecteur 'van verweerder opgestelde 
verslag gedane vaststellingen te twijfe
len; en dat uit de gegevens van de zaak 
en bet ingestelde onderzoek diende te 
worden besloten dat de band van onder
geschiktheid tussen eiseres en de 
betrokken kinesitherapeuten was blijven 
bestaan, en 3" dat eiseres trouwens op 
bet door verweerder op 27 septem
ber 1977 gevorderde bedrag van 
881.189 frank reeds op 1 augustus 
1977 de som van 640.597 frank. had 
betaald, wat een aanwijzing was dat 
eiseres de toepassing van de wettelijke 
bepalingen inzake sociale zekerheid aan
vaardde en dat eiseres ook bet bewijs 
niet leverde dat de twee betrokken 
kinesitherapeuten de wettelijke verplich
tingen, o:p.der meer inzake betaling van 
bijdragen, verbonden aan bet ingeroepen 
statuut van zelfstandige, haddeil nage
leefd, 

terwijl, eerste onderdeel, voor de toe
passing van artikel 1, § 1, van voormelde 
wet van 27 juni 1969 is vereist dat door 
de overeenkomst aan de werkgever het 
recht wordt toegekend, niet alleen om 
bevelen te geven betreffende de uit te 
voeren taken, de organisatie ervan, de 
uren en de plaats van uitvoering, maar 
daarenboven om toezicht uit te oefenen 
over de uitvoering van bedoelde bevelen, 
met dien verstande dat niet is vereist 
dat de werkgever daadwerkelijk van dit 
recht van toezicht gebruik maakte, 
waaruit volgt dat bet arrest in de eerder 
sub 1" bedoelde motivering een onjuiste 
toepassing maakt van . de bier ingeroe
'pen wettelijke bepaling; 

tweede onderdeel, .. . 
derde onderdeel, .. . 
vierde onderdeel, .. . 
vijfde onderdeel, .. . 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat de bijdrage

plicht inzake de sociale zekerheid 
van de werknemers, krachtens 
artikel 1, § 1, van de vorenbedoelde 
wet van 27 juni 1969, principieel 
berust op het bestaan van een 
arbeidsovereenkomst; 

Overwegende dat het verrichten 
van arbeid onder het gezag van de 
werkgever, dat wil zeggen in onder
geschiktheid aan hem, een essen
tieel bestanddeel van elke arbeids
overeenkomst uitmaakt; dat het uit
oefenen van gezag, in een arbeids
overeenkomst, uiteraard de be
voegdheid inhoudt om leiding te 
geven en toezicht te houden, ook al 
wordt die bevoegdheid feitelijk niet 
uitgeoefend; 

Overwegende dat het arrest 
oordeelt : « dat de vereisten van 
leiding en van toezicht niet moeten 
en trouwens niet altijd aanwezig 
zijn, maar wel in aanmerking kun
nen genomen worden voor het 
bewijs van het bestaan van de 
ondergeschiktheid »; 

Overwegende dat het arbeidshof 
niet zonder schending van artikel 1, 
§ 1, van de wet van 27 juni 1969 
beslist dat het voor het bestaan van 
het essentieel bestanddeel onderge
schiktheid of gezag niet vereist is 
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dat de werkgever de bevoegdheid 
zou bezitten om leiding te geven en 
toezicht te houden; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de vernietigde 
beslissing; houdt de kosten aan en 
zegt dat erover door de feitenrech
ter zal worden beslist; verwijst de 
zaak naar het Arbeidshof te Brus
sel. 

18 mei 1981 - 3• kamer - Voorzitter : 
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Delva - Gelijklui
dende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Bayart en De Bruyn. 

Nr. 534 

ALGEMENE VERGADERING VAN HET HOF 

19 mei 1981 

1° RECHTERLIJKE TUCHT - PLAATS
VERVANGEND VREDERECHTER- PLAATSVER
VANGEND VREDERECHTER DIE ZIJN AMBTS
PLICHTEN HEEFT VERZUIMD OF DOOR 
ZIJN GEDRAG AFBREUK HEEFT GEDAAN AAN 
DE WAARDIGHEID VAN ZIJN AMBT -
TUCHTRECHTELIJKE BEVOEGDHEID VAN HET 
HOF VAN CASSATIE (1). 

2° CASSATIE - BEVOEGDHEID - ALGE
MENE VERGADERING - TUCHTRECHTELIJKE 
VERVOLGINGEN TOT ONTZETTING TEGEN EEN 
PLAATSVERVANGEND VREDERECHTER DIE 
ZIJN AMBTSPLICHTEN HEEFT VERZUIMD OF 
DOOR ZIJN GEDRAG AFBREUK HEEFr GEDAAN 
AAN DE WAARDIGHEID VAN ZIJN AMBT (2). 

4° RECHTERLIJKE TUCHT - TUCHT
PROCEDURE VOOR HET HOF VAN CASSATIE
ALGEMENE VERGADERING - PROCEDURE IN 
DE RAADKAMER - ARREST IN OPENBARE 
TERECHTZITTING UITGESPROKEN (4). 

5° RECHTERLIJKE TVCHT - TUCHT
PROCEDURE VOOR HET HOF VAN CASSATIE
ALGEMENE VERGADERING - TUCHTRECHTE
LIJKE VERVOLGING OP SCHRIFTELIJKE VOR
DERING VAN DE PROCUREUR-GENERAAL BIJ 
HE"i' HOF VAN CASSATIE - PROcuREUR~ 
GENERAAL IN ZIJN CONCLUSIE GEHOORD IN 
ALGEMENE VERGADERING - SCHRIFTELIJKE 
CONCLUSIE WETTELIJK NIET VEREIST. 

6° RECHTERLIJKE TUCHT - TUCHT
PROCEDURE TOT ONTZETTING VOOR HET HOF 
VAN CASSATIE- PLAATSVERVANGEND VR~ 
DERECHTER O.M. VEROORDEELD TOT EEN 
JAAR GEVANGENISSTRAF EN TOT ONTZET
TING UIT DE RECHTEN OPGESOMD IN ART. 31, 
1°,,3°, 4° EN so. SW.- VEROORDELING BIJ EEN 
IN .KRACHT VAN GEWIJSDE GEGAAN ARREST 
VAN EEN HOF VAN BEROEP WEGENS VA~ 
HElD IN OPENBARE GESCHRIFTEN EN 
GEBRUIK VAN DE VALSE STUKKEN, IN DE 
UITOEFENING VAN HET AMBT VAN NOTARIS
MAGISTRAAT DIE HET LAND HEEFT VERLA
TEN OM ZICH TE ONTTREKKEN AAN DE 
GEVANGENISSTRAF EN DIE ZODOENDE ZIJN 
RECHTERLIJK AMBT HEEFT VERLATEN -
AFZETTING. 

5" Wanneer de tuchtvordering ten Jaste 
van een rechter voor het Hof van 
Cassatie niet ambtshalve wordt uitge
oefend door de eerste voorzitter van 
dat Hoi, maar op schriftelijke vorde
ring van de procureur-generaal bij dat 
Hoi, wordt deze in zijn co11clusie 
gehoord en behoeft hij bovendien niet 
schriftelijk conclusie te nemen. (Art. 
420 Ger.W.). (Impliciet.) 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN 
CASSATIE T. R. .. ) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op de schrif
telijke vordering van de procureur
generaal, die luidt als volgt : 

« Aan het Hof van Cassatie, 
» De procureur-generaal in het 

Hof van Cassatie, 

3° RECHTERLIJKE TUCHT - TUCHT
PROCEDURE VOOR HET HOF VAN CASSATIE
ALGEMENE VERGADERING - VERGADERING 
SAMENGESTELD UIT DE ELF NAAR RANGORDE 
EERSTE LEDEN VAN HET HOF OF DEGENEN 
DIE HEN VERVANGEN (3). 

» Overwegende dat M ... R. .. , gebo
ren te ... op ... , verblijvend ... , bij in ----------------1 kracht van gewijsde gegaan arrest 

(1) (2) (3) en (4) Cass., 21 maart 1973 (A.C, 
1973, 727). 

van 9 januari 1979 van het Hof van 
Beroep te Luik is veroordeeld tot 
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een gevangenisstraf van een jaar en 
een geldboete van 1.000 frank ver
meerderd met 390 opdeciemen, dit 
is 40.000 frank, of twee maanden 
vervangende gevangenisstraf, en tot 
ontzetting voor een termijn van vijf 
jaar uit de rechten opgesomd in 
artikel 31, 1", 3", 4" en 5", van het 
Strafwetboek, uit hoofde van ver
scheidene gevallen van valsheid in 
openbare geschriften en gebruik 
van de valse stukken, met name om 
als openbaar officier of ambtenaar 
bij het opmaken van akten van zijn 
ambt het wezen of de omstandighe
den ervan vervalst te hebben door 
als waar op te hemen feiten die het 
niet zijn in tien akten van hypothe
caire leningen, drie akten van ver
koop van onroerende goederen en 
dertien opheffingen van hypothe
caire inschrijvingen; 

» Overwegende dat R... wegens 
die veroordeling en om ernstige 
professionele tekortkomingen die 
uit het strafdossier blijken, werd 
ontzet uit zijn ambt van notaris te 
Grace-Hollogne, bij een in kracht 
van gewijsde gegaan vonnis van 
18 oktober 1979 van de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Luik; 

» Overwegende dat de procureur
generaal bij het Hof van Beroep te 
Luik op 3 januari 1979, dit is enkele 
dagen v66r de uitspraak van voor
noemd arrest van 9 januari 1979 van 
het Hof van Beroep te Luik, een 
nieuw onderzoek tegen R... heeft 
gevorderd wegens onder meer ver
duistering van gelden ten nadele 
van verscheidene clienten van zijn 
kantoor en valsheid in geschriften; 
dat uit de in het kader van dat 
onderzoek ingewonnen gegevens 
thans reeds blijkt dat het tekort van 
het kantoor van R... meer dan 
8.000.000 frank bedroeg, waarvan de 
betrokkene evenwel een totaal 
bedrag van 1.782.535 frank heeft 
terugbetaald; 

,. Overwegende dat R... bij 
koninklijk besluit van 6 augustus 
1974 tot plaatsvervangend vrede
rechter van het kanton Grace
Hollogne werd benoemd en dat hij 

op 19 augustus 1974 op de openbare 
terechtzitting van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Luik, de bij 
artikel 2 van het decreet van 
20 juli 1831 voorgeschreven eed 
heeft afgelegd; 

» Overwegende dat het door de 
procureur-generaal bij het Hof van 
Beroep te Luik gevorderde onder
zoek waarmee een raadsheer in dat 
Hof is belast, nog steeds aan de 
gang is; dat de afsluiting van het 
onderzoek wordt vertraagd door de 
duur van de boekhoudkundige 
expertise bevolen door de raadsheer 
die het onderzoek leidt en door de 
afwezigheid van de verdachte die 
hetland Iijkt te hebben verlaten om 
te ontsnappen aan de gevangenis
straf waartoe hij werd veroordeeld; 

» Dat dit vertrek, dat het verlaten 
van een gerechtelijk ambt impli
ceert, op zichzelf een zware discipli
naire fout is; 

» Overwegende dat reeds nu uit 
de aard en de ernst van de ten laste 
van R. .. bewezen feiten blijkt dat hij 
niet meer waardig is om aan de 
uitoefening van de rechterlijke 
macht verder deel te nemen; 

» Gelet op de artikelen 100, 
tweede lid, van de Grondwet, 404, 
405, 409, 427 en 420 en 422 tot 
426 van het Gerechtelijk Wetboek; 

» Vordert dat het aan het Hof 
moge behagen, in algemene Verga
dering, rechtdoende in openbare 
terechtzitting na onderzoek in raad
kamer, M ... R. .. te ontzetten uit zijn 
ambt van plaatsvervangend rechter 
in het vredegerecht van het kanton 
Grace-Hollogne en hem in de 
kosten te veroordelen. 

» Brussel, 9 december 1980, 
» De procureur-generaal, 

» (get.) Dumon »; 

Gehoord de procureur-generaal in 
zijn conclusie waarbij hij het Hof 
verzocht i:echt te doen op de hier
boven overgenomen vordering van 
9 december 1980, strekkende tot 
ontzetting van M ... R. .. uit het ambt 
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van plaatsvervangend rechter in 
het · vredegerecht van het kanton 
Grace-Hollogne; 

Overwegende dat M... R... regel
matig is opgeroepen om in persoon 
te verschijnen op de terechtzitting 
van 19 mei 1981 te 15 uur, bij 
gerechtsbrief geadresseerd aan de 
procureur des Konings te Brussel, 
bij ter post aangetekende brief van 
9 februari 1981 van de procureur
generaal en bij exploot van ge
rechtsdeurwaarder De Valek met 
standplaats te Elsene, dat op 
16 februari 1981 samen met een 
kennisgeving van ontvangst ter post 
is afgegeven ter bestemming van de 
betrokkene via de gewone post en 
de luchtpost, en voor het Office of 
International Judicial Assistance -
Department of Justice, Washington 
D.C. 20530, U.S.A., met last om hem 
ter hand aan de betrokkene te 
stellen; 

Overweger..de dat verweerder niet 
verschijnt; 

Gelet op het dossier van het 
tuchtrechtelijk onderzoek; 

Overwegende dat zowel daaruit 
als uit het onderzoek van het Hof in 
raadkamer is komen vast te staan 
dat verweerder door zijn gedrag 
ernstig afbreuk heeft gedaan aan de 
waardigheid van het ambt van 
plaatsvervangend rechter en dat hij 
niet meer waardig is om aan de 

19 mei 1981 - Algemene vergadering•• 
van bet Hof - Voorzitter : de h. 
Wauters, eerste voorzitter - Verslagge
ver: de h. Legros, afdelingsvoorzitter.......:. 
Gelijkluidende conclusie van · de h. 
Dumon, procureur-generaal. 

Nr. 535 

2• KAMER- 19 mei 1981 . 

1° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - BESLISSING WAAR" 
BIJ EEN BESTUURDER ALLEEN. AANSPRAKE< 
LIJK 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(I). 

2° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKEN

BURGERLIJKE RECHTSVORDERINGEN - VOR" 
DERING INGESTELD TEGEN DE BEKLAAGDE 
EN DOOR HEM INGESTELDE VORDERING -
VEROORDELING OP DE EERSTE - VERWER
PING VAN DE TWEEDE - BESLISSINGEN 
GEGROND OP DEZELFDE ONWETTIGHEID -
BEIDE BESLISSINGEN BESTREDEN - VERNIE
TIGING VAN DE TWEEDE LEIDT TOT VERNIETI
GING VAN DE EERSTE (2). 

uitoefening van de rechterlijke 1------------'----
macht verder deel te nemen; 

Gelet op de artikelen 404, 405, 409, 
413, 417, 418, 420, 422 tot 426 van 
het Gerechtelijk Wetboek en 100, 
tweede lid, van de Grondwet; 

Om die redenen, in algemene 
vergadering, samengesteld overeen
komstig artikel 348 van het Gerech
telijk Wetboek en rechtdoende bij 
verstek, in openbare terechtzitting 
na onderzoek in raadkamer, over
eenkomstig artikel 419 van dat wet
hoek, ontzet M... R. .. uit zijn ambt 
van plaatsvervangend rechter in het 
vredegerecht te Grace-Hollogne; 
veroordeelt hem in de kosten. 

(1) Cass., 11 maart 1981 (A. C., 1980-81, 
nr. 401). 

(2) Zie Cass., 6 maart 1967 (A.C., 1967, 849) .. 
De vernietiging leidt tot vernietiging van 

een niet definitieve beslissing, zelfs bij 
gebreke van regelmatige voorziening daar
tegen, o.a. wanneer zonder enige berusting 
afstand wordt gedaan .van de voorziening; zie 
daarover Cass., 8 maart 1977 (A.C., 1977, 743), 
10 jan. 1979 (ibid., 1978-79, 520) met voetnoot, 
30 jan. 1980 (redenen) (ibid., 1979-80, nr. 328), 
of wanneer de voorziening niet ontvankelijk 
is : Cass., 4 april 1979 (ibid., 1978-79, 930~. Zie 
Cass., 8 maart 1977 (ibid., 1977, 743 en 
voetnoot 2, biz. 744, en 13 april '1981 ibid., 
1980-81, nr. 467) : in de onderstelling dat het 
Hof uitdrukkelijk enkel het bestreden 
beschikkende gedeelte vernietigt, kan de rech
ter op verwijzing zich uitspreken over wat, 
m.b.t. de vernietiging, een niet onderscheiden 
beschikking is die dan door geen partij had 
kunnen worden bestreden. 
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(STEEN T. VERSTRAETE, LAMMENS, LANDSBOND 

DER CHRISTELLJKE MUTUALITEITEN) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 29 september 1980 
door het Hof van Beroep te Gent 
gewezen; 

I. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
strafvordering tegen eiser inge
steld : 

Overwegende dat de substantiE~le 
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· beslissingen op 
de civielrechtelijke vorderingen in
gesteld: 

A. door eiser tegen verweerder 
Verstraete : 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1382 en 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest, enerzijds, oor
spronkelijke beklaagde en burgerlijke 
partij Verstraete ontslaat van rechtsver
volging voor het feit C, namelijk onop
zettelijke slagen of verwondingen, en 
'hem veroordeelt voor het feit B, name
lijk overdreven snelheid, en daarbij oor
deelt dat dit laatste feit niet in oorzake
lijk verband stond met het verkeerson
geval, en, anderzijds, eiser volledig aan
sprakelijk. acht voor de door het ongeval 
veroorzaakte schade, 

terwijl de rechter, wanneer hij slechts 
een, bestuurder aansprakelijk acht voor 
de gevolgen van een verkeersongeval, 
zijn beslissing niet naar recht, overeen
komstig de artikelen 1382 en 1383 van 
het- Burgerlijk Wetboek, verantwoordt, 
wanneer hij niet vaststelt dat de schade, 
zoals · zij. zich heeft voorgedaan, zich ook 
zou hebben voorgedaan zonder de vast
gestelde fout van een andere bestuurder, 
en terwijl in casu het hof van beroep 
niet vaststelt dat de schade, zoals zij 
zich heeft voorgedaan, zich ook zou 

hebben voorgedaan wanneer verweerder 
Verstraete met een toegelaten snelheid 
zou gereden hebben : 

Overwegende dat het arrest ver
weerder Verstraete vrijspreekt van 
het hem ten laste gelegde misdrijf 
van onopzettelijke slagen of ver
wondingen (telastlegging C), en 
eiser veroordeelt wegens onopzette
lijke slagen of verwondingen (telast
legging A) en verweerder Verstraete 
wegens overdreven snelheid binnen 
een bebouwde kom (telastlegging 
B); dat het arrest, na te hebben 
geoordeeld dat eiser, die een 
maneuver uitvoerde, de verplichting 
had voorrang te verlenen aan de 
bestuurder Verstraete, dat de door 
deze laatste gevoerde snelheid niet 
in oorzakelijk verband staat met het 
verkeersongeval en dat « .de ver
plichting om bij het uitvoeren van 
een maneuver anderen te Iaten 
voorgaan, algemeen is en geen ver
band houdt met de vraag of die 
anderen zelf de verkeersvoorschrif
ten al dan niet in acht namen, 
tenzij zij op een niet voorziene 
manier opdaagden », beslist dat 
eiser aileen aansprakelijk is voor 
het ongeval; 

Overwegende dat het arrest, nu 
het niet vaststelt dat de door het 
ongeval veroorzaakte schade, zoals 
zij zich heeft voorgedaan, ook op 
dezelfde wijze zou toegebracht zijn 
zonder de aan verweerder Ver
straete ten laste gelegde fout, de 
beslissing waarbij het eiser aileen 
aansprakelijk verklaart voor het 
ongeval, niet wettelijk verantwoordt; 

Dat het middel gegrond is; 

B. door verweerder Verstraete 
tegen eiser : 

Overwegende dat de vernietiging 
van de beslissing op de civielrechte
lijke vordering van eiser de vernie
tiging meebrengt van de beslissing 
op de civielrechtelijke vordering van 
verweerder, die op dezelfde onwet
tigheid steunt; 
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C. door de verweerders Lammens 
en Samyn q.q. en Landsbond der 
Christelijke Mutualiteiten tegen 
eiser : 

Overwegende dat eiser heeft ver
klaard afstand te doen van zijn 
voorziening, op grond dat de beslis
singen op de civielrechtelijke vorde
ringen van die verweerders geen 
eindbeslissingen zijn, met voorbe
houd van het recht zich na de 
eindbeslissingen opnieuw in cassa
tie te voorzien; 

Om die redenen, verleent akte 
van de afstand van de voorziening 
in zoverre zij gericht is tegen de 
beslissingen op de door de verweer
ders Lammens en Samyn q.q. en 
Landsbond der Christelijke Mutuali
teiten tegen eiser ingestelde civiel
rechtelijke vorderingen; vernietigt 
het bestreden arrest in zoverre het 
uitspraak doet op de civielrechte
lijke vorderingen ingesteld door 
eiser tegen verweerder Verstraete 
en door deze laatste tegen eiser en 
over de daarmee verband houdende 
kosten, behoudens voor zover het 
beslist dat eiser een fout heeft 
begaan die zijn aansprakelijkheid 
meebrengt; verwerpt de voorziening 
voor het overige; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; veroordeelt 
eiser in de kosten van de afstand en 
in de helft van de overige kosten, en 
verweerder Verstraete in de andere 
helft; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Brussel. 

19 mei 1981- 2• kamer- Voorzitter: 
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Vervloet - Gelijklui
dende conclusie (3) van de h. Declercq, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. De 
Gryse. 

(3) Het O.M. had, m.b.t. de beslissing op de 
burgerlijke rechtsvordering van de verweerder 
Verstraete tegen eiser, geconcludeerd tot 
rechtstreekse vernietiging en niet tot vernieti

Nr. 536 

2• KAMER- 19 mei 1981 

1° GERECHTSKOSTEN - srRAFZAKEN 
- BEKLAAGDEN VERVOLGD WEGENS VER
SCHILLENDE FElTEN - VEROORDELING VAN 
DE ENE EN VRJJSPRAAK VAN DE ANDERE
VEROORDELING VAN DE ENE IN ALLE KOsrEN 
VAN DE STRAFVORDERING- VOORWAARDE. 

2° GERECHTSKOSTEN - STRAFZAKEN 
- VEROORDEELDE, ElSER IN HOGER BEROEP, 
EN OPENBAAR MINISTERIE, ElSER IN HOGER 
BEROEP TEGEN HEM - VRJJSPAAK DOOR DE 
RECHTER IN HOGER BEROEP - VEROORDE
LING IN ALLE KOSTEN VAN HET HOGER 
BEROEP VAN EEN MEDEBEKLAAGDE WIENS 
VEROORDELING BEVESTIGD WORDT 
ONWETTIGE BESLISSING (1). 

1" en 2" Wanneer twee beklaagden 
wegens verschillende feiten vervolgd 
worden en de ene veroordeeld en de 
andere vrijgesproken wordt, kan de 
rechter de gezamenlijke kosten van de 
strafvordering slechts ten laste van de 
veroordeelde leggen, mits hij vaststelt 
dat ze alle veroorzaakt zijn door bet 
misdrijf dat de veroordeelde heeft 
gepleegd (2). (Artt. 162 en 176 Sv.) 

(TAFFIN T. SOCKEEL) 

19 mei 1981 - 2" kamer - Voorzitter: 
baron Richard, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Rauws - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Declercq, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Mahieu, 
leper. 

Nr. 537 

2• KAMER- 19 mei 1981 

BEWUS - BEWJJS DOOR GESCHRIFT 
BEWLJSKRACHT VAN DE AKTEN- STRAFZA
KEN - BURGERLJJKE RECHTSVORDERING -
DESKUNDIGENVERSLAG WAARIN DE SCHADE 
WORDT GERAAMD OP c EEN GLOBAAL EN 
FORFAITAIR BEDRAG, WAARIN BEGREPEN DE 
GENarSDERVING, ZONDER UITZONDERING 01 
VOORBEHOUD • - ARREST WAARIN WORIYI 
BESLIST DAT DE HUURKOSTEN VOOR EE~ 

VERVANGINGSVOERTUIG NIET IN HE'l 

ging door uitbreiding van cassatie, omdat bet ----------------
cassatieberoep en het middel ook tegen dat 
beschikkende gedeelte was gericht. (1) en (2) Cass., 18 okt. 1977 (A.C., 1978, 221). 
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BEDRAG ZIJN BEGREPEN- MISKENNING VAN 
DE BEWIJSKRACHT VAN HET DESKUNDI
GENVERSLAG. 

(VANDENDRIESSCHE T. VANDAMME) 

19 mei 1981 - 2• kamer - Voorzitter : 
baron Richard, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Vervloet - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Declercq, advocaat
generaal.- Advocaten : mrs. Bayart en 
Houtekier. 

Nr. 538 

2" KAMER- 19 mei 1981 

1° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN 
EENSTEMMIGHEID - RECHTER IN HOGER 
BEROEP VERMINDERT DE STRAF, MAAR 
TREKT HET DOOR DE EERSTE RECHTER VER
LEENDE UITSTEL IN - GEEN EENSTEMMIG
HEID VEREIST (1). 

2° CASSATIEMIDDELEN .;_ STRAFZAKEN 
- STRAFVORDERING - EEN ENKELE STRAF 
UITGESPROKEN VOOR VERSCHILLENDE MIS
DRIJVEN- MIDDEL DAT SLECHTS EEN VAN 
DIE MISDRIJVEN BETREFT - STRAF NAAR 
RECHT VERANTWOORD DOOR EEN ANDER 
MISDRIJF - NIET ONTVANKELIJK MIDDEL (2). 
(ARTT. 411 EN 414 SV.) 

(DE COCK) 

19 mei 1981 - 2" kamer - Voorzitter : 
baron Richard, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Caenepeel - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Declercq, advocaat
generaal- Advocaat: mr. Van Assche, 
Dendermonde. 

Nr.539 

DEVERGOEDING IS BETAALD, GESUBROGEERD 
IN ALLE RECHTEN VAN DE VERZEKERDE
GEEN BEPALING VAN OPENBARE ORDE OF 
VAN DWINGEND RECHT. 

2° VERZEKERING - VERZEKERINGSWET 
VAN 11 JUNI 1874, ART. 22- BEPALING KRACH
TENS WELKE DE VERZEKERAAR DOOR WIE DE 
SCHADEVERGOEDING IS BETAALD, GESUBRO
GEERD IS IN ALLE RECHTEN VAN DE VERZE
KERDE - GEEN BEPALING VAN OPENBARE 
ORI)E OF VAN DWINGEND RECHT. 

3° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 

NIEUW MIDDEL- BEGRIP. 

4° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - EIGENAAR VAN 
EEN BESCHADIGD VOERTUIG - TOEKENNING 
AAN DE EIGENAAR DOOR DIENS VERZEKE
RAAR, NA AFTREK VAN EEN FRANCHISE, VAN 
EEN HOGER BEDRAG DAN DAT VAN DE 
WERKELIJK GELEDEN SCHADE - VORDERING 
VAN DE EIGENAAR TOT BETALING VAN H~'T 
BEDRAG VAN DE FRANCHISE - VORDERING 
INGESTELD TEGEN DE DADER VAN HET 
ONGEVAL EN DE VOOR HEM BURGERRECHTE
LIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ - AFWIJZING 
VAN DIE VORDERING OP GROND DAT MEER 
SCHADEVERGOEDING WORDT GEVRAAGD 
DAN DE WERKELIJK GELEDEN SCHADE -
NAAR RECHT VERANTWOORDE BESLISSING 
(1). 

3" In de regel is een middel niet nieuw 
als het schending aanvoert van een in 
de beslissing toegepaste wettelijke 
bepaling; indien het echter kritiek 
oefent op de toepassing van een wette
lijke bepaling die overeenkomstig 

Nota arrest nr. 539 : 

(1) Zie Cass., 15 feb. 1938 (Bull. en Pas., 

2• 19 · 1981 1938, I, 47), 24 mei 1954 (ibid, 1954, I, 823), 
KAMER- met 9 nov. 1959 (ibid., 1960, I, 290), 31 okt. 1966 en 

1o OPENBARE ORDE _ VERZEKERINGS- 17 maart 1967 (A.C., 1967, 294 en 885); L. FRE
DERICQ, Handboek van het Belgisch Handels-

WET VAN 11 JUNI1874, ART. 22- SUBROGATIE- recht, II, 19782
, biz. 393; R. VANDEPUTl'E, Hand-

REGEL - VERZEKERAAR DOOR WIE DE SCHA- boek voor verzekeringen en verzekeringsrecht, ------------------1 biz. 103-105; J. VAN RYN - J. HEENEN, Principes 
de droit commercial, dl. IV, 1965, biz. 71; J.C. 
DE PRETER, noot onder Cass., 17 maart 1967, 
Rev. crit. de jurispr. beige, 1967, biz. 419-428; 
R.F. FEYAERTS - J. ERNAULD, « Traite general 
des assurances terrestres •, in Les Novelles, dl. 
V, vol. I, 1966, nrs. 131 tot 144 : de subrogatie 
bedoeld in art. 22 Verzekeringswet geldt enkel 
voor schadeverzekering en niet voor sommen
verzekering. Zie Cass., 24 dec. 1980 (A.C., 
1980-81, nr. 249) : onwettig is de beslissing 
waarbij de benadeelde voor dezelfde schade 
tweemaal wordt vergoed. 

Nota's arrest nr. 538 : 

(1) Cass., 25 okt. 1976 (A.C., 1977, 236). 
Maar opheffing van uitstel vereist wei 

eenstemmigheid van de rechters, in geval van 
bevestiging van de straf van de eerste rechter 
(Cass., 9 jan. 1980, A.C., 1979-80, nr. 273), a 
fortiori bij verzwaring van de straf (Cass., 
25 okt. 1976 vorenvermeld). 

(2) Cass., 19 nov. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 173). 
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van open bare orde of van dwingend · 
recht, is het middel nieuw en niet 
ontvankelijk (2). 

(• DECOCK • N.V. T. BETI'ENS, • MEDISCH PEDA
GOGISCH INSTITUUT WATERMOLEN • V.Z.W.) 

ARREST 

ontoelaatbaar te ·worden verklaard. Het
zelfde geldt ook voor haar vordering tot 
toekenning van 3.300 frank wegens 
dervingsschade », 

terwi}1, 1" indien de vergoeding, uitge
keerd door de verzekeraar aan de verze
kerde, niet de werkelijk geleden schade 
van deze laatste doch een vooraf bepaald 

HET HOF·, _ Gelet op het bestre- bedrag dekt, er geen subrogatie krach
tens artikel 22 van de wet van 

den vonnis, op 16 mei 1980 in hoger 11 juni 1874 op de verzekeringen in het 
beroep gewezen door de Correctio- algemeen ten voordele van de verzeke
nele Rechtbank te Kortrijk; raar plaatsheeft met het gevolg dat de 

verzekerde al zijn rechten behoudt 
Over het eerste middel, afgeleid uit de tegenover diegene door wiens fout hij 

schending van de artikelen 22 van de schade heeft geleden, zodat het vonnis, 
wet van 11 juni 1874 op de verzekerin- door te beschouwen dat eiseres in aan
gen in het algemeen, 6, 1251, 1252, 1382, genomen waarde verzekerd was en dat 
1383 en 1384 van het Burgerlijk Wet- deze aangenomen waarde boger is dan 
boek, haar reele schade en niettemin te beslis-

doordat het vonnis, dat beschouwt dat sen dat de verzekeraar van eiseres door 
« de N.V. Decock door haar verzekeraar, de betaling van de aangenomen waarde 
N.V. De Schelde, in aangenomen waarde krachtens artikel 22 van de Verzeke
verzekerd was en dat haar, op basis van ringswet in de rechten van eiseres 
die verzekeringsclausule, een totaal gesubrogeerd is, artikel 22 van de wet 
bedrag van 441.950 frank werd uitbe- van 11 juni 1874 op de verzekeringen ·in 
taald, zulks na aftrek van een vrijstel- het algemeen en artikel 1251 van bet 
lingsbedrag van 10.000 frank », dat de Burgerlijk Wetboek schendt; 2" bet von
burgerlijke partij naamloze vennoot- nis bijgevolg willekeurig weigert aan 
schap Decock (eiseres) • wegens haar eiseres een schadevergoeding toe te 
voertuigschade reeds een boger bedrag kennen, waarop zij recht had ten 
uitgekeerd kreeg van haar verzekeraar . gevolge van bet verkeersongeval veroor
dan haar reele schade » en dat, • door de zaakt door de fout van eerste verweerder 
betaling van de schadevergoeding aan (schending van de artikelen 1382, 
haar verzekerde N.V. Decock, de burger- 1383 en 1384 van het Burgerlijk Wet
lijke partij N.V. Verzekeringsmaatschap- boek); 3" er in die omstandigheden geen 
pij van de Schelde in de rechten van enkele reden kon bestaan om de eis in 
haar verzekerde is getreden uit hoofde strijd te verklaren met artikel 6 van 
van deze schade » en dat l;>ij deze bet Burgerlijk Wetboek (schending van 
beschouwing verwijst naar • artikel 22 artikel 6 van bet Burgerlijk Wetboek) : 
van de Verzekeringswet », beslist dat bet 
voor de hand ligt • dat de burgerlijke Overwegende dat in het eerste 
partij N.V. Decock, die wegens haar onderdeel van het middel wordt 
voertuigschade reeds een hoger bedrag aangevoerd dat geen subrogatie 
uitgekeerd kreeg van haar verzekeraar mocht plaatshebben; dat eiseres de 
dan haar reele schade, tegenover de in het tweede en derde onderdeel 
beklaagde geen boger bedrag meer kan kt. 1 t kk" b" dt 
eisen dan wat zij deswege reeds van gemaa e gevo g re Ingen ver m 
haar verzekeraar ontving. Haar vorde- aan de juistheid van die stelling; 
ring tot verdere toekenning van een Overwegende dat eiseres voor de 
bedrag van 10.000 frank (zijnde bet rechtbank deed gelden dat zij bij de 
overeengekomen bedrag waarvan haar. naamloze vennootschap De Schelde, 
verzekeraar in aangenomen waarde die eveneens burgerlijke partij was, 
werd vrijgesteld) is immoreel omdat zij « omnium » verzekerd was, dat zij 
duidelijk een grotere schadevergoeding 
beoogt dan bet bedrag van haar werke- « in eigen schade van haar omnium-
lijke schade. Krachtens artikel 6 van bet verzekeraar een bedrag van 
Burgerlijk Wetboek dient die vordering 441.950 frank op grond van een 

(2) Over het begrip • nieuw middel· •, zie 
ook Quo VlJ.dimus, plecht. openingsrede van 
proc.-gen. Dumon voor het Hof van 
1 sept. 1980, nr. 26. 

aangenomen waarde ontving », na 
aftrek van een franchise van 
10.000 frank, dat zij bij de uitbeta
ling door haar eigen verzekeraar 
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10.000 frank te weinig heeft ontvan
gen en · dus schade · lijdt, dat « het 
anderzijds exact is dat het' be<Irag 
van 10.000 frank afgetrokken wordt 
van de vordering van de naamloze 
vennootschap De Schelde gezien 
concluante dit bedrag van deze niet 
ontving en de naamloze vennoot
schap De Schelde gesubrogeerd is 
in de rechtE>n van concluante »; 

Overwegende dat eiseres aldus 
vorderde dat over haar eis recht zou 
worden gedaan met inachtneming 
van een .. schadeverzekeringscontract 
en met toepassing van de in 
artikel 22 van de Verzekeringswet 
bedoelde subrogatie; 

« krachtens artikel 6 van het Burgerlijk 
Wetboek dient ontoelaatbaar te worden 
verklaard », 

terwijl de verzekeringsovereenkomst 
gesloten tussen eiseres en de. naamloze 
vennootschap « Verzekeringsmaatschap
pij van de Schelde » bij toepassing van 
artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek, 
!fat het beginsel van de betrekkelijke 
uitwerking van contracten bekrachtigt, 
zonder invloed moet blijven op de· ver
plichtingen van beklaagde Bettens ( eer
ste verweerder) en· van· zijn · aansteller 
( tweede verweerster). ten gevolge van ·de 
.fouten . van eerstgenoemde, behalve de 
subrogatie voorzien door artikel .22 van 
de wet van 11 juni 1874 op de verzeke
ringen in het algemeen (schending van 
artikel1165 van het Burgerlijk Wetboek), 

Overwegende dat het vonnis de 
door eiseres met haar verzekeraar en terwijl, rekening houdend met het 
gesloten , verzekering als een scha- feit dat de naamloze vennootschap 
deverzekering beschouwt. en ten: « Verzekeringsmaatschappij van de 
aanzien van . de vordering van de Schelde » een J>edrag van ~0.000 frank 
naamloze· vennootschap. De Schelde v~n de door haar verschuld1gde :rergoe-

. dmg aftrok, daar door de pohs · een 
toepas~mg maakt van voormeld vrijstelling van 10.000 frank . voorzien 
artlkel, was, zodat de verzekeraar ten belope.van 
Overwegend~ dat de bepalingen dit bedrag hoegenaamd niet. in de·rech

van artikel 22 van de Verzekerings- ten van haar·verzekerde getreden is met 
het gevolg dat · dit bedrag alsook het 

wet .in dit opzicht aanvullEmd recht bedrag van de andere schadeposten door 
zijn; dat het middel, daar het tegen beklaagde (eerste verweerder) en haar 
de toepassing ervan. en derhalve oak aansteller (tweede verweerster) di:e~de te 
tegen de door eiseres zelf · voor de worden betaald, zo niet zou eiseres de 
feitenrechter · aangekleefde stelling volledige herstelling vari haar schade 
opkomt, nieuw en derhalve niet waarop zij re.cht heeft, niet bekomen 
ontvankelijk is; · (schending van de · artikelen · 1382, 

1383 en 1384 van het Burgerlijk WetbOek 
en van artikel 22 van ··de wet van 
11 juni 1874 op de verzekeringen in het 
algemeen): 

Over 'het tWeede · middel, afgeleid uit 
de schending van .de artikelen 22 van de 
wet van 11 juni i874 op de verzekerin
gen in het algemeen, 1165, 1382, 1383 en 
1384 van het Burgerlijk Wetboe~, ·· 

doordat het vonnis, bes}ist dat « de 
burgerlijke partij ·de naamloze vemioot
schap Decock, die wegens haar voertuig
schade reeds een hoger bedrag uitge
keerd kreeg van haar verzekeraar dan 
'laar . reele schade, tegenover de 
Jeklaagde geen boger bedrag meer kan 
~isen dan wat zij deswege reeds van 
1aar verzekeraar .. ontving », en .· ervan 
>fleidt : « de vordering tot ... toekerming 
ran een bedrag va:n 10.000 frank (zijnde 
1et overeengekomen bedrag . waarvan 
1aar verzekeraar in aangenomen waarde 
verd vrijgesteld) is immoreel omdat zij 
!uidelijk een · grdtere s'chadevergoeding 
1eoogt dan het: bedrag van haar werke
ijke schade » met het gevolg dat zij 

.. Overwegende dat het middel alle 
nauwkeurigheid mist voor zover het 
gewaagt van het bedrag van « de 
andere schadeposten »; dat het op 
dat punt niet ontvankelijk.is; 

- Overwegende dat het vonnis vast
stelt dat de voertul.gschade van eise
res 331.950 frank bedroeg, en dat 
eiseres, na aftrek van een franchise 
van 10.000 frank, van haar verzeke
raar een bedrag van 441.950 frank 
ontving; dat het op grond van 
artikel· 22 van. de·· Verzekeringswet 
de verweerders veroordeelt om aan 
de verzekeraar 331.950 frank te 
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betalen, maar eiseres haar vorde
ring tot betaling van 10.000 frank 
ontzegt om de in het middel aange
haalde redenen; 

Overwegende dat het vonnis, door 
de vaststelling dat de schade 
331.950 frank bedroeg en dat eiseres 
dat bedrag had ontvangen, een 
juiste toepassing maakt van de. 
artikelen 1382, 1383 en 1384 van het 
Burgerlijk Wetboek dQor te kennen 
te geven dat het bedrag van de 
vergoeding waarop eiseres als 
slachtoffer van het door verweerder 
veroorzaakte ongeval aanspraak kan 
maken, niet hoger mag zijn dan het 
bedrag van de schade; 

Overwegende dat het vonnis op 
die wijze de tussen eiseres en 
haar verzekeraar op grond van de 
polis bestaande verhoudingen niet 
betrekt op de verplicpting van de 
verweerders om de door eiseres 
geleden schade te vergoeden; dat 
het integendeel de tussen eiseres en 
haar verzekeraar tot stand gekomen 
regeling, die haar oorzaak vindt in 
het verzekeringscontract, buiten 
beschouwing laat en slechts op qua
si-delictuele grondslag de door de 
verweerders verschuldigde vergoe-
ding bepaalt; · 

Overwegende dat het vonnis aldus 
de in het middel vermelde wetsbe
palingen niet schendt; dat het mid
del in zoverre faalt naar recht; 

Overwegende dat, nu de beslis
sing wettelijk verantwoord is door 
de vaststelling dat de schade 
331.950 frank bedroeg en dat eiseres 
het bedrag had ontvangen, de consi
derans met betrekking tot het 
immoreel kenmerk van de vorde
ring van eiseres een overbodig 
motief is; dat het middel, in zoverre 
het tegen die considerans is gericht, 
bij gemis van belang niet ontv~nke-
lijk is; · 

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

19 mei 1981 - 2" kamer - Voorzitter : 
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Caenepeel - Gelijklui
dende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal- Advocaat: mr. Van 
Ryn. 

Nr. 540 

2• KAMER- 19 mei 1981 

1° VALSHEID EN GEBRUIK VAN 
VALSE STUKKEN - VALSHEID IN 
GESCHRIFrE - STRAFWETBOEK, ART. 196, 
LAATSTE LID - VERKLARINGEN OF FElTEN 
DIE DE AKTEN TEN DOEL HADDEN OP TE 
NEMEN OF V MIT TE STELLEN - BEGRlP. 

2° RECHTEN VAN DE MENS - EURO
PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, 
ART. 6, LID 2- VERMOEDEN VAN ONSCHULD 
- BEPALING ZONDER VERBAND MET DE 
VRAAG OF EEN CASSATIEMIDDEL AL DAN 
NIET ONTVANKELLJK IS. 

1" In de zin van art. 196, }aatste lid, Sw. 
zijn verklaringen of feiten die de 
akten ten doel hadden op te nemen ot 
vast te stellen, niet de verklaringen ot 
feiten die een akte kan of moet 
vaststellen krachtens een wettelijke 
bepaling, maar ook aile vermeldingen 
in een akte die enigermate een bewij5 
kunnen vormen van de vastgesteldE 
verklaringen of feiten (1). 

(VAN EEGHEM T. GEMEENTE OUDENBURG) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre· 
den arrest, op 27 januari 1980 doo1 
het Hof van Beroep te Gent gewe 
zen; 

I. In zoverre de voorzienin; 
gericht is tegen de beslissing op d' 
strafvordering : 

Overwegende dat eiser zijn voor 
ziening heeft beperkt tot de besli~ 
sing waarbij hij wordt veroordeel< 

(1) Zie Cass., 27 sept. 1965 (Bull. en Pa 
1966, I, 126), 9 maart 1976 (A.C., 1976, 778) 4 
16 . jan. 1981 (ibid., 1980-81, nr. 28: 
J. VAN HAu:wuN en L. DUPONT, c Valsheid 
geschriften •, A.P.R., nr. 155. 
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bij eenheid van opzet, tot een 
enkele straf van twee maanden 
gevangenis, met uitstel gedurende 
drie jaar, en tweehonderd frank 
geldboete wegens verduistering 
(telastlegging A) en valsheid in 
geschriften en gebruik ervan (telast
legging C); 

Over het derde middel, hieruit afgeleid 
dat de rechters vaststellen dat niet 
betwist wordt dat geen jaarlijkse alge
mene vergadering werd gehouden en dat 
derhalve de vermelding op de balansen 
en verlies- en winstrekeningen dat ze 
goedgekeurd werden door de algemene 
vergadering, strijdig is met de waarheid; 
de rechtets voorts uitmaken dat voor
melde stukken binnen dertig dagen na 
hun goedkeuring door de algemene ver
gadering ter griffie van de rechtbank 
van koophandel moeten worden neerge
legd en dat, vermits die termijn begint 
te !open vanaf de datum van de goed
keuring door de algemene vergadering, 
« de vermelding dat aan deze onontbeer
lijke vereiste werd voldaan dan ook in 
de balans moet worden aangehaald ~;de 
rechters daardoor de artikelen 196 van 
het Strafwetboek, 77, 137 (zoals deze 
bestonden v66r hun wijziging door de 
artikelen 11 en 16 van de wet van 
24 maart 1978) en 207 van de Vennoot
schappenwet schenden; de artikelen 196 
van het Strafwetboek en 207 van de 
Vennootschappenwet immers enkel 
beteugelen de valsheid in voormelde 
handelsdocumenten, begaan door toe
voeging of vervalsing van bepalingen, 
van verklaringen of van feiten " welke 
deze akte ten doe! heeft te vermelden en 
vast te stellen »; daaruit volgt dat enkel 
deze verklaringen, opgenomen in balan
sen en rekeningen, als penaal valse 
verklaringen kunnen worden beschouwd, 
wanneer zij verplicht door de wet in de 
akte dienen opgenomen te worden; !ou
ter overbodige bepalingen onjuist of 
Ieugenachtig kunnen zijn, doch niet vals 
in de zin van de wet; artikel 137, eerste 
lid, (oud) van de Vennootschappenwet 
bepaalt dat onder meer artikel 77 (oud) 
van diezelfde wet betreffende de inven
taris en de balans op de personenven
nootschap met beperkte aansprakelijk
heid van toepassing is, doch nergens in 
bedoeld artikel 77 · is voorgeschreven dat 
de balans en de verlies- en winstreke
ning eveneens de vermelding dienen te 
bevatten dat ze effectief door de alge
mene vergadering goed- of afgekeurd 
werden, terwijl evenmin uit het bepaalde 

in artikel 137, derde lid, (oud) van de 
Vennootschappenwet, naar luid waarvan 
de balans - en niet de verlies- en 
winstberekening - ter griffie moet wor
den gedeponeerd binnen vijftien dagen 
na haar goedkeuring - en niet binnen 
dertig dagen -, kan afgeleid worden dat 
die goedkeuring een onontbeerlijke ver
melding van de balans zelf uitmaakt, 
zoals de rechters nochtans hebben 
geoordeeld : 

Overwegende dat het arrest eiser 
veroordeelt op grond van de 
artikelen 193, 196, 197, 213 en 
214 van het Strafwetboek; dat het 
geen toepassing maakt van ar
tikel 207 van de Vennootschappen
wet; 

Dat het middel derhalve, in 
zoverre het een schending van 
laatstgenoemde wetsbepaling aan
voert, niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat, naar luid van 
artikel 196, laatste lid,- van het 
Strafwetboek, strafbaar zijn de per
sonen die in handels- of bankge
schriften valsheid plegen « door 
toevoeging of vervalsing van bedin
gen, verklaringen of feiten die deze 
akten ten doel hadden op te nemen 
of vast te stellen »; 

Overwegende dat hieruit niet 
volgt dat aileen als vals kunnen 
worden beschouwd verklaringen of 
feiten die krachtens de wet in de 
akte moeten worden opgenomen; 
dat eveneens een valsheid in 
bedoelde geschriften · kan opleveren 
een vermelding, die uit vrije wil 
door de steller van de akte daarin 
wordt opgenomen, indien die ver
melding enigermate een bewijs kan 
vormen van de vastgestelde verkla
ringen of feiten; 

Overwegende voor het overige dat 
het arrest vaststelt : « ten onrechte 
houdt de beklaagde in conclusie 
voor dat de vermelding in de balan
sen dat zij goedgekeurd werden 
door de algemene vergadering een 
overbodige vermelding is en dat een 
valse melding desbetreffend geen 
strafbare valsheid uitmaakt. Opdat 
de jaarlijkse balans en winst- en 
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verliesrekening van de vennoot
schap, zoals voorgeschreven door de 
wet, ter griffie van de rechtbank 
van koophandel zouden kunnen 
neergelegd worden, is het vereist 
dat zij vooraf door de algemene 
vergadering worden goedgekeurd. 
De termijn van dertig dagen binnen 
dewelke de balans moet worden 
neergelegd, begint immers te lopen 
vanaf de datum van de goedkeuring 
door de algemene vergadering. De 
vermelding dat aan deze onontbeer
lijke vereiste werd voldaan, moet 
dan ook · in de balans worden 
aangehaald »; 

Overwegende dat het arrest 
zodoende niet oordeelt dat de ver
melding van de· goedkeuring door de 
algemene vergadering een wette
lijke verplichting is, doch slechts te 
kennen geeft dat die goedkeuring 
moet worden aangehaald in de 
balans opdat dit stuk als bewijs zou 
kunnen .dienen van de tijdige neer
legging ervan ter griffie; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over bet eerste middel, ... 

Overwegende dat het middel 
slechts betrekking heeft op de 
telastlegging A; dat de uitgesproken 
· straf wettelijk verantwoord zou blij
ven door de telastlegging C zelfs 
indien het middel gegrond was; 

Dat het middel derhalve, bij 
gebrek · aan belang, niet ontvanke
lijk is; 

Overwegeride dat eiser tegen de 
niet-ontvarikelijkheid van het mid
del nog aanvoert · dat volgens 
artikel 6, lid' 2, van het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van 
de Mens en de Fundamentele Vrij
heden een ieder die wegens een 
strafbaar feit wordt vervolgd, voor 
onschuldig wordt gehouden totdat 
zijn schuld volgens de wet. bewezen 
wordt; 

Overwegende dat de aangehaalde 
bepaling van het Verdrag enkel het 

· beginsel weergeeft van het vermoe
den van onschuld ten voordele van. 

de beklaagde, zolang de rechtsple
ging niet heeft geleid tot een onher
roepelijke veroordeling; 

Dat die bepaling niets te maken 
heeft met de vraag welke middelen 
een veroordeelde beklaagde tot sta
ving van zijn cassatieberoep mag 
aanvoeren; 

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; 

II. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op 
de civielrechtelijke vordering van 
verweerster : 

Overwegende dat het arrest aan 
verweerster een voorschot toekent 
en de zaak terugwijst naar de eerste 
rechter voor verdere afhandeling op 
civielrechtelijk gebied; 

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 mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

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

19 mei 1981 - 2" kamer - Voorzitter : 
baron Richard, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Vervloet - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Declercq, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Lust, Brugge. 

Nr. 541 

2• KAMER- 20 mei 1981 

DEELNEMING AAN MISDRIJVEN 
HANDEL IN VERDOVENDE MIDELEN - VER
OORDELING VAN DE BEKLAAGDE - VAST
STELLING DAT DE BEKLAAGDE DE VEREISTE 
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HULP HEEFI' VERLEEND VOOR DE UlTVOE
RING VAN HET MISDRIJF - VEROORDELING 
REGELMATIG MET REDENEN OMKLEED EN 
NAAR RECHT VERANTWOORD. 

Regelmatig met redenen omkleed en 
naar recht verantwoord is de beslis
sing waarbij de beklaagde als mededa
der van handel in verdovende midde
len wordt veroordeeld, wanneer daarin 
wordt omschreven door welke posi
tieve daad de beklaagde a;Jn die han
del heeft meegewerkt en zodanige 
hulp heeft verleend dat het misdrijf 
zonder zijn bijstand niet had kunnen 
worden gepleegd (1). (Art. 66 Sw.) 

(PEETERS) 

ARR~ (.vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 31 maart 1981 door 
het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

I. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de op de straf"' 
vordering gewezen veroordelende 
beslissing : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schEmding van artikel 97 van de Grond
wet; 

doordat het arrest eiser op de te
Jastlegging van de zaak I (zaak 
nr. 60.93.1909177) veroordeelt, ter zake 
dat hij het misdrijf heeft uitgevoerd of 
aan de uitvoering rechtstreeks heeft 
meegewetkt of door enige daad tot de 
llitvoering zodanige hulp heeft verleend 
:lat de misdaad of het wanbedrijf zonder 
~ijn bijstand niet had kunnen worden 
~epleegd, en niet ter zake dat hij aan dat 
nisdrijf medeplichtig is geweest, 

terwijl het arrest, nu het eiser uit dien 
10ofde veroordeelt zonder vast te stellen 
!at ten deze de wettelijke vereisten voor 
;trafbare · deelneming · aanwezig waren, 
1iet wettig met redenen is omkleed : 

Overwegende dat eiser vervolgd 
verd ter zake dat hij in het tijdvak 
:elegen tussen 31 oktober 1977 en 
9 november 1977 in het gerechte
ljk arrondissement Brussel handel 
a verdovende middelen heeft ge
.reven, dat hij dit misdrijf heeft 
itgevoerd ··of aan de uitvoering 

(1) Zie Cass., 7 feb: 1979 (A.C., 1978-79, 653). 

rechtstreeks heeft meegewerkt en 
door enige daad tot de uitvoering 
zodanige hulp heeft verleend dat 
zonder zijn bijstand de misdaad of 
het wanbedrijf niet had· kunnen 
worden gepleegd; · 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat uit de verschillende gege
vens die het vermeldt, blijkt « dat 
de beklaagde Peeters op 18 no
vember· 1977 met zijn wagen naar 
de luchthaven van Zaventem is 
gereden in gezelschap . van Iniongo, 
wiens hoedanigheid van drughande
laar hem bekend was, . en · zulks op 
een ogenblik dat ... de olievaten die 
hasjiesj bevatten, nog niet uitge
klaard waren ... ; dat Peeters aldus, 
althans met zijn medeweten ... hulp. 
heeft verleend tot het plegen van 
een misdrijf waarvan de .uitvoering 
nog niet . voltooid was; dat een 
dergelijk gedrag als een zelfstandige 
deelneming aan het misdrijf moet 
worden aangemerkt ... »; 

Dat het hof van beroep aldus 
aangeeft door welke positieve en 
met de handel in verdovende mid
delen samenhangende daad eiser 
zodanige hulp heeft verleend dat 
het misdrijf zonder zijn •· bijstand 
niet had kunnen worden gepleegd, 
en zijn beslissing naar recht verant
woordt; 

Dat het middel· niet kan worden 
aangenomen; 

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

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

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; 

II. 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 
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20 mei 1981 - 2• kamer - Voorzitter : I 
de h. Legros, afdelingsvoorzitter - Ver-· 
slaggever : de h. Stranard - Gelijklui
dende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaat :· mr. 
Mievis, Brussel. 

Nr. 542 

2• KAMER- 20 mei 1981 

1° CASSATIEMIDDELEN DIENST-
PLICHTZAKEN - MIDDEL UIT SCHENDING 
VAN RECHTSPRAAK - NIET ONTVANKELIJK 
MIDDEL(1). 

2° DIENSTPLICHT - VRIJLATING VAN 
DIENST OP MORELE GROND - BROEDER
DIENST- GEVANGENHOUDING ALS POLITIEK 
GEVANGENE TIJDENS DE OORLOG 1940-45 -
HOEDANIGHEID VAN POLITIEKE GEVANGENE 
-BEGRIP. 

3° DIENSTPLICHT - VRIJLATING VAN 
DIENST OP MORELE GROND - BROEDEJt
DIENST - GEVANGENHOUDING ALS POLI
TIEKE GEVANGENE TIJDENS DE OORLOG 
1940-45 - HOEDANIGHEID VAN POLITIEKE 
GEVANGENE- BEVOEGDHEID OM OVER DIE 
HOEDANIGHEID TE BESLISSEN. 

2" Gevangenhouding van de vader, moe
der, broer of zuster van de dienstplich
tige, tijdens de oorlog 1940-45, kan niet 
als broederdienst worden aangemerkt, 
in de zin van art. 12, § 1, 5", derde lid, 
e, Dienstplichtwet, wanneer de betrok
kene niet oHicieel als politieke gevan
gene is erkend en dus niet het statuut 
heeft waardoor die hoedanigheid 
wordt verkregen {2). 

(3). (Art. 32 wet van 26 feb. 1947 sta
tuut politieke gevangenen en rechtver
krijgenden en wet van 10 maart 1954, 
gecoordineerd .bij K.B. van 16 okt. 
1954 en opgenomen in de wettelijke 
bepalingen betreffende bet statuut van 
de politieke gevangenen en rechtver
krijgenden; art. 12 Regentsbesluit van 
27 maart 1948 tot wijziging en vervan
ging van bet Regentsbesluit . van 
27 mei 1947 tot inrichting van· de 
commissie en tot vaststelling van de 
bevoegdheid en de procedure voor de 
toepassing van de wet van 26 feb. 
1947.) 

(GILLET) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 31 maart 1981 
door de Hoge Militiera~d gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 12, § 1, 5", derde 
lid, e, 12, § 1, 5" bis, derde lid, a, van de 
gecoordineerde dienstplichtwetten, en 
97 van de Grondwet, 

doordat de Hoge Militieraad de aan
vraag tot vrijlating van dienst op morele 
grond die eiser ingediend had, stellende 
dat zijn tharts overleden vader politiek 
gevangene was geweest, heeft afgewe
zen, onder meer op grond dat eiser 
« geen officieel stuk uitgaande van de 
bevoegde Belgische overheid overlegt 
waaruit blijkt dat zijn vader bet statuut 
van gedeporteerde of politieke gevan
gene tijdens de oorlog 1940-45 zou heb
ben genoten op grond van de desbetref
fende wettelijke teksten " en dat « de 
militieraden en de Hoge Militieraad zich 
niet in de plaats mogen stellen van dE 

3" De aanvaardingscommissies voor poli- administratieve commissies die te dier 
tieke gevangenen en hun rechtverkrij- tijde uitspraak moesten doen over dE 
genden zijn, met uitsluiting van de gegrondheid van ieders aanvraag inzakE 
militiegerechten, alleen bevoegd om de nationale erkentelijkheid "• 
gevallen te bepalen waarin de poli- 1----------------

(3) Zie Cass., 26 jan. 1977 (A.C, 1977, 589 
met voetnoot. 

tieke gevangenen zich op de titel van 
politieke gevangene of op die van 
rechthebbende op het statuut van 
politieke gevangene kunnen beroepen De bepalingen inzake het wettelijk statuu 

van politieke gevangene, waarvan .het geanno -------------------1 teerde arrest toepassing maakt, hebben gee: 
·· betrekking op de politieke gevangenen van d 

(1) Cass., 15 maart 1965 (BulL en Pas., 1965, oorlog 1914-18 voor wie, bij gebreke van ee 
I, 734); zie Cass., 17 okt. 1979 (A.C, 1979-80, wettelijk statuut, de hoedanigheid van pol! 
nr. 117). tieke gevangene in feite wordt beoordeel 

door de rechter (Cass., 7 jan. en 18 maart 195' 
(2) Zie Cass., 18 maart 1963 (Bull. en Pas., BulL en Pas., 1957, I, 494 en 866; zie Cas! 

1963, I, 779) en 26 jan. 1977 (A.C, 1977, 589). 20 dec. 1954, ibid., 1955, I, 394). 
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terwijl, bij ontstentenis van een wette

lijk statuut, dE! feitenrechter, volgens de 
rechtspraak vim bet Hof, in feite oor
deelt over de l').oedanigheid van politieke 
gevangene; de:' bestreden beslissing der
halve de afwijzing van eisers aanvraag 
tot vrijlating · niet naar recht verant
woordt en evenmin regelmatig met rede
nen omkleedt daar ze niet antwoordt op 
eisers conclusie : 

waarin de politieke gevangenen zicb 
op de titel van politieke gevangene 
of op die van begunstigde van bet 
statuut van politieke gevangene 
kunnen beroepen; 

Dat bet middel, in zoverre bet 
ontvankelijk is, naar recbt faalt; 

Om die redenen, verwerpt de 
Overwegerlde, enerzijds, dat bet voorziening. 

middel niet f'angeeft op welke con
clusie van ei~er de Hoge Militieraad 
niet geantwoord · beeft; dat bet mid
del derbalv~. in zoverre bet zicb 
beroept OP' de scbending van 
artikel 97 van de Grondwet, bij 
gebrek aan duidelijkbeid, niet ont
vankelijk is; 

Overwege1lde, anderzijds, dat bet 

20 mei 1981 - 2• kamer - Voorzitter :· 
de h. Legros, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Bosly - Gelijkluidende 
conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal - Advocaat : mr. de 
Wrangel, Brussel. 

middel ook niet ontvankelijk is in 
zoverre bet zicb op de miskenning. Nr. 543 
van de recbtspraak van bet Hof 
beroept; · 

Overwegende, voor bet overige,, 2" KAMER- 20 mei 1981 
dat artikel 12, § 1, 5", derde lid, e, 1° BEVOEGDHEID EN AANLEG 
van de Op 30 april 1962 gecoordi- BEVOEGDHEID - JEUGDBESCHERMING 
neerde dienstplicbtwetten bepaalt VONNIS VAN DE JEUGDRECHTER - urr 
dat de ingescbrevene wiens vader, HANDEN GEVEN vAN DE ZAAK DOOR DE 
moeder, broer of ZUSter als. politieke JEUGDRECHTER- VOORLOPIGE TENUITVOER
gevangene een gevangenscbap van LEGGING - WETTIGHEID - TOEZICHT -
ten minste zes maanden bebben BEVOEGDHEID VAN DE JEUGDRECHTER IN 
ondergaan, in vredestijd van dienst HOGER BEROEP EN VAN HET HOF VAN CASSA-
kan worden vrijgelaten; TIE. 

Dat gevangenscbap tijdens de 2° JEUGDBESCHERMING voNNIS 
oorlog 1940-45 niet in aanmerking VAN DE JEUGDRECHTER - UIT HANDEN 
kan worden genomen, wanneer de GEVEN vAN DE ZAAK DOOR DE JEUGDRECH
betrokkene niet officieel als poli- TER- VOORLOPIGE TENUITVOERLEGGING
tieke gevangene is erkend en dus. WETTIGHEID- TOEZICHT- BEVOEGDHEID
niet bet statuut bezit dat die boeda- JEUGDRECHTER IN HOGER BEROEP EN HOF 

VAN CASSATIE. 
nigbeid verl~ent; 

Overwegende. dat uit artikel 32 3° VONNISSEN EN ARRESTEN - VON
van de Wet van 26 februari 1947 NISSEN VAN DE JEUGDRECHTER - UIT 
houdende inricbting van bet statuut HANDEN GEVEN VAN DE ZAAK DOOR DE 
van de politieke gevangenen en van JEUGDRECHTER- VOORLOPIGE TENUITVOER-

LEGGING - WETTIGHEID - TOEZICHT -
fezer recbtverkrijgenden en Uit BEVOEGDHEID _ · JEUGDRECHTER IN HOGER 
lrtikel 12 van bet besluit Van de BEROEP EN HOF VAN CASSATIE. 
Regent van 27 maart 1948 tot wijzi
~ing en vervanging van bet besluit 
ran de Regent van 27 mei 1947 tot 
nricbting van de commissies en tot 
raststelling van de bevoegdbeid en 
le procedure voor de toepassing van 
lie wet, volgt dat de aanvaardings- · 
:ommissies de gevallen bepalen · 

1", 2" en 3" Wanneer de jeugdrechter 
beveelt dat het vonnis, waarbij hij de 
zaak uit handen geeft, voorlopig wordt 
ten uitvoer gelegd, zijn de onderzoeks
rechter, het onderzoeksgerecht en het 
strafgerecht niet bevoegd om uit
spraak te doen over de wettigheid of 
de regelmatigheid van de beslissing 
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eisers: conclusie · is geschied, en. het 
cniet gaat om een wettelijke bepaling 
van de jeugdrechter inzake de voorlo
pige . tenuitvoerlegging, vermits dat 
toezicht Jiaar gelang '(an het aange
wende rechtsmiddel aileen door de 
jeugdrechter in hager beroep en door 
het Hof mag worden uitgeoefend (1); 
(Artt. 38 en 58 Jeugdbeschermingswet.) 

(P:.;) 

20 mei 1981 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Legros; afdelingsvoorzitter - Ver., 
slaggever : de h. Kreit - Gelijkluidende 
conclusie van mevr. Liekendael,. advo~_ 
caat-generaal - .Advocaat : mr. Henry, 
Luik. 

Nr. 544 

2• KAMER- 20 mei 1981 

HELING - BESTANDDELEN. 

Een veroiJrdeling _wegens heling is naar 
recht verantwoord zodra de. i-echter, zij 
het imp!iciet, . met zekerhi!id vaststelt 
dat .. de bestanddelen · van heling aan
wezig, zijn . (1), inzonderheid dat de 
beklaagde .. wist dat het voorwerp dat 
hij in · zijn bezit had of onder zich 
hield, verkregen was door een mis
daad of. een wanbedrijf, maar niet 
vereist is .dat die iieroordelende beslis
sing een nadere omschrijving · bevat 
van . die tnisdaad. of da,t wanbedrijf (2), 

.. of dat de dli(ier er van bekerid· is (3), of 
qat de identiteit van de eigenaar van 
het geheelde vooi"Werp vaststaat. (Art. 
505 Sw.) · · 

(CALI) 

AJ;tREST. ( vertaling) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 11 maart 1981 door 
het . Hof van Beroep te Bergen 
gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en· 505 van: het Strafwetboek, 

doordat het arrest eiser in . de zaak 
nr. 45.666/79 veroordeelt. wegens heling 
van zaken, onder meer alcohol; gepleegd 
ten nadele van een niet nader bepaald 
per soon, 

terwijl, eerste oriderdeel, het arrest 
niet of slechts op vage ·en dubbelzhinige 
wijze antwoordt op eisers conclusie. ten 
betoge dat het in artikel 505 . van het 
Strafwetboek oinschreven misdrijf_ van 
heling alleen strafbaar is wanneer bewe
zen wordt. dat de beklaagde v66r of 'op 
het ogenblik dat hij zakim, verkregen 
door een misdaad of wanbedrijf van,een 
derde, in zijn bezit. had of onder. zich 
hield, kennis droeg van de wederrechte
lijke oorsprong van die zaken, dat dus 
moet . worden nagegaan of de £lessen 
alcohol die eiser had verkocht of die Iiog 
in zijn bezit waren, 'afkomstig· waren van 
een · door een derde gepleegde diefstal 
en, zo ja, of · eiser; uiterlijk -op het 
ogenblik dat hij in het bezit kwam van 
die £lessen alcohol, wist .dat die gestolen 
waren en het bewijs hieryan, dat uitslui
tend ten laste komt van het openbaar 
ministerie, op grond van · geen enkel 
gegeven van het dossier kon worden 
geleverd; 

tweede onderdeel, het arrest geen 
enkel gegeven aan ·de zijde van eiser 
vaststelt, waaruit het bestaan van die 
twee hoofdbestanddelen van •het niisdrijf 
van heling blijkt en ·derhalve . de veroor

---N-ota-'ar-r-est-_n.;...r_; _54;...3_: ---'----'----'-I deling van eiser we gens. dat misdrijf nie1 
naar recht veiantwoordt; uit. de consi
derans « dat · de verklaringen . · die 
beklaagde opgeeft om het bezit van eer. 
grote hoeveelheid £lessen ·alcohol te ver
antwoorden, totaal onaannemelijk zijn-• 
niet volgt dat die· £lessen door eer 
misdaad of wanbedrijf van een derd1 
zijn verkreg~n en evemnin dat eise1 
v66r of op het ogenblik dat ,hij die zaker 
inzijn bezit}lad, weet zou hebbengeha< 
van de wederrechtelijke oorspronl 
ervan; het arrest, ofschoon het aanneem 
« dat de rijkswacht niet onomstotelijl 
heeft kunnen aantonen dat de litigieuz• 

(1) Cass., 13 mei 1981 (A.C., 1980-81, rtr. 522). 

:_Nota's arrest nr. 544 : 
(1) Zie Cass., 21 dec. 1976, 2 en 31 mei 1977 

(4.C., 1977, 447, 894 en 1006) en voetnoot. E.K. 
onder het eerste van deze arresten, 
20juni 1978 (ibid., 197G~ 1223) en· 25 juni 1980 
(ibid., 1979~80; nr. 677). 

(2) Zie Cass., ;:i feb. 194B (Bull. en Pas., Hi48, 
I, 71). . . 

(3) Zie Cass., 21 . okt. 1935 (Bull. en Pas., 
1936,,1;-11). 
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goederen afkomstig waren van de Eta
blissements Cora-City te Chatelineau », 
toch beslist, wat op zijn minst dubbel
zinnig is, dat die goederen een weder
rechtelijke oorsprong hebben, hoewel 
daarvan geen enkel bewijs is geleverd; 
het arrest evenmin de identiteit vaststelt 
van de derde die de dader zou zijn van 
de misdaad of het wanbedrijf waardoor 
die goederen werden verkregen, en van 
de eigenaar ervan; 

derde onderdeel, het hof van beroep 
de veroordeling van eiser niet . kon 
gronden op aanwijzingen, hoe talrijk ook 
- het arrest geeft trouwens niet aan 
welke dat zijl) - doch enkel op gewich
tige, bepaalde en met elkaar overeen
stemmende vermoedens die ten deze 
ontbreken: 

Wat de drie onderdelen samen 
betreft : 

Overwegende dat het arrest, 
zowel in zijn eigen gronden als door 
verwijzing naar de motivering van 
het vonnis van de correctionele 
rechtbank, de gegevens opsomt 
waarop het hof van beroep zijn 
overtuiging heeft gegrond en daar
uit afleidt dat de eerste rechter op 
goede gronden beslist heeft dat er 
in onderhavig geval « een geheel 
van gewichtige, bepaalde en met 
elkaar overeenstemmende vermoe
dens bestonden waaruit bleek dat 
de door beklaagde verkochte zaken 
en die welke nog in zijn bezit 
waren, op het ogenblik dat die 
goederen te zijnen huize door de 
opsporingsambtenaren in beslag 
werden genomen, een wederrechte
lijke oorsprong hadden waarvan hij 
niet onkundig was »; 

Dat het arrest aldus ondubbelzin
nig antwoordt op de in het eerste 
onderdeel van het middel vermelde 
conclusie en een wettelijke verant
woording geeft aan de beslissing dat 
eiser zich schuldig heeft gemaakt 
aan heling, omdat hij op de hoogte 
was van de wederrechtelijke oor
sprong van de door hem verkochte 
of in zijn bezit aangetroffen zaken, 
die door een misdaad of wanbedrijf 
verkregen waren; 

Overwegende dat de misdaad 
of het wanbedrijf waardoor de 
geheelde zaak verkregen is, niet 
moet omschreven worden in de 
beslissing die wegens heling veroor
deelt; dat enkel behoeft te worden 
vastgesteld dat beklaagde kennis 
droeg van de wederrechtelijke oor
sprong van die zaak; 

Overwegende dat het voor de 
vervolging wegens heling en de 
veroordeling van de heler evenmin 
vereist is dat de dader van de aan 
de heling voorafgaande misdaad of 
wanbedrijf bekend is of dat de 
identiteit van de eigenaar van de 
geheelde goederen vaststaat; 

Dat geen enkel onderdeel van het 
middel kan worden aangenomen; 

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

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. 

20 mei 1981 - 2• kamer - Voorzitter: 
de h. Legros, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Sace - Gelijkluidende 
conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. Char
don, en Coulonvaux, Charleroi. 

Nr. 545 

1 • KAMER·- 21 mei 1981 

1° ONDERWIJS -WET OP DE FJNANCIE

RING EN DE CONTROLE VAN DE UNIVERSI
TAIRE INSTELLINGEN VAN 27 JULI 1971, 
ART. 45, § 4 - VRIJE UNIVERSITAIRE INSTEL
LING - KENNJSGEVING DOOR DE BEVOEGDE 
MINISTER AAN DIE INSTELLING DAT HAAR 
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BESLISSING ONWETTIG IS- SCHORSING VAN 
DE TOEKENNING VAN TOELAGEN AAN DE 
INSTELLING - BEROEP OP DE RECHTBANK -
BEVOEGDHEID VAN DIE RECHTBANK EN VAN 
DE VOORZI'ITER IN KORT GEDING. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN - BUR
GERLIJKE ZAKEN - UITSPRAAK IN KORT 
GEDING VAN DE VOORZITTER VAN DE RECHT
BANK IN EERSTE AANLEG - GERECHTELIJK 
WETBOEK, ART. 584 - KENNISGEVING OVER
EENKOMSTIG ART. 45, § 4, WET VAN 
27 JULI 1971 DOOR DE BEVOEGDE MINISTER 
AAN EEN VRIJE UNIVERSITAIRE INSTELLING 
DAT HAAR BESLISSING ONWE'ITIG IS -
SCHORSING DOOR DE MINISTER VAN DE TOE
KENNING ·VAN TOELAGEN - BEROEP OP DE 
RECHTBANK - BEVOEGDHEID VAN DIE 
RECHTBANK EN VAN DE VOORZITTER IN KORT 
GEDING. 

3° KORT GEDING - UITSPRAAK IN KORT 
GEDING VAN DE VOORZITTER VAN DE RECHT
BANK VAN EERSTE AANLEG- GERECHTELIJK 
WETBOEK, ART. 584 - KENNISGEVING OVER
EENKOMSTIG ART. 45, § 4, WET VAN 
27 JULI 1971 DOOR DE BEVOEGDE MINISTER 
AAN EEN VRIJE UNIVERSITAIRE INSTELLING 
DAT HAAR BESLISSING ONWE'ITIG IS -
SCHORSING DOOR DE MINISTER VAN DE TOE
KENNING VAN TOELAGEN- BEROEP OP DE 
RECHTBANK - BEVOEGDHEID VAN DIE 
RECHTBANK EN VAN DE VOORZITTER IN KORT 
GEDING. 

4° ONDERWIJS - WET OP DE FINANCIE
RING EN DE CONTROLE VAN DE UNIVERSI
TAIRE INSTELLINGEN VAN 27 JULI 1971, 
ART. 45, § 4 - VRIJE UNJVERSITAIRE INSTEL
LING - SCHORSING DOOR DE BEVOEGDE 
MINISTER, OVEREENKOMSTIG VORENVER
MELDE WETSBEPALING, VAN DE TOEKENNING 
VAN TOELAGEN - BEROEP OP DE RECHT
BANK - GEVOLG - BEVOEGDHEID VAN DE 
VOORZITTER VAN DE RECHTBANK VAN EER
STE AANLEG IN KORT GEDING. 

5° VONNISSEN EN ARRESTEN 
BURGERLIJKE ZAKEN - UITSPRAAK IN KORT 
GEDING VAN DE VOORZITTER VAN DE RECHT
BANK VAN EERSTE AANLEG- GERECHTELIJK 
WETBOEK, ART. 584 - WET OP DE FINANCIE
RING EN DE CONTROLE VAN DE UNIVERSI
TAIRE INSTELLINGEN VAN 27 JULI 1971, 
ART. 45, § 4 - VRIJE UNIVERSITAIRE INSTEL
LING - SCHORSING DOOR DE BEVOEGDE 
MINISTER, OVEREENKOMSTIG VORENVER
MELDE WETSBEPALING, VAN DE TOEKENNING 
VAN TOELAGEN - BEROEP OP DE RECHT-

BANK- GEVOLG- BEVOEGDHEID VAN DE 
VOORZITTER VAN DE RECHTBANK VAN EER
STE AANLEG IN KORT GEDING. 

6° KORT GEDING - VONNISSEN EN 

AR~ESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN - UIT
SPRMK IN KORT GEDING VAN DE VOORZIT
TER VAN DE RECHTBANK VAN EERSTE AAN
LEG - GERECHTELIJK WETBOEK, ART. 584 -
WET OP DE FINANCIERING EN DE CONTROLE 
VAN DE UNIVERSITAIRE INSTELLINGEN VAN 
27 JULI 1971, ART. 45, § 4 - VRIJE UNIVERSI
TAIRE INSTELLING - SCHORSING DOOR DE 
BEVOEGDE MINISTER VAN DE TOEKENNING 
VAN TOELAGEN - BEROEP OP DE RECHT
BANJ{- BEVOEGDHEID VAN DE VOORZITTER 
VAN DE RECHTBANK IN EERSTE AANLEG 
UITSPRAAK DOENDE. 

1", 2• en 3" Wanneer de bevoegde mi
nister aan een vrije universitaire 
instelling ervan kennis geeft dat een 
door haar genomen beslissing strijdig 
is met de wetten, besluiten of regle
menten en wanneer binnen dertig 
dagen geen nieuwe beslissing is 
getroffen die niet onwettig is of onre
gelmatig of die beslissing niet is 
ingetrokken, kan die minister, a.m. de 
toekenning van toelagen aan de 
betrokken instelling schorsen, maar 
het « verhaal » dat die instelling bij de 
rechtbank instelt tegen de getroUen 
maatregel schorst de uitvoering van 
die maatregel tot aan de definitieve 
uitspraak van het gerecht; de voorzit
ter van de rechtbank van eerste aan
Jeg, rechtdoende in kart geding, is 
bevoegd om tot aan de definitieve 
uitspraak op dat beroep van het 
bevoegde gerecht over de beweerde 
onwettigheid te bevelen dat de Belgi
sche Staat het ingehouden deel betaalt 
van de toelage waarvan de minister de 
toekenning heeft geschorst. 

4", 5" en 6" Het « verhaal » bij het 
bevoegde gerecht door een vrije uni
versitaire inste/ling ingesteld tegen de 
beslissingen van de bevoegde minister 
over beslissingen van die inste/ling, 
die hij onwettig acht, schort o.m. de 
uitvoering van de schorsing van de 
toekenning van toelagen op tot aan de 
uitspraak van het gerecht over die 
beweerde onwettigheid, zodat, wan
neer zodanig beroep is ingesteld, de 
rechter in kort geding kan bevelen dat 
de Staat het deel van de toelagen zal 
betalen die zowel v66r als na het 
instellen van het « verhaal » niet z1jn 
uitgekeerd. 
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(BELGISCHE SJ:AAT - MIN. v. NATIONALE I terwijl, eerste onderdeel, door te 
OPVOEDING EN NEDERLANDSE CULTUUR beslissen dat de scborsing van de uitvoe
T. KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN [K.U.L.]) ring van de door eiser getroffen maat-

regel, ingevolge bet door verweerster 
ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 19 december 1979 
door het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scben
ding van de artikelen 9, 584, 1039 van 
het Gerecbtelijk Wetboek en 45, § 5, 
tweede en vierde lid, van de wet van 
27 juli 1971 op de financiering en de 
controle van de universitaire instellin-
gen, 

doordat bet arrest eiser veroordeelt tot 
betaling aan verweerster van een bedrag 
van 29.878.267 frank op grond dat : de 
minister onder wie de betrokken inrich
ting ressorteert de toekenning van toela
gen scborst; dat ecbter bet verbaal bij 
de recbtbank ingesteld door de betrok
ken vrije universitaire instelling tegen 
de getroffen maatregel de uitvoering 
ervan opscborst tot aan de definitieve 
uitspraak van bet gerecbt; dat, vermits 
de procedure ten gronde lange tijd kan 
aanslepen, de scborsing van de inhou
ding werd voorzien; dat door hogerver
melde wetsbepalingen geen onderscbeid 
wordt gemaakt naargelang bet om de 
inbouding gaat van de volledige wer
kingstoelage of om een gedeeltelijke en 
eenmalige inbouding; dat evenmin wordt 
voorzien dat de opscborting van de 
inbouding aileen maar op toekomstige. 
uitbetalingen slaat; dat deze scborsing 
evenzeer betrekking beeft op de reeds 
v66r de vordering ingebouden bedragen; 
dat bet recbt van verweerster om, vanaf 
het instellen van de vordering tot de 
definitieve beslissing, aanspraak te kun
nen maken op de ingebouden gelden 
niet voor ernstige betwisting vatbaar is; 
dat de beslissing om, ten titel van 
sanctie, 10 procent in te bouden op de 
werkingstoelage die verschuldigd is voor 
de maand april 1979, ondanks een regel
matig bij de burgerlijke recbtbanken 
ingediende vordering, de budgettaire 
vooruitzicbten van verweerster in de war 
stuurt en daardoor een ernstige bedrei
ging vormt voor het verder zetten van 
haar educatieve opdracht; dat bet, gelet 
op de boogdringendheid, behoort een 
einde te stellen aan de bedreiging die er 
het gevolg van is; 

voor de recbtbank ingestelde verbaal, 
slaat zowel op de volledige, gedeeltelijke 
of eenmalige inbouding van de wer
kingstoelage als op de reeds voor de 
vordering ingebouden bedragen, bet 
arrest zicb uitspreekt over een gedeelte 
van de betwisting zelf, beslist over de 
recbten en plichten van partijen, en zo 
aan de zaak zelf een nadeel toebrengt 
(schending van de artikelen 9, 584, 
1039 van bet Gerecbtelijk Wetboek en 45, 
§ 5, tweede en vierde lid, van de wet van 
27 juli 1971); 

tweede onderdeel, de scborsing van de 
uitvoering van de door eiser getroffen 
maatregel, ingevolge bet door verweer
ster met exploot van 16 april 1979 voor 
de recbtbank ingestelde verbaal, geen 
terugwerkende kracht beeft, zodat de 
inbouding van 10 procent van de maan
delijkse werkingstoelage, die door de 
minister op 15 maart 1979 beslist was 
geworden, niet onder toepassing van 
deze schorsing valt (scbending van 
artikel 45, § 5, tweede en vierde lid, van 
de wet van 17 juli 1971); 

derde onderdeel, bet arrest ten 
onrecbte beslist dat de aanspraken van 
verweerster niet voor ernstige betwisting 
vatbaar zijn, zodat de rechter in kort 
geding geenszins voor dit gescbil 
bevoegd was (schending van de 
artikelen 9, 584, 1039 van bet Gerechte
lijk Wetboek en 45, § 5, tweede en vierde 
lid, van de wet van 27 juli 1971) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende, enerzijds, dat het 

arrest, zonder op dat punt te wor
den aangevochten, de vordering van 
verweerster interpreteert als ertoe 
strekkende het ingehouden bedrag 
bij voorraad, dit is voorlopig totdat 
de rechtbank over de gegrondheid 
van de door de minister getroffen 
sanctie zal hebben beslist, ter 
beschikking te horen stellen van 
verweerster; dat uit het geheel van 
de beslissing ook blijkt dat de 
veroordeling van eiser tot betaling 
van het ingehouden bedrag, die 
door het arrest is uitgesproken, niet 
verder strekt dan tot hetgeen in de 
vordering was gevraagd; 
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Overwegende, anderzijds, dat de 
grond van het geschil, dat tussen de 
partijen is gerezen en aanhangig is 
bij de rechtbank, betrekking heeft 
op de wettigheid of de regelmatig
heid van de door de raad van 
beheer van verweerster genomen 
beslissing en het daarvan afhan
gende recht van eiser om de aan 
verweerster toekomende werkings
toelagen gedeeltelijk in te houden; 

Overwegende dat hieruit volgt dat 
het arrest, door te beslissen zoals 
eerder is gezegd op grond dat het 
verhaal van verweerster bij de 
rechtbank de door de minister 
getroffen sanctie schorst, geenszins 
beslist over een gedeelte van de 
zaak zelf en geen vooroordeel 
inhoudt over de uiteindelijke rech
ten en verplichtingen van de par
tijen, zoals die door de rechtbank 
zullen worden vastgesteld; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

Wat het derde onderdeel betreft: 
Overwegende dat de considerans 

van het arrest, volgens welke « het 
recht van verweerster om, vanaf het 
instellen van de vordering tot de 
definitieve beslissing, aanspraak te 
kunnen maken op de ingehouden 
gelden niet voor ernstige betwisting 
vatbaar is », de gegrondheid van de 
gevorderde voorlopige maatregel 
betreft en geen steun van de beslis
sing over de bevoegdheid van de 
rechter in kort geding uitmaakt; 

Dat het onderdeel, dat aileen 
tegen die considerans is gericht in 
zoverre hij, volgens het onderdeel, 
de bevoegdheid betreft, feitelijke 
grondslag mist; 

Wat het tweede onderdeel be
treft: 

Overwegende dat uit de economie 
van artikel 45, §§ 4 en 5, van de wet 
van 27 juli 1971 blijkt dat, waar 
daarin sprake is van schorsing van 
de uitvoering van de maatregel 
getroffen door de minister met 
betrekking tot de toekenning van 
toelagen aan de betrokken vrije 
universitaire instelling, het de 

bedoeling van de wetgever is te 
beletten dat in geval van verhaal bij 
de rechtbank de sanctie, opgelegd 
wegens de voorgehouden onwettig- · 
heid of onregelmatigheid van de 
beslissing, enige uitvoering zou ken
nen vooraleer het gerecht definitief 
het bestaan van de onwettigheid of 
onregelmatigheid heeft vastgesteld; 

Overwegende dat hieruit volgt 
dat, wanneer de opgelegde sanctie, 
zoals ten deze, reeds gedeeltelijk is. 
uitgevoerd door het inhouden van 
een deel van de toelage, de schor-' 
sende werking van het verhaal aan 
het in stand houden van die hou
ding voorlopig zijn grondslag ont
neemt; 

Overwegende dat. het arrest der
halve, zonder schending van ·de 
evenvermelde wetsbepaling, beslist 
dat eiser het ingehouden gedeelte 
van de werkingstoelage ter beschik
king van verweerster moet stellen 
totdat de rechtbank over haar ver
haal uitspraak heeft gedaan; 

Dat het onderdeel faalt riaar 
recht; 

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

21 mei 1981 ~ 1• kamer - Voorzitter 
en verslaggever : ridder de Schaetzen, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van de h. Dumon, procureur
generaal - Advocaten : mrs. Houtekier 
en De Gryse. 

Nr. 546 

1• KAMER - 21 mei 1981 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN--: BUR

GERLLJKE ZAKEN - GERECHTELLJK WET
HOEK, ART. 151 - VERSTEKDOENDE PARTLJ OF 
PARTLJ DIE NIET HEEFl.' GECONCLUDEERD -
VONNIS OF ARREST, GEACHT OP TEGEN
SPRAAK TE ZLJN GEWEZEN - BEG RIP. 



- 1101-

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - BURGERLLJKE ZAKEN -
PARTLJ DIE CONCLUSIE HEEFT NEERGELEGD 
TER GRIFFIE - PARTLJ NIET VERSCHENEN 
VOOR DE RECHTER- RECHTER NIET GEHOU
DEN TE ANTWOORDEN OP DE IN DIE CONCLU
SIE VERVATTE MIDDELEN. 

3° RECHT VAN VERDEDIGING- BUR
GERLLJKE ZAKEN - VONNIS OF ARREST, 
GE;ACHT OP TEGENSPRAAK TE ZLJN GEWEZEN 
-. GERECHTELLJK WETBOEK, ART. 751 - VER
STEKDOENDE PARTLJ DIE TER GRIFFIE EEN 
CONCLUSIE HEEFT NEERGELEGD - CONCLU
SIE NIET BEANTWOORD DOOR DE RECHTER -
GEEN MISKENNING VAN HET RECHT VAN 
VERDEDIGING. 

4° BETICHTING VAN VALSHEID -
BURGERLLJKE ZAKEN - CASSATIEBEROEP -
VALSHEIDSVORDERING TOT STAVING VAN 
HET CASSATIEBEROEP - GERECHTELLJK 
WETBOEK, ART. 907 - VALS STUK- VALS
HEID VAN HET STUK DIE NIET TOT GEVOLG 
KAN HEBBEN DAT HET CASSATIEBEROEP TEN 
ONRECHTE WORDT VERWORPEN - VERWER
PING VAN DE VALSHEIDSVORDERING {1). 

1•, 2• en a• Wanneer de meest gerede 
partij onder de voorwaarde van 
art. 751 Ger. W. een vonnis of arrest 
heeft gevorderd dat geacht wordt op 
tegenspraak te zijn gewezen, spreekt 
het gerecht, waarbij die vordering 
aanhangig is, zodanig vonnis of arrest 
iiit, als de andere partij, die niet is 
verschenen, zich ertoe beperkt heeft 
een conclusie ter griffie neer te leggen 
en die derhalve niet op de terechtzit
tihg ter beoordeling van de rechter 
heeft voorgelegd; aangezien die rech
ter op zodanige conclusie niet behoeft 
te antwoorden, kan hij door er niet op 
te antwoorden het recht van verdedi
ging niet miskennen (2). (Art. 97 Gw.; 
art. 751 Ger.W. en het algemeen 

' rechtsbeginsel inzake het recht van 
verdediging.) 

(LE LOGIS, C.V. T. MRS. ST. BEELE EN CH. NYS -
CURATOREN INZAKE FAILLISSEMENT J.P. 

DESTREBECQ) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 december 1979 

door het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen· 

Gelet op de voorziening tegen 
voormeid arrest; 

Gelet op het door eiseres inge
diende verzoekschrift waarbij de 
procedure inzake valsheidsincident 
voor het Hof wordt ingesteld; 

Overwegende dat de voorziening 
en het verzoekschrift dezelfde 
beslissing betreffen; dat zij dienen 
samengevoegd te worden; 

I. Wat de voorziening betreft : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 746, 750, 751, 
755, 756, 757, 769, 780, 1042, 1066 en 
1067 van bet Gerechtelijk Wetboek, van 
bet algemeen rechtsbeginsel betreffende 
de eerbiediging van de rechten van de 
verdediging en van artikel 97 van de 
Grondwet, 

doordat bet arrest bet beroepen von
nis bevestigt en daarbij recht spreekt op 
basis van artikel 751 van bet Gerech
telijk Wetboek hoewel eiseres op. 
24 september 1979 regelmatig haar con
clusie ter griffie van bet hof van beroep 
had neergelegd, en dit op grond van de 
overweging dat eiseres ter zitting van 
9 november 1979 niet verschenen was, 

terwijl de rechtspleging voorzien door 
artikel 751 van bet Gerechtelijk Wetboek 
tot doe! heeft de meest gerede partij in 
staat te stellen de andere partij in 
gebreke te stellen, te concluderen en, 
indien deze laatste geen conclusie 
neemt, op de vastgestelde zitting een 
vonnis te nemen dat geacht wordt op 
tegenspraak te zijn gewezen, 

terwijl eiseres, in gebreke gesteld om 
te concluderen, regelmatig conclusie 
genomen had voor de zitting vastgesteld 
op 9 november 1979, en aan de griffie 
van het hof van beroep op 24 sep
tember 1979 het origineel van haar 
conclusie had overgemaakt overeen
komstig artikel 746 van bet Gerechtelijk 
W etboek, zodat het arrest, door de ver
weerders in deze omstandigheden toe te 
Iaten op boger vermelde zitting van -------------------1 9 november 1979 een vonnis te bekomen 

(1) Cass., 3 juni 1971 (A.C., 1971, 981). dat geacht wordt op tegenspraak te zijn 
(2) Zie Cass., 7 dec. 1972 (A.C., 1973, 339) en gewezen, de in bet cassatiemiddel inge~ 

voetnoot F.D., 16 jan. 1976 (ibid., 1976, 577) en roepen bepalingen van het Gerechtelijk 
voetnoot E.K., 12 sept. 1980 (ibid., 1980-81, Wetboek schendt (in bet bijzonder de 
nr. 30). artikelen 746, 750, 751, 1042 en 1067) en 
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de rechten van de verdediging van schenen, er geen sprake kan zijn 
eiseres miskent (schending van het inge- van een schending, om die reden, 
roepen algemeen rechtsbeginsel} : van bedoeld algemeen rechtsbegin-

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat eiseres, ofschoon zij 
behoorlijk bij gerechtsbrief van 
9 juli 1979 werd opgeroepen om ter 
terechtzitting van 9 november 1979 
te verschijnen, niet verschenen is, 
noch iemand voor haar, dat de 
verweerders, met toepassing van 
artikel 751 van het Gerechtelijk 
Wetboek, een arrest vorderen dat 
geacht wordt op tegenspraak te zijn 
gewezen en dat de voor de toepas
sing van voormelde wetsbepaling 
vereiste formaliteiten vervuld zijn; 

Overwegende dat, krachtens die 
wetsbepaling, een vonnis of een 
arrest dat geacht wordt op tegen
spraak te zijn gewezen, kan worden 
verleend niet alleen wanneer een 
partij binnen de vastgestelde ter
·mijn geen conclusie heeft genomen, 
maar ook wanneer zij op de vastge
stelde terechtzitting niet verschijnt; 

Overwegende dat, nu eiseres op 
die terechtzitting niet verscheen, de 
omstandigheid dat zij op 24 sep
tember 1979 een conclusie ter griffie 
van het hof van beroep had neerge
legd, niet kon beletten dat dit hof, 
op vordering van de verweerders,· 
een arrest dat geacht wordt op 
tegenspraak te zijn gewezen, uit
sprak; 

Overwegende dat het middel 
schending van de rechten van de 
verdediging aanvoert om de enige 
reden dat het hof van beroep, met 
toepassing van artikel 751 van het 
Gerechtelijk Wetboek, een arrest 
heeft uitgesproken dat geacht wordt 
op tegenspraak te zijn gewezen, 
hoewel eiseres een conclusie had 
genomen; 

Overwegende dat vermits over
eenkomstig de wet, inzonderheid 
artikel 751 van het Gerechtelijk 
Wetboek, een dergelijk arrest wette
lijk gewezen wordt wanneer de 
partij, hoewel zij een conclusie had 
genomen en die ter griffie had 
bezorgd, ter zitting niet was ver-

sel; 
Dat het middel faalt naar recht; 

Over het tweede en het derde middel 
samen, het tweede, afgeleid uit de 
schending van het artikel 97 van de 
Grondwet, 

doordat het arrest het beroepen von
nis bevestigt waar het eiseres veroor
deelt « tot vrijgave aan eiser q.q. (hier 
verweerder) van de borgsom van drieen
tachtigduizend frank », zonder te ant
woorden op de volgende middelen die 
eiseres op omstandige wijze liet gelden 
in haar conclusie in hoger beroep : ... 

het derde, afgeleid uit de schending 
van de artikelen 742, 745, 746, 748, 750, 
751, 780, 1042 en 1067 van het Gerechte
lijk Wetboek, van het algemeen rechts
beginsel van de eerbiediging van de 
rechten van de verdediging en van 
artikel 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest weigert rekening te 
houden met de middelen omschreven in 
de conclusie op grond van de overweging 
dat eiseres niet verscheen ter zitting van 
9 november 1979, te 11 u. 30, en dat 
bijgevolg op basis van artikel 751 van 
het Gerechtelijk Wetboek kan rechtge
sproken worden, 

terwijl, zoals ten deze eiseres, appel
lante, het origineel van haar· conclusies 
ter griffie neerlegde en deze neerlegging, 
die geldt als betekening krachtens 
artikel 746 van het Gerechtelijk Wet
hoek, als gevolg heeft dat het geding 
tussen partijen was aangegaan en de 

·de batten tegensprekelijk waren gewor
den, zodat de rechtsmacht moest ant
woorden op de middelen ingeroepen in 
de conclusie die door appellante werden 
neergelegd voor de zitting vastgesteld bij 
toepassing van artikel 751 van het 
Gerechtelijk Wetboek en tijdens welke 
appellante niet verscheen, zodat het 
arrest, door geen rekening te houden 
met de middelen geformuleerd in de 
conclusies neergelegd door eiseres op 
24 september 1979, de in het middel 
ingeroepen bepalingen van het Gerech
telijk Wetboek schendt en de rechten 
van de verdediging van eiseres miskent 
(schending van het ingeroepen algemeen 
rechtsbeginsel) : 

Overwegende dat eiseres de mid
delen die uiteengezet zijn in de, 
naar haar bewering, op 24 sep-
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ternber 1979 ter griffie neergelegde 
conclusie, niet op de terechtzitting 
ter beoordeling van de rechters in 
hoger beroep heeft voorgelegd; dat 
die rechters derhalve niet verplicht 
waren op die rniddelen te antwoor
den; 

Overwegende dat, zoals uit het 
antwoord op het eerste rniddel 
blijkt, er geen sprake kan zijn van 
rniskenning van de rechten van de 
verdediging; 

Dat de middelen niet kunnen 
worden aangenornen; 

21 mei 1981 - 1• kamer - Voorzitter : 
ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Sury - Gelijklui
dende conclusie van de h. Dumon, pro
cureur-generaal - Advocaten : mrs. 
Simont en Biitzler. 

Nr. 547 

1• KAMER - 21 mei 1981 

II. Wat 
betreft : 

de valsheidsvordering 1° CASSATIEMIDDELEN BURGER-

Overwegende dat eiseres van 
valsheid beticht : r het bestreden 
arrest omdat het ten minste impli
ciet, maar zeker vaststelt dat eiseres 
in gebreke bleef te concluderen, 
hoewel zij een conclusie op 
24 september 1979 ter griffie van 
het hof van beroep had neergelegd; 
2o de inventaris van de stukken van 
de rechtspleging in hoger beroep, 
opgesteld door de griffier van het 
hof van beroep op 25 januari 1980, 
orndat bedoelde inventaris voor
rnelde conclusie van eiseres niet 
vermeldt; 

Overwegende dat het arrest niet 
vaststelt, zelfs niet impliciet, dat 
eiseres in gebreke bleef te conclude
ren; 

Overwegende dat, wat de inventa
ris betreft, uit het antwoord op de 
rniddelen van de voorziening blijkt 
dat de aangevoerde valsheid, als 
was ze bewezen, niet van die aard is 
dat ze ten onrechte de verwerping 
van de voorziening kan medebren-
gen; 

Om die redenen, voegt samen de 
zaken ingeschreven op de algemene 
rol onder nrs. 3013 en 3014; ver
werpt de voorziening en de vals
heidsvordering; veroordeelt eiseres 
in de kosten van de voorziening en 
van het incident. 

LUKE ZAKEN - BESTREDEN ARREST DAT 
BESLIST DAT DE VERWEERDER ZICH IN STAAT 
VAN WE'ITIGE ZELFVERDEDIGING BEVOND
MIDDEL AFGELEID UIT SCHENDING VAN 
ART. 416 SW. - MIDDEL WAARIN ENKEL 
WORDT AANGEVOERD DAT AAN VERSCHEI
DENE ESSENTIELE VEREISTEN VAN WETTIGE 
ZELFVERDEDIGING NIET IS VOLDAAN -
NADERE BEPALING DAAROVER ENKEL IN DE 
ONTWIKKELING VAN HET MIDDEL - VAAG 
MIDDEL- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL (1). 

2° MISDRIJF - WETTIGE ZELFVERDEDI
GING- STRAFWETBOEK, ART. 416- BEGRIP. 

2° Het arrest dat vaststelt dat de ver
weerder, nadat hij zich schuldig heeft 
gemaakt aan gewelddaden op eiser, 
door een gebaar kon doen geloven dat 
hij een vuurwapen wilde nemen, kan 
wettig eruit afleiden dat die eiser, die 
de verweerder heeft gekwetst doordat 
hij van zijn vuurwapen gebruik heeft 
gemaakt, zich " in de ogenblikkelijke 
noodzaak van wettige verdediging » 
bevond. 

(MICHIELS T. VAN DOORSLAER, STAD ANTWER
PEN, BELGISCHE STAAT- MIN. V. JUSTITIE) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 9 oktober 1979 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 416 van het 
Strafwetboek, 97 en 107 van de Grond
wet, 

(1) Zie Cass., 4 april 1974 (A.C., 1974, 861) en 
noot 1. 
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doordat bet arrest stelde dat eerste 

verweerder handelde in staat van zelf
verdediging op grond dat, na de geweld
daden door eiser op agent Van Doorslaer 
gepleegd en op de juiste wijze door de 
eerste rechter beschreven, na twee som
maties « halt of ik schiet », vermelde 
agent, op een afstand van ongeveer 
15 meter van eiser verwijderd, een schot 
in de lucht schoot en bij bet gebaar van 
eiser, die naar een wapen leek te 
grijpen, naar de benen schoot om zich te 
verdedigen en terzelfder tijd eiser te 
verhinderen te ontsnappen, 

terwijl de door bet arrest verstrekte 
motivering, evenmin als die van bet 
beroepen vonnis, waarnaar bet arrest 
trouwens uitdrukkelijk verwijst, geens
zins volstaat om tot wettige zelfverdedi
ging te besluiten en dat met name de 
aangehouden feiten onvoldoende zijn om 
wettelijk tot toepassing van bet begrip 
zelfverdediging te besluiten, gezien aan 
verschillende essentiEHe voorwaarden 
van de wettige zelfverdediging niet vol
daan werd, 

zodat bet arrest de in bet middel 
aangehaalde bepalingen schendt : 

Over de gronden van niet
ontvankelijkheid van het middel, 
door de verweerders hieruit afgeleid 
dat het middel schending van de 
artikelen 97 en 107 van de Grond
wet aanvoert zonder te bepalen 
waarin die schending bestaat en 
ofschoon die wetsbepalingen geen 
betrekking hebben op de · aange
voerde grief; voorts hieruit dat het 
middel niet preciseert aan welke 
essentH!le vereisten van wettige 
zelfverdediging niet is voldaan : 

Overwegende dat in het middel 
niet wordt aangegeven hoe de 
artikelen 97 en 107 van de Grond
wet zouden zijn geschonden; dat het 
middel niet aanduidt door misken
ning van welke essenWHe vereisten 
voor wettige zelfverdediging het 
arrest artikel 416 van het Strafwet
boek schendt; dat hetgeen in de 
toelichting omtrent de genoemde 
bepalingen wordt gezegd, het 
gebrek van het middel zelf niet kan 
verhelpen; 

Over het tweede middel, doordat bet 
arrest beslist dat eerste verweerder een 
wettige reden had tot geweld in de 
ambtsbediening (artikel 257 Strafwet
boek), daar hij een vluchtende dader 
verhinderde te ontsnappen, 

terwijl bet loutere aanhouden van een 
persoon en bet beletten van de vlucht 
geeD. reden opleveren tot wettig gebrilik 
van ,een vuurwapen : 

Over de grond van niet
ontvankelijkheid van het middel, 
afgeleid uit gebrek aan belang, nu 
het arrest ook wettige zelfverdedi
ging aanneemt : 

Overwegende dat het arrest, 
zowel in zijn eigen redenen als in 
die van de eerste rechter, die het 
overneemt, vaststelt dat het schot, 
waardoor de verwondingen werden 
veroorzaakt, door eerste verweerder 
afgevuurd werd toen deze een 
nieuwe bedreiging zag in het gebaar 
van eiser, die naar een wapen leek 
te grijpen, en dat, op het ogenblik 
dat eiser besloot zijn pistool af te 
vuren, hij de herhaalde zware 
gewelddaden voor ogen had en 
moest hebben, waarvan hij zojuist 
het slachtoffer geworden was; 

Dat het arrest door die vaststel
lingen de aanwezigheid van wettige 
zelfverdediging wettelijk verant
woordt; 

Overwegende dat, nu de beslis
sing wettelijk verantwoord wordt 
door het aannemen van wettige 
zelfverdediging, het middel zonder 
belang is en derhalve niet ontvan
kelijk; 

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

21 mei 1981 - 1 • kamer - Voorzitter : 
ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Soetaert -
Gelijkluidende conclusie (2) van de h. 
Dumon, procureur-generaal - Advoca
ten : mrs. Houtekier, De Gryse en 
Biitzler. 

(2) 0p grond van de regel dat, ook al kan 
Dat het middel niet ontvankelijk een Ieemte in het middel niet door de 

is; (Zie vervolg nota volgende biz.) 
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1 e KAMER - 22 mei 1981 

1° OVEREENKOMST ---' WEDERKERIGE 
OVEREENKOMST - NIET-UITVOERING DOOR 
EEN DER PARTLJEN VAN HAAR VERBINTENIS 
- RECHT VAN DE PARTIJ JEGENS WIE DE 
VERBINTENIS NIET IS UITGEVOERD, DE 
ANDERE PARTLJ TE NOODZAKEN DE OVER
EENKOMST UIT TE VOEREN, WANNEER ZULKS 
MOGELIJK IS, OF ONTBINDING VAN DE OVER
EENKOMST TE VORDEREN - KEUS STAAT 
ALLEEN AAN DIE PARTIJ EN NIET AAN DE 
RECHTER. 

2° RECHTBANKEN BURGERLIJKE 
ZAKEN- BESLISSING WAARBIJ ONTBINDING 
VAN EEN WEDERKERIGE OVEREENKOMST 
WORDT UITGESPROKEN, HOEWEL ENKEL DE 
UITVOERING ERVAN WAS GEVORDERD 
ONWETTIGE BESLISSING. 

I Over het middel, ·afgeleid'uit de schen
ding van de artikeleri 1138, 2•, van 'het 
Getechtelijk Wetboek, 1134, 1142, 1146, 
1147, 1148, 1149, 1184 en, voor zoveel 
nodig, 1741 van bet Burgetlijk Wetboek, 
alsmede van het algemeen rechtsbegin
sel tot verbod voor de rechter uitspraak 
te doen over niet-gevorderde·zaken, 

doordat bet aangevochten vonnis de 
tussen de partijen tot stand gekomeh 
handc:ilshuurovereenkomst ten nadele 
van de veiweerders ontbonden verklaart 
en hen veroordeelt om aan de eisers ten 
titel van schadevergoeding de ex aequo 
et bono bepaalde som van 100.000 frank 
meer de gerechtelijke intresten te beta
len, onder meer op grond : dat de eisers 
« niet volkomen schuil (kunnen) gaan 
achter de bewering dat zij van plan 
waren in het gehuurde pand een geheel 
nieuwe handel te gaan uitbaten, f:m dat 
zij dan ook geen rekening dienden te 
houden met een teh deze toch gevestigde 

2• Onwettig is de · beslissing van de toestand die hun niet onbekend was of 
rechter tot ontbinding van een weder- minstens niet onbekend mocht zijn 
kerige overeenkomst, wanneer enkel geweest »; dat hieruit « dan ook_ (moet) 
de uitvoering ervan was gevorderd(1). afgeleid worden dat zij overhaastig te 

werk zijn gegaan, zoniet dat zij van hun 
medecontractere:ilde partij geen duide
lijke oppuntstelling hebbe:il gei:\ist of 
altharis hun de gelegenheid niet hebberi 
gegeven bet definitief sluiten van de 
huuroveteenkomst te Iaten afhange:il van 
deze toch noodzakelijke voorafgaande 
oppuntstelling met betrekking tot de in 
het pand gevestigde handelszaak »; dat 
« de pretenties op schadevergoeding 
vanwege de (eisers) dan ook (dienen) 

'(DE CLERCQ, STOFFERIS 
-T. ROELANDTS, VERVYNCK) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 9 januari 1980 door 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Gent in hoger beroep gewezen; 

-----------------! beperkt ( ... ), doch hierbij ook rekenirig 
dient gehouden met de bepalingen van 
het artikel 1184 van het Burgerlijk 

-Wetboek »; dat het ten deze • duidelijk 
(is) en het wordt door de (eisers) zelf 
aangegeven, dat zich in het verhuurde 
pand een derde heeft gevestigd, die 
blijkbaar ook de voorheen in het pand 
gevestigde handel heeft overgenomen »; 
dat « in die omstandigheden dan ook 
onmogelijk van de (verweerders) (kan) 

Vervolg nota 2 van vorige biz. : 

ontwikke!ing van· het middel worden aange
vuld, de erin voorkomende _ grief echter een 
commeritaar of een nadere bepaling kan 
inhouden over een reeds in dat middel ver
meld gegeven, zodat het middel geen vaag 
middel ·is, door welke vaagheid het niet 
ontvimkelijk zou worden verklaard (zie noot 
2 onder Cass.,- 8 jan. 1959 (Bull. en Pas., I, 
4601), .;. had het O.M. aanvaard dat het middel 
- maar niet de grondslag ervan - ontvanke
lijk was, om de reden dat dit middel noodza
kelijk de vereisten van art. 416 Sw. had 
bedoeld, daar in· de· ontwikke!lng de reeds in 
het midde! voorkomende gegevens enkel nader 
zijn bepaald. (Over het onderscheid tussen het 
middel en de ontwikkeling, zie de voetnoot 
P.L. onder Cass., 31 okt. 1935 (Bull. en Pas., 
1936, I, 2~] .en de voetnoot L.C., onder Cass., 
5 mei 1938 (ibid., 1938, I, 161].) 

Nota arrest nr. 548 : 

(1) Zie Cass., 5 sept. 1980 (A.C., 1980-810 
1r. 11). 

gevergd worden, zoals de (eisers) het 
menen te mogen eisen, dat zij hun 
verbintenis zouden nakomen » en dat 
« derhalve de verbintenis die tussen 
partijen tot stand kwam, voorafgaande
lijk {dient) ontbonden met schadevergoe
ding voor de (eisers) "• 

terwijl, naar luid van artikel 1184, 
derde lid, van het Burgerlijk Wetboek de 
ontbindirig van een wederkerige over
eenkomst in rechte moet worden gevor
derd en het aangevochten vonnis, door 
ambtshalve - zonder dat eisers · noch 

i 
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verweerders zulks hadden gevraagd -
de tussen de partijen gesloten handels
huurovereenkomst ten nadele van de 
verweerders ontbonden te verklaren met 
schadevergoeding ten bedrage van 
100.000 frank meer de gerechtelijke 
intresten, uitspraak doet over niet gevor
derde zaken; terwijl de partij jegens wie 
de verbintenis niet is uitgevoerd, de 
keus heeft om ofwel de andere partij te 
noodzaken de overeenkomst uit te voe
ren, wanneer de uitvoering mogelijk is, 
ofwel de ontbinding van de overeen
komst te vorderen, met schadevergoe
ding; de eisers ten deze steeds hebben 
geopteerd voor de uitvoering in natura 
van de gesloten handelshuurovereen
komst, aangezien deze, weliswaar in de 
toekomst, mogelijk is, met schadevergoe
ding wegens vertraging in deze uitvoe
ring; terwijl de omstandigheid « dat zich 
in het verhuurde pand een derde heeft 
gevestigd, die blijkbaar ook de voorheen 
in het pand gevestigde handel heeft 
overgenomen » - in strijd met hetgeen 
bet aangevochten vonnis beweert -
geen afbreuk kan doen aan het recht 
van de eisers de uitvoering van hun 
verbintenis te vorderen van de verweer
ders en bet aangevochten vonnis door de 
handelshuurovereenkomst ten nadele 
van verweerders ontbonden te verklaren 
met schadevergoeding voor de eisers en 
aldus hieraan bet door partijen overeen
gekomen gevolg niet te willen toeken
nen, de verbindende kracht van die 
overeenkomst miskent (schending van 
alle in bet middel aangeduide wetsbepa
lingen en bet algemeen rechtsbeginsel 
tot verbod voor de rechter uitspraak te 
doen over niet gevorderde zaken) : 

<>ver de door de vervveerders 
opgeworpen grond van niet
ontvankelijkheid van het middel, 
hieruit afgeleid dat niet gepreci
seerd wordt waarin de schending 
van een bepaald artikel of algemeen 
beginsel bestaat : 

<>vervvegende dat eiser letterlijk 
onder meer stelt : « terwijl, naar 
luid van artikel 1184, derde lid, van 
het Burgerlijk Wetboek, de ontbin
ding van een wederkerige overeen
komst in rechte moet worden gevor
derd en het aangevochten vonnis, 
door ambtshalve zonder dat 
eisers noch verweerders zulks had
den gevraagd - de tussen de par
tijen gesloten handelshuurovereen-

komst ten nadele van de verweer
ders ontbonden te verklaren met 
schadevergoeding ten bedrage van 
100.000 frank meer de gerechtelijke 
intresten, uitspraak doet over niet 
gevorderde zaken »; 

<>verwegende dat, althans in deze 
tekst, eiser de wettelijke bepaling, 
met name artikel 1184, derde lid, 
van het Burgerlijk Wetboek, aan
duidt ·waarvan de schending wordt 
aangevoerd en preciseerl waarin die 
schending bestaat; 

Dat in zoverre het middel ontvan
kelijk is; 

<>ver het middel zelf : 
<>verwegende dat in een wederke

rig contract de partij jegens wie de 
verbintenis niet is uitgevoerd, de 
keus heeft om ofwel de andere 
partij te noodzaken de overeen
komst uit te voeren, in voorkomend 
geval bij equivalent, ofwel de out
binding van de overeenkomst te 
vorderen, met schadevergoeding; 

<>verwegende dat de rechtbank de 
ontbinding uitspreekt hoewel eiser 
enkel om de uitvoering verzocht en 
aldus artikel 1184 van het Burgerlijk 
Wetboek schendt; 

Dat het middel in zoverre 
gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden vonnis, behalve in zoverre 
het vaststelt dat tussen de partijen 
een handelshuurovereenkomst is tot 
stand gekomen; beveelt dat melding 
van onderhavig arrest 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 de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Dendermonde, zitting hou
dende in hoger beroep. 

22 mei 1981- 1• kamer- Voorzitter 
en verslaggever : de h. Janssens, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Charles, eerste advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Biitzler en 
VanRyn. 
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3• KAMER- 25 mei 1981 

INTERESTEN - GERECHTELUKE INTEREST 
INVALIDITEITSUITKERINGEN WAARVAN 

SPRAKE IS IN DE WET VAN 9 AUG. 1963 -
VERBINTENIS TOT BETALING VAN INVALIDJ
TEITSUITKERJNGEN - WETTELJJKE INTEREST 
VERSCHULDIGD. 

De verbintenis tot betaling van invalidi
teitsuitkeringen waarvan sprake is in 
de wet van 9 aug. 1963 onderstelt 
noodzakelijk de erkenning van een 
subjectief - zij het een burgerlijk of 
politiek - recht op die uitkering en is 
dus, in de zin van art. 11.53 B. W., een 
verbintenis die alleen betrekking heeft 
op het betalen van een bepaalde 
geldsom, waarvoor, derhalve, in geval 
van vertraging in de uitvoering, de in 
dat artikel bedoelde wettelijke interest 
verschuldigd is (1). 

(LANDSBOND VAN DE NEUTRALE MUTUALJ
TEITSVERBONDEN T. FRANZA, RUKSINSTITUUT 
VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
:len arrest, op 7 april 1978 door het 
~rbeidshof te Bergen gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ling van artikel 1153 van het Burgerlijk 
r\letboek, 

doordat het arbeidshof eiser veroor
leelt tot betaling aan verweerder van de 
'edragen die het verschil vormen tussen 
tet dagelijks bedrag van de vergoeding 
nzake ziekte- en invaliditeitsverzeke
ing en dat van de gezamenlijke uitke
ingen van Italie, Frankrijk en de Belgi
che mijnwerkersregeling, zegt dat die 
edragen betrekking hebben op de 
eriode van 1 maart 1970 tot 
0 september 1972, en eiser bovendien 
eroordeelt tot betaling van de op 
e verschuldigde bedragen berekende 
~rechtelijke interest voor de periode 
m 11 februari 1971, dit is de datum 
m het inleidend verzoekschrift, tot 
i februari 1978, op grond dat het 
!schil er aileen over gaat of op de aan 
!rweerder verschuldigde bedragen 
!rechtelijke interest moet worden 

betaald, dat de verbintenis van de verze
keringsinstelling betrekking heeft op 
een geldsom, dat, krachtens artikel 1153 
van het Burgerlijk Wetboek, bij niet 
tijdige uitvoering van ee:h dergelijke 
verbintenis gerechtelijke interest ver
schuldigd is, dat, voor zover ze bestemd 
zijn om een afzonderlijk nadeel te dek
ken, de wettelijke sociale zekerheidsver
goedingen en de gerechtelijke interest 
kunnen samengaan, dat het toekennen 
van de vergoedingen niet in de weg staat 
aan het toewijzen van de interest, 

terwijl de sociale zekerheidsrechten 
politieke rechten zijn met een geldelijk 
karakter; de aard van die rechten en 
inzonderheid die van de betrekkingen 
die krachtens dat recht ontstaan tussen 
de verzekerde en de instelling die de 
sociale zekerheidsprestaties verstrekt, 
niet ermee te verenigen is dat schade
vergoeding verschuldigd is of, bijgevolg, 
gerechtelijke interest, die de voortzetting 
is van een vorm van schadevergoeding, 
zodat het arbeidshof, door eiser, op 
grond van artikel 1153 van het Burger
lijk Wetboek, te veroordelen tot betaling 
van de op de verschuldigde bedragen 
berekende gerechtelijke interest, de 
draagwijdte en de toepasselijkheid van 
die wetsbepaling miskent : 

Overwegende dat, hoewel het 
recht op de prestaties van de sociale 
zekerheidsregeling voor werkne
mers een politiek recht is dat zijn 
grondslag vindt in de wets- en 
reglementsbepalingen die het doen 
ontstaan en regelen, hieruit niet 
volgt dat de bedoelde prestaties 
geen aanleiding kunnen geven tot 
betaling van moratoire of gerechte
lijke interest; 

Dat de verbintenis tot betaling 
van die prestaties, die noodzakelijk 
de erkenning van het subjectieve 
recht op die prestaties onderstelt, 
ongeacht of het burgerlijk of poli
tiek is, niettemin een verbintenis is 
die, in de zin van artikel 1153 van 
het Burgerlijk Wetboek, aileen 
betrekking heeft op het betalen van 
een bepaalde geldsom en, derhalve, 
in geval van vertraging in de uitvoe
ring, tot gevolg heeft dat de wette

-----~----------llijke interest, waarvan sprake in die 
(I) Zie Cass., 3 dec. 1979 (A.C., 1979-80, 
. 214) en 19 mei 1980 (ibid.,1979-80, nr. 588). 

bepaling, verschuldigd is; 
Dat het middel faalt naar recht; 
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En overwegende dat de verwer
ping van de voorziening alle belang 
ontneemt aan de vordering tot bin
dendverklaring van het arrest; 

(RIJKSDIENST VOOR P.RBEIDSVOORZIENING 
T. ZAGHET, FEDRIGO) 

ARREST ( vertahng) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 22 december 1978 

0 d. d t d door het Arbeidshof te Luik gewe-m 1e re enen, verwerp e 
voorziening en de oproeping tot zen; 
bindendverklaring van het arrest; Over het middel van niet
veroordeelt eiser in de kosten. · ontvankelijkheid dat ambtshalve 

25 mei 1981 ...:.._ 3• kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Meeus, wnd. 
voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Duchatelet, advocaat-generaal 
- Advocaat: mr. Biitzler. 

Nr. 550 

3• KAMER- 25 mei 1981 

door het openbaar ministerie tegen 
de voorziening is opgeworpen, over
eenkomstig artikel 1097 van het 
Gerechtelijk Wetboek ter kennis is 
gebracht en hieruit is afgeleid dat 
de voorziening gericht is tegen de 
wettige erfgenamen van Claudio 
Zaghet die voor de feitenrechter 
had geprocedeerd en eiser niet 
bewijst dat Claudio Zaghet is 
overleden: 

Overwegende dat eiser op 
6 mei 1981 ter griffie van het Hof 
een uittreksel uit de akte van over

CASSATIE lijden van Claudio Zaghet heeft 
- BURGERLIJKE ZAKEN - MIDDEL VAN neergelegd; 
NIET-ONTVANKELIJKHEID DOOR HET OPEN-

1° VOORZIENING IN 

BAAR MINISTERIE OF DOOR DE VERWEERDER Overwegende dat dit stuk krach
OPGEWORPEN - INDIENING DOOR DE ElSER tens artikel 1100 van het Gerechte
VAN STUKKEN TER VERANTWOORDING VAN lijk Wetboek is. overgelegd ten 

bewijze dat de voorziening ontvan
kelijk is; 

DE ONTVANKELIJKHEID VAN DE VOORZIE
NING - VERWERPING VAN HET MIDDEL VAN 
NIET ONVANKELIJKE VOORZIENING (1). Dat het middel van niet

ontvankelijkheid niet kan worder 
2° WERKLOOSHEID - GERECHTIGDEN aangenomen; 

OP WERKLOOSHEIDSUITKERING - WACHT
TIJD - ART. 120 K.B. 20 DEC. 1963 - AANTAL 
ARBEIDSDAGEN VEREIST DOOR ART. 118, EER
STE LID, VAN HETZELFDE BESLUIT- BEG RIP. 

2" Om gerechtigd te zijn op werkloos
heidsuitkering met toepassing van 
art. 120 KB. 20 dec. 1963 moet de 
werknemer onder meer ten minste de 
helft of twee derde van het aantal 
arbeidsdagen in . aanmerking kunnen 
doen nemen dat in art. 118, eerste lid, 
van hetzelfde besluit is vastgesteld 
voor de Jeeftijdsgroep waartoe hij 
behoort (2). 

Over het middel, afgeleid uit de schen 
ding van de artikelen 118, inzonderhei< 
eerste en tweede lid, 120, inzon 
derheid 2", van het koninklijk beslui 
van 20 december 1963 betreffend 
arbeidsvoorziening en werkloosheic 
welk artikel 118 aangevuld en gewijzig· 
is bij de artikelen 1 van het koninklij 
besluit van 14 maart 1975 en 1 van ht 
koninklijk besluit van 22 november 1971 
en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest de beslissing van d 
eerste rechter bevestigt en zegt d; 
wijlen Zaghet sedert 23 februari 1976, c 
dag van zijn aanvraag, gerechtigd is c -----------------1 werkloosheidsuitkering, op grond dat < 

(1) Cass., 25 okt. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 137). 

(2) Cass., 3 maart 1980 (A.C., 1979-80, 
nr. 416); zie Cass., 12. mei 1980 (ibid., 1979-80, 
nr. 580). · 

aanvrager, die ingevolge artikel 11 
tweede lid, van voornoemd koninkli 
besluit van 20 december 1963 in ei 
hogere leeftijdsgroep wordt · geplaat 
dan die waartoe hij normalerwij 
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behoort, doch die niettemin deel uit
maakt van een van de vijf groepen die 
op beperkende wijze. worden opgesomd 
in het eerste lid van hetzelfde 
artikel 118, onder de bepalingen van 
artikel 120, 1" en 2", van hetzelfde besluit 
valt; dat die . tekst inderdaad om het 
beroepsverleden van de werknemer in 
aanmerking te kunnen nemen naar 
artikel 118, eerste lid, verwijst en dus 
eveneens de aanvrager bedoelt waarop 
artikel 118, tweede lid, wordt toegepast, 

terwijl, naar luid van artikel 120 van 
het koninklijk besluit van 20 de
cember 196a, de werknemer, die niet 
voldoet aan de voorwaarden gesteld in 
de artikelen 118 en 119, zijn beroepsver
leden kan aanvoeren, op voorwaarde dat 
hij de helft of twee derde van de door de 
bepalingen van het eerste lid van voor
noemd artikel 118 vereiste arbeidsdagen 
kan aantonen; artikel 120, dat strikt 
moet worden uitgelegd, door niet te 
verwijzen naar de afwijkende bepalingen 
van het tweede lid van datzelfde artikel, 
aldus belet dat de afwijking die het 
vaststelt, gecumuleerd wordt met de 
afwijking vastgesteld in dat tweede lid, 
waaruit volgt dat het arrest, door ten 
deze aan wijlen Zaghet werkloosheids
uitkering toe · te kennen op grond van 
een aantal arbeidsdagen die berekend 
worden door het cumuleren van de 
afwijkingen van het tweede lid van 
artike.I 118 en van artikel 120, 2", niet 
naar recht is verantwoord en de in 
het middel bedoelde wetsbepalingen 
schendt: 

Overwegende dat, volgens arti
kel 118, eerste lid, van het konink
lijk besluit van 20 december 1963 
::~etreffende . arbeidsvoorziening en 
nerkloosheid, op werkloosheidsuit
{ering gerechtigd zijn de werkne
ners die tijdens een bepaalde 
Jeriode een aantal arbeidsdagen in 
tanmerking kunnen doen nemen 
lat bepaald is volgens hun leeftijds
:roep; 

Dat ingevolge het tweede lid van 
!at artikel ook recht heeft op de 
Litkering de werknemer die, hoewel 
tij de · voor zijn leeftijdsgroep 
:estelde voorwaarde niet vervult, 
tiettemin voldoet aan die gesteld 
oor een van. de hogere leeftijds
roepen; 
Dat artikel 120, 2", van hetzelfde 

oninklijk besluit met name bepaalt 

dat de werknemer, die niet voldoet 
aan de voorwaarden van artikel 118, 
gerechtigd is op werkloosheidsuit
kering, indien hij ten minste twee 
derde van het door artikel 118, 
eerste lid, vereiste aantal arbeidsda
gen in aanmerking kan doen nemen 
en bovendien, voor elke ontbre
kende arbeidsdag, acht arbeidsda
gen in aanmerking kan doen nemen 
tijdens de tien jaar die aan de in 
die bepaling vastgestelde refertepe
riode voorafgaan; 

Overwegende dat artikel 120, 2", 
het in aanmerking nemen van het 
beroepsverleden van de aanvrager 
uitsluitend doet afhangen van het 
feit of die een aantal arbeidsdagen, 
waarvan sprake is in artikel 118, 
eerste lid, in aanmerking kan doen 
nemen; 

Overwegende dat het arrest, door 
te beslissen dat artikel 120, wanneer 
het verwijst naar artikel 118, eerste 
lid, eveneens de aanvrager bedoelt 
die onder toepassing valt van 
artikel 118, tweede lid, die bepalin-
gen schendt; · 

Overwegende dat, ingevolge de 
artikelen 580, 2", 1017, tweede lid, 
en 1111, tweede lid, van het Gerech
telijk Wetboek, de kosten ten Iaste 
moeten komen van eiser; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de vernietigde 
beslissing; veroordeelt eiser in de 
kosten; verwijst de zaak naar het 
Arbeidshof te Brussel. 

25 mei 1981 - a• kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Meeus, wnd. 
voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Duchatelet, advocaat-generaal 
- Advocaat : mr. Simont. 

Nr. 551 

a• KAMER - 25 mei 1981 

1° WERKWOSHEID- RECHT OP WERK

LOOSHEIDSUITKERING - WERKNEMER ZON
DER LOON- LOON~ BEGRIP. 
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2° TUSSENKOMST - BURGERLIJKE I daar aan aile andere voorwaarden is 

ZAKEN - CASSATIEGEDING _ VORDERING VOldaan, die vergoeding met de werk
TOT BINDENDVERKLARING VAN HET ARREST, loosheidsuitkering kan worden gecumu
DOOR DE ElSER INGESTELD - ONTVANKE- leerd, 
LIJKHEID- VOORWAARDE. terwijl de bijzondere vergoeding in 

1" Als loon, in de zin van art. 126, laatste 
lid, KB. van 20 dec. 1963 Arbeidsvoor
ziening en Werkloosheid, is aan te 
merken de vergoeding wegens onre
gelmatig ontslag van een werknemer, 
lid van de ondernemingsraad of van 
het comite voor veiligheid en gezond
heid. (Art. 21, § 7, wet van 20 sept. 
1948; art. 1bis, § 7, wet van 
10 juni 1952.) 

2". Niet ontvankelijk is de door de eiser 
ingestelde vordering tot bindendver
klaring, wanneer niet blijkt dat hij 
belang erbij heeft het arrest bindend 
te doen verklaren voor de tot tussen
komst opgeroepen partij (1). 

(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING 
T. DETRIXHE EA.) 

ARREST ( vertaling) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 25 april 1980 door het 
Arbeidshof te Luik gewezen; 

geval van ontslag van de werknemers, 
die lid zijn van een ondernemingsraad of 
van een comite voor veiligheid en 
gezondheid, strekt tot bescherming van 
die wer knemers tegen de ontslagmaatre
gelen die tegen hen zouden . worden 
genomen omdat zij de mandatarissen 
zijn van het personeel; die vergoeding, 
die niet wordt gecumuleerd met de 
gewone opzeggingsvergoeding doch deze 
vervangt, een bijzondere opzeggingsver
goeding of schadevergoeding wegens 
beeindiging van de overeenkomst ople
vert in de zin van artikel 126 van 
voormeld koninklijk besluit van 
20 december 1963, zodat, door het tegen
deel te beslissen, het arrest, dat het 
begrip loon in de zin van voormelde 
wettelijke bepaling schendt, niet naar 
recht is verantwoord : 

Overwegende dat, enerzijds, het 
arrest vaststelt dat verweerster, die 
lid was van de ondernemingsraad 
van de naamloze vennootschap 
Cristalleries du Val Saint-Lambert, 
bij de vereffening van die vennoot
schap is ontslagen en van de vereni-

Over het middel, afgeleid uit de schen- ging zonder winstoogmerk Fonds 
ding van de artikelen 126 van het social de la societe anonyme les 
koninklijk besluit van 20 december 1963 Cristalleries du Val Saint-Lambert 
betreffende arbeidsvoorziening en werk- de aan de leden van de onderne
loosheid en 97 van de Grondwet, 

mingsraad verschuldigde vergoeding 
doordat het arrest, dat op dit punt het h f k · 

beroepen vonnis wijzigt, beslist dat de ee t ontvangen overeen. omstlg 
vergoeding waarop de werknemers, die artikel 21, § 7, van de wet van 
lid zijn van een ondernemingsraad of 20 september 1948 houdende organi
van · een comite voor veiligheid en satie van het bedrijfsleven; dat, 
gezondheid, kunnen aanspraak maken anderzijds, het arrest beslist dat 
wanneer ze worden ontslagen in strijd verweerster tegelijkertijd kan aan
met de wettelijke bepalingen tot regeling spraak maken op de werkloosheids
van hun bescherming, niet « het !outer uitkering en op die vergoeding 
verlies van een betrekking en het ont- d d d d" d 
breken van enig loon, doch het verlies ge urende e perio e re voor e 
van een door de werknemer · in de vaststelling van het bedrag van die 
onderneming verkregen statuut dekt, vergoeding in aanmerking word1 
zodat die vergoeding van nature geen · genomen, doch pas vanaf het ver
uitkering is die als loon geldt •; dat strijken van de normale opzeggings
bijgevolg die bijzondere beschermings- termijn; 
vergoeding niet kan worden aangemerkt 0v d d · 1 26 
als een opzeggingsvP.rgoeding of als een erwegen e at artrke 1 var 
schadevergoeding wegens beeindiging het koninklijk besluit van 20 de· 
van de overeenkomst in de zin van cember Hl63 betreffende arbeids· 
artikel 126 van voormeld koninklijk voorziening en werkloosheid ondeJ 
besluit van 20 december 1963 en dat, andere bepaalt dat, om werkloos· 

heidsuitkering te genieten, de werk 
(1) Cass .. 28 feb. 1980 (A.C .. 1979-80, nr. 411). nemer geen loon mag hebben e1 
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eraan toevoegt dat inzonderheid als 
loon worden aangemerkt de opzeg
gingsvergoeding of de schadever
goeding wegehs beeindiging van de 
arbeidsovereenkomst waarop de 
werknemer :eventueel recht heeft, 
het vakantiegeld, het loon voor 
feestdagen ,en het gewaarborgd 
loon; 

Overwegende dat de bijzondere 
vergoeding acj.n de ontslagen werk
nemers, die lid zijn van de onderne
mingsraad, vtiortvloeit uit de onre
gelmatige b~eindiging van hun 
overeenkomsf en loon is in de zin 
van voormeld artikel 126; 

Dat het middel gegrond is; 

Ten aanzien van de door eiser 
ingestelde vordering tot tussen
komst en tot bindendverklaring van 
het arrest; 

Overwegende dat uit het arrest 
blijkt dat verweerster, enerzijds, de 
vereniging zonder winstoogmerk 
Fonds social de Ia societe anonyme 
les Cristalleries du Val Saint
Lambert heeft gedagvaard tot terug
betaling van de sociale zekerheids
bijdragen die Iaatstgenoemde op de 
bijzondere vergoeding had ingehou
den en, voor de rechter in hoger 
beroep, haar vordering heeft uitge
breid tot de betaling van het door 
genoemde vereniging ingehouden 
gedeelte van die vergoeding dat 
Dvereenstemde met de jaarlijkse 
vakantie; dat zij, anderzijds, in haar 
:::eding met voormelde vereniging 
~en vordering tot tussenkomst en 
;ot bindendverklaring van het von-
1is tegen de Rijksdienst voor Maat
;chappelijke Zekerheid heeft inge
;teld; 

Dat hieruit volgt dat de bestreden 
>eslissing, voor zover ze uitspraak 
loet over het recht van verweerster 
1p werkloosheidsuitkering, niets te 
oaken heeft met tussen haar en die 
'ereniging gevoerde geding waarin 
1,e Rijksdienst voor Maatschappe
ljke Zekerheid in tussenkomst is 
eroepen; 

Dat de vorderingen tot bindend
verklaring van het arrest, bij gebrek 
aan belang, niet ontvankelijk zijn; 

Overwegende dat, krachtens de 
artikelen 580, 2•, 1017, tweede lid, 
en 1111, tweede lid, van het Gerech
telijk Wetboek, de kosten van de 
voorziening ten laste moeten komen 
van eiser; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest voor zover het 
beslist dat verweerster aanspraak 
heeft op werkloosheidsuitkering; 
verwerpt de vorderingen tot bin
dendverklaring van het arrest; 
beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslis
sing; veroordeelt eiser in de kosten 
van de voorziening en van de vorde
ringen tot bindendverklaring van 
het arrest; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Arbeidshof 
te Brussel. 

25 mei 1981 - 3• kamer - Voorzitter : 
de h. Meeus, wnd. voorzitter - Verslag
gever : de h. Kreit - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Duchatelet, advo
caat-generaal - Advocaat : mr. Simont. 

Op dezelfde dag zijn zes arresten in dezelfde 
zin gewezen op de voorziening van dezelfde 
eiser tegen beslissingen van dezelfde datum 
van het Arbeidshof te Luik in zake Putzeys, 
Hyzette, Mawait, Debe!, Verbraeken, Michigan. 

Nr. 552 

2• KAMER - 26 mei 1981 

WEGVERKEER - VERKEERSBORDEN 
WEGVERKEERSREGLEMENT 1 DEC. 1975 
OVERGANGSBEPALINGEN - BORD E,l MET 
EEN BLJKOMENDE VERMELDING - VEREISTEN 
VOOR DE REGELMATIGHEID NAAR DE VORM 

~ EN DE PLAATSING OVEREENKOMSTIG DE 
VOORSCHRIITEN VAN HET WEGVERKEERS
REGLEMENT, 

Om regelmatig naar de vorm en over
eenkomstig de voorschriften van het 
Wegverkeersreglement geplaatst te 
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zijn, mag een bord E.l, geplaatst v66r 
de inwerkingtreding van het Wegver

'keersregl. 1 dec. 1975 en houdende een 
bijkomende vermelding ofwel slechts 
een opschrift hebben dat de periode 
aanduidt tijdens welke het parkeerver
bod geldt, ofwel, gedurende de over
gangsperiode, slechts aangevuld zijn 
met een onderbord met de vermelding 
« schijf verplicht ». (Artt. 27.1, 70.2-1, 
1° en 3°, en 85.11 Wegverkeersregl.) 

(VAN GOETHEM) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
O,en vonnis, op 16 mei 1980 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Antwerpen; 

Over het eerste mid del, afgeleid ui t de 
scbending van de artikelen 2 van bet 
Strafwetboek, 5 en 85.11 van betWegver
keersreglement, 

doordat bet vonnis eiser tot een geld
boete veroordeelt ter zake van bet niet 
in acbt nemen, als weggebruiker op de 
openbare . weg, van de verkeerslicbten, 
verkeersborden of wegmarkeringen die 
regelmatig naar de vorm, voldoende 
zicbtbaar en overeenkomstig de voor
schriften van bet reglement waren aan
gebracht, 

terwijl artikel 2 van het Strafwetboek 
bepaalt dat geen misdrijf kan worden 
gestraft met_ straffen die · bij de wet niet 
warep gesteld vooi:dat het misdrij£ werd 
gepleegd, zodat de recbter . geen straf 
kan opleggen indien die gedraging niet 
uitdrukkelijk als een misdrijf is aange
merkt en er geen straf op is gesteld, 

en terwijl artikel 85.11 van het Weg
verkeersreglement bepaalt dat bet ver
keersbord • parkeerverbod » slechts mag 
worden aangevuld met een onderbord 
met de vermelding" scbijf verplicbt » : 

Overwegende dat het vonnis vast
stelt dat het verkeersbord dat eiser 
niet in acht zou hebben genomen, 
« overeenstemt met de afbeelding 
van het bord E.1 en met dat a£ge
beeld onder de overgangsbepaling 
van art. 85.11 van het huidig ver
keersreglement, met daaronder op 
een speciaal ander bord de vermel
ding " uitgezonderd dienstwagens 
Ministerie van Justitie" »; 

Overwegende dat uit de tekst van 
artikel 70.2.1, 1° en 3°, van het Weg
verkeersreglement van 1 december 
1975 en uit het verslag aan de 
Koning bij dat reglement blijkt dat, 
enerzijds, om de bestaande ver
warde toestand te verhelpen, bij de 
verkeersborden met parkeerverbod 
of met parkeer- en stilstandverbod, 
geen andere opschriften meer 
mogen voorkomen dan die- waarin 
het reglement voorziet en een 
opschrift . bij een parkeerverbod 
(teken E.1) of een parkeer- en 
stilstandverbod (teken E.3) slechts 
een periode mag aanduiden tijdens 
welke het verbod geldt, en ander
zijds, een parkeerbeperking in de 
tijd of het voorbehouden voor 
bepaalde categorieen van voertuigen 
positief moet gebeuren door middel 
van het teken P (E.9); 

Overviegende dat, in afwijking 
daarvan, ingevolge artikel 85.11 voor 
de tijd dat die .bepaling geldt, een 
v66r de inwerkingtreding van het 
reglement aangebracht bord E.1, 
aangevuld met een onderbord met 
de vermelding « schijf verplicht », in 
welk geval de bepalingen vim 
artikel 27.1 gelden, behouden mag 
blijven; dat een gelijkaardige afwij
king mogelijk is voor het bord E.3, 
waarbij een beperking van het ver
bod in de tijd of een uitzondering 
voor sommige categorieen voertui
gen mag worden aangeduid hetzij in 
de rode rand van het bord, hetzij op 
een speciaal onderbord; 

Overwegende dat uit het voor· 
gaande volgt dat een bord E.1, orr. 
regelmatig naar de vorm en over
eenkomsti"g de voorschriften van he· 
Wegverkeersreglement geplaatst t( 
zijn als het een bijkomende vermel
ding heeft, ofwel slechts eer 
opschrift mag hebben dat d~ 
periode aanduidt tijdens welke he 
parkeerverb6d geldt, ofwel, gedu 
rende de overgangsperiode, slecht 
aangevuld mag zijn met een onder 
bord met de vermelding « schij 
verplicht »; 

Dat het vonnis de bepalingen va: 
de artikelen 70.2.1 en 85.11 van hE 
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Wegverkeersreglement scbendt door (CLEYMAET) 

als regelmatig naar de vorm en 
overeenkomstig de voorscbriften 
van bet reglement geplaatst, aan te 
merken een bord E.1 met een ver
melding « uitgezonderd dienstwa
gens Ministerie van Justitie », die 
kracbtens artikel 85.11 tijdens de 
overgangsperiode slecbts bij het 
verkeersbord E.3 mag voorkomen; 

Dat bet middel gegrond is; 

26 mei 1981 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Caenepeel - Gelijklui
dende conclusie van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal. 

Nr. 554 

2• KAMER- 26 mei 1981 

Om die redenen, zonder acbt te 1o CASSATIEMIDDELEN _ STRAFZAKEN 
slaan op bet tweede en bet derde 
middel die niet tot cassatie zonder 
verwijzing kunnen leiden, vernietigt 
bet bestreden vonnis; beveelt dat 

- MIODEL DAT HET HOF ZOU VERPLICHTEN 
FElTELIJKE GEGEVENS TE ONDERZOEKEN -
NIET ONTVANKELIJK CASSATIEMIDDEL (1). 

van dit arrest melding zal worden 2° WEGVERKEER - KONINKLIJK BESLUIT 
gemaakt Op de kant van de vernie- VAN 21 AUG. 1967 TOT REGLEMENTERING VAN 
tigde beslissing; laat de kosten ten DE WIELERWEDSTRIJDEN EN VAN DE VELD-
laste van de Staat; verwijst de zaak RITTEN - • INRICHTEN • VAN EEN WIELER-
naar de Correctionele Recbtbank te WEDSTRIJD- BEGRIP. 
Mecbelen, zitting boudende in 3o SPORTWEDSTRIJDEN _ KONINKLIJK 
boger beroep. BESLUIT VAN 21 AUG. 1967 TOT REGLEMENTE-

26 mei 1981 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Caenepeel - Gelijklui
dende conclusie van de h. Charles, eerste 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Lenaerts, Antwerpen. 

Nr. 553 

2• KAMER- 26 mei 1981 

HOGER BEROEP - STRAFZAKEN 
HOGER BEROEP TEGEN EEN VERSTEKVONNIS 
-TERMIJN. 

RING VAN DE WIELERWEDSTRIJDEN EN VAN 
DE VELDRITTEN - c INRICHTEN • VAN EEN 
WIELERWEDSTRIJD- BEGRIP. 

2" en 3" Uit de vaststelling dat de 
beklaagde promotoren zocht en zich te 
hunner beschikking stelde om wieler
wedstrijden, volgens een te bepalen 
kalender, te organiseren, dat de 
beklaagde heeft gezorgd voor de 
inschrijving van de deelnemers, het 
geven van de start, het toezicht op de 
wedstrijd, het opmaken van de uitsla
gen en de prijsuitreiking en dat hij 
bovendien het bedrag van de verzeke
ringspremie ontving, kan de rechter 
wettig afleiden dat de beklaagde de 
" inrichter » was van een wielerwed
strijd, in de zin van art. 2 KB. 21 aug. 
1967 tot reglementering van de wieler
wedstrijden en van veldritten. 

(MASSCHEI,EIN) 

ARREST 

De termijn die de veroordeelde heeft om 
tegen een verstekvonnis van de cor
rectionele rechtbank hager beroep in 
te stellen bedraagt tien dagen na de 
dag van de betekening aan die partij 
of aan haar woonplaats (1) (2). (Art. 
203 Sv.) 

HET HOF; - Gelet op bet bestre
den vonnis, op 2 januari 1981 in ----------------1 boger beroep gewezen door de Cor

Nota's arrest nr. 553 : 

(1) Cass., 16 sept. 1975 (A.C., 1976, 77). 

(2) Thans bedraagt de termijn 15 dagen (wet 
.5 juni 1981). 

rectionele Recbtbank te Kortrijk; 

Nota arrest nr. 554 : 

(I) Cass., 20 mei 1980 (A.C., 1979-80, nr. 589). 



-.1114-
Over het middel, afgeleid uit de schen

ding van artikel 2 van het koninklijk 
besluit van 21 augustus 1967, 

doordat bet vonnis eiser veroordeelt 
wegens overtreding van de artikelen 2 
en 10 van het koninklijk besluit van 
21 augustus 1967, gewijzigd bij konink
lijk besluit van 6 februari 1970 en dus 
oordeelt dat eiser wel als de « inrichter • 
dient te worden beschouwd in de zin 
van artikel 2 van het koninklijk besluit 
van 21 augustus 1967, 

terwijl, zoals blijkt uit de bepalingen 
van bet koninklijk besluit van 21 au
gustus 1967 gewijzigd bij bet koninklijk 
besluit van 6 februari 1970 (namelijk de 
artikelen 2, 3, 6, 7, 14, 19 en 23), die de 
inrichting van wielerwedstrijden op de 
openbare weg aan bepaalde voorwaarden 
onderwerpen en aan de inrichters alge
mene en bijzondere verpliehtingen 
opleggen, de inrichters duidelijk die 
personen zijn die het initiatief nemen 
tot bet organiseren van een wielerwed
strijd, daartoe de vergunning aanvragen, 
bet parcours bepalen, het parcours 
inrichten in samenwerking met bet 
gemeentebestuur en de andere diensten, 
verzekeringen afsluiten en instaan voor 
aanwezigheid van hulpdiensten, politie, 
signaalgevers, de prijzen bijeenbrengen 
en er de uitkering van doen; de inrich
ters in algemene en bijzondere zin de 
verantwoordelijkheid dragen voor bet 
hele gebeuren rond een wielerwedstrijd 
in a! zijn bijzonderheden; de inrichters 
van de wielerwedstrijd te Schellebelle 
expliciet bekend zijn en rond hun hoe
danigheid geen twijfel kan bestaan : de 
Wielertoeristische Club W.T.C. te Schel
lebelle en namelijk de heren Van Boven 
en De Paepe de vergunning hebben 
aangevraagd, de toelating hebben beko
men, bet parcours hebben vastgesteld en 
hebben gezorgd voor bet inzamelen van 
de naturaprijzen, voor de uitreiking 
ervan, alsook voor bet plaatsen van de 
afsluitingen; duidelijk is dat de bier
hoven vermelde activiteiten de daden 
betreffen die te beschouwen zijn als 
« bet inrichten van een wielerkoers " en 
dat de personen die al deze materiE\le 
verrichtingen uitvoerden als « inrich
ters » in de zin van de wet dienen te 
worden beschouwd; eiser integendeel 
niet kan worden beschouwd als inrichter 
in de zin van de wet; hij, op verzoek van 
de inrichters, slechts een wettelijke ver
plichte technische functie uitoefende, die 
van koersdirecteur, waarin is voorzien 
door artikel 2 van het koninklijk besluit 
en waartoe hij aangesteld diende te zijn 

door de inrichters onder hun verant
woordelijkheid om bet verloop van de 
wedstrijd op technisch gebied te regelen 
in verband met de inschrijving, de start, 
het toezicht op de wedstrijd, de bepaling 
van de uitslag; in hun motivering en 
besluit de rechters ir. boger beroep 
duidelijk de inrichters met een van 
dezer vele aangestelde medewerkers, de 
zogenaamde koersdirecteur, verwarren; 
het koninklijk besluit van 21 augustus 
1967 noch in de tekst, noch in zijn opzet 
de bedoeling heeft een koersdirecteur of 
enige andere medewerker als inrichter 
aan te merken; artikel 2 van bet besluit 
integendeel bepaalt dat de inrichters 
ervoor waken dat de deelnemers en 
diegenen die hen vergezellen de hun 
opgelegde voorwaarden vervullen, wat op 
ondubbelzinnige wijze een algemene 
verantwoordelijkheid voor de inrichters 
betekent: 

Overwegende dat het onderzoek 
van het middel, in zoverre het de 
rechters verwijt de feiten verkeerd 
te hebben beoordeeld, het Hof zou 
verplichten feitelijke gegevens na te 
gaan; 

Dat het middel in zoverre niet 
ontvankelijk is; 

Overwegende, voor het overige, 
dat het vonnis vaststelt : dat eiser 
erkent dat hij de verantwoordelijk
heid droeg voor de organisatie ... dat 
hij als koersdirecteur fungeerde en 
dat de wedstrijden te Schellebelle 
onder zijn Ieiding plaatshadden; dat 
geen andere kinderen als deelne
mers aan de koers te Schellebelle 
waren ingeschreven dan de leden 
van het Wielerjeugdcomite West
Vlaanderen, dat blijkbaar volledig 
wordt beheerd door eiser; dat eiser 
naar initiatiefnemers zocht en zich 
te hunner beschikking stelde om 
wielerwedstrijden voor kinderen 
beneden vijftien jaar, volgens een te 
bepalen kalender, te organiseren 
dat eiser te Schellebelle hee£1 
gezorgd voor de inschrijving van dE 
deelnemers, het geven van de start 
het toezicht op de wedstrijd, he 
opmaken van de uitslagen en d1 
prijsuitreiking; dat bovendien ee1 
bedrag van 1.500 frank voor d~ 
verzekering aan eiser diende t< 
worden betaald; 
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Overwegende dat de rechters, uit 
deze onaantastbare vaststellingen, 
wettig hebben kunnen afleiden dat 
eiser de « inrichter » van de wieler
wedstrijd was in de zin van artikel 2 
van het koninklijk besluit van 
21 augustus 1967 tot reglementering 
van de wielerwedstrijden en van de 
veldritten, gewijzigd bij het konink
lijk besluit van 6 februari 1970; 

Dat het middel, in zoverre, 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. 

26 mei 1981 - 2" kamer - Voorzitter : 
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Caenepeel - Gelijklui
dende conclusie van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. Bourgeois, Kortrijk. 

Nr. 555 

2• KAMER- 26 mei 1981 

GEVOLG ZIJN VAN DE EERSTE, NIEITEGEN
STAANDE AFSTAND ZONDER BERUSTING, VAN 
HET CASSATIEBEROEP TEGEN DIE BESLISSIN
GEN(1). 

3° CASSATIE - OMVANG - STRAFZAKEN
VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE TEGEN DE 
BESLISSING OP DE STRAFVORDERING EN 
TEGEN DE DEFINITIEVE EN NIET DEFINITIEVE 
BESLISSINGEN OP DE TEGEN HEM EN DOOR 
HEM INGESTELDE BURGERLIJKE RECHTSVOR
DERINGEN - VERNIETIGING VAN DE BESLIS
SINGEN OP DE STRAFVORDERING EN OP DE 
TEGEN DE BEKLAAGDE INGESTELDE BURGER
LUKE RECHTSVORDERINGEN - BRENGT VER
NIETIGING MEE VAN DE BESLISSING OP DE 
DOOR DE BEKLAAGDE INGESTELDE BUR
GERLIJKE RECHTSVORDERING DIE AAN 
DEZELFDE ONWETI'IGHEID LIJDT (2). 

1 • De bestuurder die naar Jinks wil 
afslaan om de rijbaan te verlaten, 
moet zich vooraf ervan vergewissen of 
hij dit kan doen zonder gevaar, reke
ning houdende met de vertragingsmo
gelijkheden van de achterliggers; die 
verplichting houdt evenwel op als de 
bestuurder, na zijn voornemen om 
naar links af te slaan tijdig genoeg 
kenbaar te hebben gemaakt, zich naar 
links heeft begeven {3). (Artt. 19.1 en 
19.3 Wegverkeersregl.) 

(PLUYM T. VAN DE VELDE, DE WEIRDT, HOUTI'E
KEETE; PLUYM R., PLUYM J. T. VAN DE VELDE; 
DE WEIRDT, HOUTI'EKEETE T. PLUYM R., VAN DE 
VELDE; NATIONALE BOND DER LIBERALE 
MUTUALITEITSFEDERATIEN VAN BELGIE T. VAN 
DE VELDE; • NOORDSTAR EN BOERHAAVE • N.V. 

T. VAN DE VELDE) 

ARREST 

1° WEGVERKEER - RICHTINGSVERAN-
DERING WEGVERKEERSREGLEMENT HET HOF; - Gelet op het bestre-
1 DEC. 197s, ARTI'. 19.1 EN 19.3 _ BESTUURDER den arrest, op 28 oktober 1980 door 
DIE NAAR LINKS WIL AFSLAAN oM DE RIJ- het Hof van Beroep te Gent gewe
BAAN TE VERLATEN - VERPLICHTING ZICH 
VOORAF ERVAN TE VERG~SSEN DAT HIJ 
ZULKS KAN DOEN ZONDER GEVAAR VOOR DE 
ACHTERLIGGERS- BEPERKING VAN DIE VER
PLICHTING. 

2° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKEN
VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE TEGEN DE 
BESLISSING OP DE STRAFVORDERING EN 

zen; 
Overwegende dat Rita Pluym, 

naar aanleiding van een verkeers
ongeval waarin zijzelf, Mario Van 
de Velde en Beatrice Houttekeete 
betrokken waren, vervolgd werd 
wegens het onopzettelijk toebrengen 
van slagen of verwondingen aan 

TEGEN DE DEFINITIEVE EN NIET DEFINITIEVE 1----------------
BESLISSINGEN OP DE TEGEN HEM INGE-
STELDE BURGERLIJKE RECHTSVORDERINGEN (1) en (2) Cass., 21 nov. 1979 en 16 jan. 
- VERNIETIGING VAN DE BESLISSINGEN OP 1980 (A.C., 1979-80, nrs. 193 en 295). 

DE STRAFVORDERING - BRENGT VERNIETI- (3) Cass., 7 dec. 1977 (A.C., 1978, 418); zie 
GING MEE VAN DE BESLISSINGEN OP DE Cass., 8 nov. 1978 en 6 juni 1979 (ibid., 1978-79, 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERINGEN DIE HET 284 en 1172). 
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beide laatstgenoemden en aan Wau
ter De Weirdt; dat Mario Van de 
Velde rechtstreeks gedagvaard werd 
door Rita Pluym en Josephus 
Pluym, die hem een overtreding van 
artikel 10 van het Wegverkeersre
glement en het onopzettelijk toe
brengen van slagen of verwondin
gen aan Rita Pluym ten laste leg
den; 

I. Op de voorziening van eiseres 
Rita Pluym, in zoverre ze gericht is 
tegen de beslissing op de tegen haar 
ingestelde strafvordering : 

Over het middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 19.1, 
19.3, 1 •, van het Wegverkeersreglement, 
418, 420 van het Strafwetboek en 97 van 
de Grondwet : 

Overwegende dat uit de vaststel
lingen van het arrest onder meer 
blijkt dat het ongeval zich voordeed 
te De Pinte op de Oudenaardesteen
weg, bestaande uit twee door een 
verhoogde grasberm gescheiden rij
banen waarop het verkeer slechts in 
een richting is toegelaten, en die elk 
twee rijstroken hebben; dat Rita 
Pluym in de linker rijstrook van de 
door haar gevolgde rijbaan reed; dat 
haar wagen reeds licht naar links 
gericht, aan de achterkant door Van 
de Velde werd aangereden, onge
veer ter hoogte van het midden van 
de dwarsverbinding tussen de twee 
rijbanen waarop zij naar links 
diende af te slaan om zich opnieuw 
in de richting van Gent te begeven; 

Overwegende dat artikel 19.1 van 
het Wegverkeersreglement de be
stuurder, die naar links wil af
slaan om de rijbaan te verlaten, de 
verplichting oplegt zich vooraf 
ervan te vergewissen dat hij dit 
zonder gevaar voor de andere weg
gebruikers kan doen, vooral reke
ning houdende met de vertragings
mogelijkheden van de achterliggers; 
dat die verplichting evenwel 
ophoudt nadat hij, na overeenkom
stig artikel 19.3, 1 •, zijn voornemen 

om naar links af te slaan tijdig 
genoeg kenbaar te hebben gemaakt, 
zich naar links heeft begeven; 

Overwegende dat de rechters niet 
tegelijk kunnen aannemen, ener
zijds, dat « uit geen enkel gegeven 
met zekerheid bepaald (kan) wor
den of beklaagde Pluym reeds lang 
op deze (linker) rijstrook reed » en 
dat zo « aanvaard moet worden dat 
beklaagde Pluym haar linker rich
tingslicht in werking stelde, (niet) 
kan bepaald worden of zij dit tijdig 
deed » en, anderzijds, dat het vast
staat « dat (Pluym) er zich vooraf 
niet heeft van vergewist dat zij (de 
linker rijstrook kon oprijden) zon
der gevaar voor de andere wegge
bruikers, vooral rekening houdend 
met de vertragingsmogelijkheden 
van de achterliggers » en, dat zij 
haar « linker richtingslicht minstens 
laat aanstak » en aldus een -der 
« bijzonderste » voorschriften van 
artikel 19.3 van het Wegverkeersre
glement overtrad; 

Overwegende dat deze tegenstrij
digheden het onzeker maken of de 
rechters van oordeel zijn dat een 
bestuurder die naar links afslaat en 
die zich naar links heeft begeven, 
nadat hij tijdig genoeg teken heeft 
gedaan, nog verder aandacht moet 
blijven geven aan de achterliggers, 
dan wel of eiseres niet tijdig teken 
had gedaan en bij het uitvoeren van 
haar beweging naar links geen acht 
had geslagen op de achterliggers; 

Dat het arrest mitsdien de veroor
deling van eiseres niet wettelijk 
verantwoordt; 

II. Op de voorzieningen van de 
eisers Rita Pluym en Josephus 
Pluym, in zoverre ze gericht zijn 
tegen de beslissing op de tegen 
Mario Van de Velde op recht
streekse dagvaarding ingestelde 
strafvordering : 

Overwegende dat, behalve wai de 
veroordeling in kosten van de straf
vordering betreft, eiseres, _als 
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beklaagde, en de eisers, als recht
streeks dagende burgerlijke partijen 
geen hoedanigheid hebben om 
tegen zodanige beslissing cassatie
beroep in te stellen; dat de voor
zieningen in zoverre niet ontvan
kelijk zijn; 

III. Op de voorzieningen van de 
eisers Rita Pluym en Josephus 
Pluym, in zoverre ze gericht zijn 
tegen: 

i • de veroordeling van eiseres in 
de kosten van de strafvordering op 
rechtstreekse dagvaarding tegen 
Mario Van de Velde ingesteld, 

2" de beslissing op de civielrechte
lijke vorderingen door de eisers 
tegen Iaatstgenoemde ingesteld, 

3" de beslissing op de tegen eise
res ingestelde civielrechtelijke vor
deringen van Mario Van de Velde 
en Desire De Weirdt en Beatrice 
Houttekeete, in hun diverse 
hoedanigheden : 

Overwegende dat, niettegen-
staande de gedeeltelijke afstand van 
eiseres - welke geen berusting 
impliceert -, de vernietiging van de 
beslissing op de tegen haar inge
stelde strafvordering de vernietiging 
van die beslissingen meebrengt, nu 
ze op dezelfde onwettigheid be
rusten en het voorwerp uitmaken 
van een regelmatig cassatieberoep; 

IV. Op de voorzieningen van 
Desire De Weirdt en Beatrice Hout
tekeete, in hun diverse hoedanighe
den, de naamloze vennootschap 
Noordstar en Boerhaave en de 
Nationale Bond der Liberale Mu
tualiteitsfederatien van Belgie : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat de eisers, 
burgerlijke partijen; hun voorzie
ningen hebben doen betekenen aan 
de partijen tegen wie ze gericht 
zijn; · 

Dat de voorzieningen mitsdien 
niet ontvankelijk zijn; 

Om die redenen, en zonder dat er 
grond bestaat tot toetsing van de 
door de eisers aangevoerde midde
len die niet tot ruimere cassatie of 
tot cassatie zonder verwijzing zou
den kunnen leiden, vernietigt het 
bestreden arrest, behalve in zoverre 
het bij zijn uitspraak over de straf
vorderingen de ten laste van Mario 
Van de Velde gelegde overtreding 
van het Wegverkeersreglement ver
jaard verklaart en hem zonder 
kosten vrijspreekt, en behalve in 
zoverre de rechters zich onbevoegd 
verklaren om kennis te nemen van 
de civielrechtelijke vorderingen 
tegen Mario Van de Velde ingesteld 
door Desire De Weirdt en Beatrice 
Houttekeete, in hun opgegeven hoe
danigheden, de Nationale Bond der 
Liberale Mutualiteitsfederatien van 
Belgie en de naamloze vennoot
schap Noordstar en Boerhaave, en 
de kosten ervan in beide instanties 
ten laste van deze partijen laat; 
beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslis
sing; veroordeelt eiseres Rita Pluym 
in de kosten van haar afstand, en 
de eisers Desire De Weirdt en 
Beatrice Houttekeete, de naamloze 
vennootschap Noordstar en Boer
haave en de N ationale Bond der 
Liberale Mutualiteitsfederatien van 
Belgie in de kosten van hun respec
tieve voorzieningen; en wat de ove
rige kosten betreft : veroordeelt de 
eisers Rita Pluym en Josephus 
Pluym samen in een vierde en 
verweerder Mario Van de Velde in 
de helft van die kosten; Iaat een 
.vierde van die kosten ten laste van 
de Staat; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Antwerpen. 

26 mei 1981- 2" kamer- Voorzitter: 
de h. Chli.tel, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Rauws - Gelijklui-
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dende conclusie van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal - Advo
caat : mr. De Gryse. 

Nr. 556 

2" KAMER- 26 mei 1981 

1° CASSATIEMIDDELEN BURGER-
LIJKE ZAKEN - NIEUW MIDDEL - MIDDEL 
DAT, OOK AL HEEFT HET GEEN BETREKKING 
OP DE OPENBARE ORDE OF EEN DWINGENDE 
BEPALING, KRITIEK OEFENT OP DE REDENGE
VING VAN DE RECHTER VOOR DE TOEPASSING 
VAN EEN ~LIJKE BEPALING OF EEN 
ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL - IN BEGINSEL 
GEEN NIEUW MIDDEL (1) (2). 

2° INDEPLAATSSTELLING - WERKGE
VER GESUBROGEERD IN DE RECHTEN VAN DE 
BEDIENDE, GETROFFENE VAN EEN ONGEVAL 
OP DE WEG NAAR OF VAN HET WERK -
OMVANG VAN DE SUBROGATIE. 

3° RECHTERLUK GEWIJSDE - BUR
GERLIJKE ZAKEN - GEZAG VAN HET RECH
TERLIJK GEW1JSDE - GEZAG DAT NIET 
ALLEEN GELDT VOOR DE PARTIJEN BIJ DE 
RECHTERLIJKE BESUSSING, DOCH OOK VOOR 
DIEGENEN DIE IN HUN RECHTEN ZIJN GETRE
DEN. 

2• De werkgever die in de rechten is 
getreden van zijn bediende, getroffene 
van een ongeval op de weg naar of van 
het werk, kan in de regel tegen de 
aansprakelijke derde en diens verze
keraar geen andere rechten uitoefenen 
dan die welke de getroffene zelf tegen 
de aansprakelijke derde had kunnen 
doen gelden (3). 

3• Het gezag van het rechterlijk 
gewijsde in burgerlijke z.~en ~eldt 
niet aileen voor de parti}en biJ de 
rechterlijke beslissing, doch ook VCJ_£:?r 
diegenen die in hun rechten ZJ}n 
getreden (4). 

(• DE SCHELDE • N.V. T. N.M.B.S.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 25 april 1980 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1249, 1250, 1", 1251, 
3" 1252, 1350, 3", 1352, 2011, 2012, 2013, 
2029 van het Burgerlijk Wetboek, 23, 24, 
25, 26 en 27 van het Gerechtelijk Wet
hoek, 

doordat het arrest eiseres veroordeelt 
om aan verweerster de som van 
1.008.655 frank te betalen, uit hoofde van 
terugvordering van de door laatstge
noemde als gesubrogeerde in de rechten 
van de' getroffene Jozef Jansen, uitge
keerde bedragen en gekapitaliseerde 
renten wegens een blijvende arbeidson
geschiktheid van 18 pet. als gevolg van 
een verkeersongeval op de weg van ·het 
werk op 31 augustus 1972, onder meer 
op grond van de overweging c dat het 
gewijsde tussen het slachtoffer en ver
wezene, de aansprakelijke derde, niet 
aan de burgerlijke partij (thans verweer
ster), die regelmatig hoger beroep 
instelde, kan tegengesteld worden », 

terwijl verweerster aan de getroffene: 
Jozef Jansen, op het ogenblik van het• 
ongeval in dienst van verweerster als 
statutair bediende, de bij het statuut van 
haar personeel, het regleme!lt. der . so
ciale werken en de adm1rustratieve 
bepalingen omschreven toelagen in spe
cien en voordelen in natura heeft toege
kend als borg van de veroorzaker van 
het ongeval en - overeenk<;>mstig voo~
melde statutaire, reglementa1re en adml
nistratieve bepalingen - als gesubro
geerde in de rechten van de getroffene, 
geen andere rechten kan uitoefenen d~ 
die welke laatstvernoemde zelf u1t 
hoofde van de door hem geleden schade 
tegen de aansprakelijke derde had kun----------------"""""1 nen uitoefenen; derhalve de aansprake

(1) Het middel is wei nieuw wanneer, zoals 
in het arrest wordt gezegd, de eiser voor de 
feitenrechter uitdrukkelijk of impliciet in die 
redengeving heeft berust. Zie hierover Cass., 
19 jan. 1978 (A.C., 1978, nr. 610) met voetnoot 
en de concl. van proc.-gen. Dumon, toen eerste 
adv.-gen., in Bull. en Pas., 1978, I, 576. 

(2) Cass., 26 juni 1980 (A.C., 1979-80, nr. 683). 

(3) Zie Cass., 26 april 1974 (A.C., 1974! 926), 
17 nov. 1975 (ibid., 1976, 349) en 12 me1 1977 
(ibid., 1977, 940). 

(4) Cass., 26 april 1974 (A.C., 1974, 926). 

lijke derde en zijn verzekera~, huidige 
eiseres, tegen de rechtsvordermg van de 
in de rechten getreden verweerster aile 
veiweermiddelen en excepties kunnen 
aanvoeren die zij aan de persoonlijke 
rechtsvordering van de getroffene bad
den kunnen tegenwerpen; inzonderheid 
door eiseres het gezag van het gewijsde 
werd ingeroepen van het vonnis van de 
eerste rechter van 30 november 1977, 
waarbij de aansprakelijke der~ en ~ise
res jegens de getroffene m solidum 
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werden veroordeeld om de som van 
135.000 frank te betalen wegens morele 
schade voor blijvende arbeidsongeschikt
heid en de overeenstemmende materiele 
schade werd begroot op eenzelfde som 
van 135.000 frank, hetzij samen « een 
vergoeding voor vermengde materiiHe en 
morele schade, hetzij zoals door bet 
slachtoffer zelf spontaan en bij herha
ling in de dagvaarding en hare eerste 
conclusie voorgesteld, a rato , van 
15.000 frank per punt of 270.000 frank », 
vonnis waarin de getroffene had berust; 
daaruit volgt dat bet arrest, zonder vast 
te stellen dat ter zake de wet op de 
arbeidsongevallen van toepassing zou 
zijn, om eiseres te veroordelen tot beta
ling aan verweerster van voormeld 
bedrag van 1.008.655 frank, niet wettig 
heeft kunnen overwegen dat bet 
gewijsde tussen bet slachtoffer en de 
aansprakelijke derde niet aan verweer
ster kan worden tegengeworpen : 

I. Nopens de gronden van niet
ontvankelijkheid tegen het middel 
door verweerster afgeleid : 1" uit de 
omstandigheid dat het middel, dat 
het hof van beroep verwijt niet te 
hebben vastgesteld dat de subroga
tie van verweerster op de Arbeids
ongevallenwet steunde, nieuw is 
vermits de partijen de aard van de 
subrogatie niet hebben betwist en 
eiseres zelfs aannam dat verweer
ster van rechtswege - en niet bij 
overeenkomst - was gesubrogeerd, 
nu ze in conclusie gewaagde van de 
« gesubrogeerde wetsverzekeraar »; 
2• uit de omstandigheid dat het 
middel gebrek aan belang vertoont 
aangezien de voorwaarden voor het 
inroepen van de exceptie van het 
rechterlijk gewijsde niet aanwezig 
zijn, nu het beroepen vonnis, aan de 
ene kant, aan de getroffene vergoe
ding voor morele schade toekende 
maar de vergoeding voor materiele 
schade afwees omdat hij hiervoor 
reeds door verweerster was vergoed, 
en, aan de andere kant, aan ver
weerster laatstvernoemde vergoe
ding toekende waaruit volgt dat, 
wanneer verweerster in hager 
beroep een grater bedrag voor ver
goeding van de materiele schade 
vordert, in geen geval de exceptie 
van het rechterlijk gewijsde van het 

eerste vonnis - dat aan de getrof
fene vergoeding voor morele schade 
toekende - « met succes kan en zal 
kunnen ingeroepen worden aange
zien de gevorderde zaken niet 
dezelfde waren en zijn » : 

Overwegende dat een middel niet 
nieuw is wanneer het de redenen 
aanvecht die de rechter heeft gege
ven om van bepaalde wettelijke 
bepalingen of algemene rechtsbe
ginselen toepassing te maken en de 
eiser voordien noch expliciet noch 
impliciet zijn akkoord met die rede
nen heeft betuigd; 

Overwegende dat, blijkens het 
arrest, eiseres voor het hof van 
beroep had aangevoerd dat verweer
ster, gesubrogeerd in de rechten van 
de getroffene, gebonden was door 
dezes berusting in de begroting per 
graad van zijn blijvende arbeidson
geschiktheid; dat het arrest die 
stelling verwerpt op grond van het 
in het middel weergegeven motief 
en dit middel precies deze reden 
aanvecht; 

Overwegende dat eiseres noch 
expliciet noch impliciet aangenomen 
heeft dat de subrogatie van ver
weerster volgde uit haar hoedanig
heid van assuradeur-arbeids
ongevallen; dat in haar aanvullende 
conclusie weliswaar een passage 
voorkomt luidende : « Aangezien, 
wat betreft de subrogatie van de 
burgerlijke partij, concluante nog 
het volgende wil doen opmerken : 
dat de gesubrogeerde wetsverzeke
raar in elk geval gehouden is door 
de regel van het gemeen recht »; dat 
echter uit de context van diezelfde 
conclusie blijkt dat eiseres slechts 
heeft willen poneren dat, zelfs in de 
veronderstelling dat verweerster 
« gesubrogeerde wetsverzekeraar » 
zou zijn, zij dan nog « niet meer 
mag vorderen dan de reele geleden 
schade door het slachtoffer », om 
dan te betogen dat verweerster « in 
gebreke is gebleven aan te tonen 
dat het door haar gevorderde 
bedrag overeenstemt met het reele 
verlies »; 
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Dat de eerste grond van niet

ontvankelijkheid van bet middel 
moet worden verworpen; 

Overwegende dat bet beroepen 
vonnis, na vastgesteld te hebben dat 
verweerster « niet meer rechten kan 
doen gelden dan deze die bet 
slachtoffer zelf bezit overeenkom
stig bet gemeen recht », constateert 
dat de vergoeding wegens blijvende 
arbeidsongeschiktheid « in gemeen 
recht dient (te worden) bepaald 
onder vorm van · een vergbeding 
voor vermengde materiele en 
morele schade, hetzij zoals door bet 
slachtoffer zelf spontaan en bij her
haling in (zijn) dagvaarding en hare 
(bedoeld wordt : zijn) eerste con
clusie voorgesteld a rato van 
15.000 frank per punt of 
270.000 frank »; dat bet vonnis enkel 
nadien deze vermengde schade 
opsplitst in 135.000 frank morele 
schade die bet aan de getroffene 
toekent en 135.000 frank materiele 
schade die bet aan verweerster 
toekent om de enkele reden dat zij 
de getroffene hiervoor reeds had 
vergoed; dat hieruit volgt dat, in 
strijd met wat verweerster aanvoert, 
de « gevorderde zaken » oorspronke
lijk wel dezelfde waren en zo zijn 
gebleven; 

Dat de tweede grond van niet
ontvankelijkheid van bet ·middel 
eveneens moet worden verworpen; 

II. Nopens bet middel zelf : 
Overwegende dat bet arrest con

stateert dat verweerster, werkgeef
ster van de getroffene, ten deze 
« als gesubrogeerde in de rechten 
van bet slachtoffer Janssen J. » 
optreedt; dat bet. arrest niet vast
stelt om welke soort indeplaatsstel
ling het gaat; 

Overwegende dat bet arrest ver
volgens constateert dat eiseres, 
assuradeur van de verwezene, « in 
verband met de blijvende arbeids
ongeschiktheid de terugvordering 
op basis van kapitalisatie betwist en 
de vergoeding forfaitair per graad 
voorstaat », op grond onder meer 
« dat de berusting van het slachtof-

fer in de begroting per graad bin
dend is voor de burgerlijke partij 
(verweerster) »; 

Overwegende dat bet hof van 
beroep in dit verband oordeelt « dat 
het gewijsde tussen bet slachtoffer 
en verwezene, de aansprakelijke 
derde, niet aan de burgerlijke partij, 
die regelmatig boger beroep in
stelde, kan tegengesteld worden »; 

Overwegende echter dat de 
gesubrogeerde, ten deze verweer
ster, principieel geen andere rech
ten uitoefenen kan dan die welke de 
schuldeiser, ten deze de getroffene, 
tegen de aansprakelijke derde en 
zijn assuradeur, ten deze eiseres, 
had kunnen doen gelden; dat de 
aansprakelijke derde en ook eiseres 
tegen de gesubrogeerde verweerster 
der halve de verweermiddelen en 
excepties, met inbegrip van de 
exceptie van het gewijsde, kunnen 
aanvoeren die zij tegen de rechts
vordering van de getroffene konden 
opwerpen; 

Dat het arrest niet vaststelt dat 
de getroffene niet heeft berust in de 
forfaitaire begroting per graad 
met betrekking tot de blijvende ar
beidsongeschiktheid door het beroe
pen vonnis beslist; dat bet evenmin 
vaststelt dat de getroffene daarin 
niet mocht berusten of dat er een 
reden zou hebben bestaan waarom 
het gewijsde tussen de getroffene 
aan de ene kant en de verwezene of 
zijn assuradeur aan de andere kant 
aan de gesubrogeerde verweerster 
niet zou kunnen worden opgewor
pen; dat het hof van beroep dan ook 
niet wettig kan beslissen aan de 
gesubrogeerde verweerster het 
gekapitaliseerde bedrag toe te ken
nen ter vergoeding van de materiele 
schade wegens blijvende arbeidson
geschiktheid door de getroffene 
opgelopen; 

Dat het middel in zoverre 
gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt de 
bestreden beslissing in zoverre zij 
het door de eerste rechter toege-
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kende bedrag van 135.000 frank 
verhoogt tot 1.008.655 frank en eise
res in kosten van het hoger beroep 
veroordeelt; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; veroordeelt 
verweerster in de kosten; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van Be1:oep te Gent. 

26 mei 1981 - 2• kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Chatel, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Janssens de Bisthoven, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. Biitzler. 

Nr. 557 

2• KAMER- 27 mei 1981 

WEGVERKEER - BESTUREN VAN EEN 
VOERTUIG OP DE OPENBARE WEG NIETI'E
GENSTAANDE VERVALLENVER:{{LARING VAN 
HET RECHT TOT STUREN- VEROORDELING
REDENGEVING. 

Om regelmatig met redenen te zijn 
omkleed, moet het vonnis waarbij de 
bestuurder van een voertuig wordt 
veroordeeld omdat hij een voertuig op 
de openbare weg bestuurd heeft niet
tegenstaande vervallenverklaring van 
het recht tot sturen, vaststellen dat 
een rechterlijke beslissing tot verval
Jenverklaring kracht van gewijsde 
heeft verkregen en melding maken 
van de duur van de vervallenverkla
ring en van de datum van de kennis
geving, zoals voorgeschreven bij art. 40 
Wegverkeerswet (1). (Art. 97 Gw.; 
art. 48 Wegverkeerswet.) 

(FONTAINE) 

ARREST ( vertaling) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 19 januari 1981 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Luik; 

Over het middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 40 en 48 van de 
Wegverkeerswet: 

Overwegende dat de rechtbank 
eiser op grond van artikel 48, 1", van 
de Wegverkeerswet veroordeelt om 
op de openbare weg een voertuig te 
hebben bestuurd, spijt het tegen 
hem uitgesproken verval; 

Overwegende dat het vonnis niet 
vaststelt en uit de stukken waarop 
het Hof vermag acht te slaan, niet 
blijkt dat de kennisgeving, waarvan 
sprake is in artikel 40 van voor
noemde wet, aan de veroordeelde is 
gedaan; 

Dat het Hof onmogelijk toezicht 
kan uitoefenen op de wettigheid van 
de bestreden beslissing; 

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 Correctionele Rechtbank te 
Hoei, zitting houdende in hoger 
beroep. 

27 mei 1981 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Legros, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Stranard - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Velu, 
advocaat-generaal. 

Nr. 558 

2• KAMER - 27 mei 1981 

1° DAGV AARDING - STRAFZAKEN 
GELDIGHEID VAN DE DAGVAARDING- TOE
PASSELLJKE WETSBEPALINGEN. 

2° DAGVAARDING - STRAFZAKEN -
VOLOOENDE OPGAVE VAN HET TELASTGE
LEGDE FElT - RECHT VAN VERDEDIGING 
GEVRLJWAARD- GELDIGHEID. 

1" In strafzaken zijn de regels voor de 
------------~----! geldigheid van de dagvaarding niet 

(1) Cass., 6 mei 1979 (A.C., 1978-79, 1171). vervat in art. 702 Ger. W.,. maar in de 
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artt. 145, 182 en 211 Sv.; derhalve kan 
in strafzaken nietigheid van de dag
vaarding enkel worden uitgesproken 
als een wezenlijk bestanddeel van die 
akte ontbreekt of wanneer vaststaat 
dat de onregelmatigheid het recht van 
verdediging schendt (1 ). 

2" De dagvaarding die zodanig is gesteld 
dat zij de beklaagde in staat stelt het 
telastgelegde feit te kennen en zich 
daartegen te verdedigen, voldoet aan 
de vereisten van de wet (2). (Art. 
182 Sv.) 

(PETIT T. INTERCARS P.V.BA.) 

ARREST ( vertaling) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 19 januari 1981 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Luik; 

Overwegende dat de voorziening 
enkel gericht is tegen de civielrech
telijke beschikkingen van het von
nis; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 183 van het 
Wetboek van Strafvordering en 702, 3", 
van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat de dagvaarding, die enkel een 
wettelijke kwalificatie van de feiten 
wergeeft, nietig is, nu de opgave van de 
aan de eiser verweten feiten en de korte 
samenvatting van de door de dagende 
partij aangevoerde middelen ontbreken : 

Overwegende dat de regels voor 
de geldigheid van de dagvaarding in 
strafzaken niet vervat zijn in 
artikel 702 van het Gerechtelijk 
Wetboek, maar in de artikelen 145, 
182 en 211 van het Wetboek van 
Strafvordering, waarin geen sprake 
is van nietigheid van de dagvaar
ding; 

Overwegende dat de nietigheid 
van een dergelijke dagvaarding 
enkel kan worden uitgesproken 
wanneer een wezenlijk bestanddeel 
van die akte ontbreekt of wanneer 

(1) Cass., 12 maart 1974 (A.C, 1974, 768) en 
14 dec. 1976 (ibid, 1977, 426). 

(2) Cass., 14 dec. 1976 en 18 jan. 1977 (A.C., 
1977, 426 en 553). 

vaststaat dat de verdediging door de 
onregelmatigheid in haar recht is 
geschaad; 

Overwegende dat de dagvaarding 
ten deze tijdstip en plaats van het 
aan beklaagde verweten feit ver
meldt en het ten laste gelegde feit 
in de bewoordingen van de wet 
omschrijft; 

Overwegende dat artikel 182 van 
het Wetboek van Strafvordering niet 
vereist dat alle bestanddelen van 
het misdrijf expliciet worden ver
meld; dat de dagvaarding alleen in 
zodanige bewoordingeh moet ge
steld zijn dat de beklaagde duidelijk 
genoeg kan weten wat hem ten 
laste is gelegd en aldus zijn recht 
van verdediging kan vrijwaren; 

Overwegende dat de rechter in 
feite oordeelt of de beklaagde aan 
de hand van de vermeldingen van 
de dagvaarding het voorwerp van de 
vervolging kan kennen en zijn ver
dediging op zich kan nemen; 

Overwegende dat in het door het 
bestreden vonnis bevestigde vonnis, 
waarvan hoger beroep, wordt vast
gesteld dat de in de dagvaarding 
opgenomen vermeldingen klaar en 
duidelijk zijn en het de beklaagde 
mogelijk hebben gemaakt zijn ver
dediging naar behoren voor te 
bereiden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

27 mei 1981 - 2• kamer - Voorzitter 
de h. Legros, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Screvens - Ge 
Jijkluidende conclusie van de h. Velu 
advocaat-generaal - Advocaat : m1 
Ramboer, Luik. 
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Nr. 559 

2• KAMER- 27 mei 1981 

(SECURITAS N.V. T. STICCA) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
1° ARBEIDSONGEVAL - BASISLOON den arrest, op 4 januari 1979 door 

MINDERJARIGE GETROFFENE - ARBEIDSON- het Arbeidshof te Luik gewezen; 
GEVALLENW"ET VAN 10_ APRIL 1971, ART. 38, 
'IWEEDE LID - DRAAGWIJDTE. 

2° ARBEIDSONGEVAL- BASISLOON -
MINDERJARIGE GETROFFENE - ARBEIDSON
GEVALLENWET VAN 10 APRIL 1971, ART. 38, 
EERSTE LID- DRAAGWIJDTE. 

3° ARBEIDSONGEVAL - BASISLOON -
MINDERJARIGE GETROFFENE, TEWERKGE
STELD KRACHTENS EEN OVEREENKOMST 
VOOR TEWERKSTELLING VAN STUDENTEN, 
INGEVOLGE DE WET VAN 9 JUNI 1970 -

TOEPASSING VAN DE ARBEIDSONGEVALLEN
WET VAN 10 APRIL 1971, ART. 38. 

1" Krachtens art. 38, tweede lid, Ar
beidsongevallenwet van 10 april 1971, 
wordt, wanneer de getroffene een 
minderjarige is, het ongeval een blij
vende arbeidsongeschiktheid veroor
zaakt en de minderjarige e(m loon 
genoot dat Jager was dan het gemid
deld loon van de meerderjarige werk
nemers in de categorie waartoe de 
getroffene bij zijn meerderjarigheid 
zou hebben behoord, het basisloon 
berekend naar dat laatste gemiddeld 
loon; noch voormelde, noch enige 
andere wettelijke bepaling verplicht de 
rechter, die van die regel toepassing 
maakt, vast te stellen dat het vaststaat 
of bijna vaststaat dat de getroffene bij 
zijn meerderjarigheid in die categorie 
zal worden tewerkgesteld. 

2" Krachtens art. 38, eerste lid, Ar
beidsongevallenwet van 10 april 1971 
wordt het loon, enkel wanneer het 
arbeidsongeval een tijdelijke arbeids
ongeschiktheid van de minderjarige 
heeft veroorzaakt, eventueel aangevuld 
met een hypothetisch loon of met de 
andere verdiensten, zoals bepaald bij 
art. 36 van dezelfde wet. 

3" De Arbeidsongevallenwet van 10 april 
1971 wijkt niet af van de regels van 
art. 38 wanneer de minderjarige op 
het ogenblik van het ongeval tewerk
gesteld was krachtens een overeen
komst voor tewerkstelling van studen
ten op wie de wet van 9 juni 1970 van 
toepassing is; de kenmerken van zoda
nige overeenkomst kunnen de -toepas
sing van die regels niet uitsluiten. 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1, 3, 4, 2" en 6", van 
de wet van 9 juni 1970 betreffende de 
tewerkstelling van studenten, 38, tweede 
lid, van de Arbeidsongevallenwet van 
10 april 1971 en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest heeft vastgesteld 
dat « appellant (thans verweerder), min
derjarige van ongeveer zestien jaar, door 
de heer Derwa - gei:ntimeerde (thans 
eiseres) is zijn verzekeraar-arbeids
ongevallen - krachtens een overeen
komst voor tewerkstelling van studenten 
als werkman in dienst is genomen voor 
de periode van 9 juli tot 31 augustus 
1973 », « dat hem op 24 juli 1973 een 
arbeidsongeval is overkomen », « dat aan 
die minderjarige het laagste loon, cate
gorie A, werd uitbetaald en dat de 
verzekeraar-arbeidsongevallen voorstelt 
het gemiddelde loon voor meerderjarige 
werklieden van die categorie als basis
loon te nemen omdat hij oordeelt dat die 
student in elektriciteit toch niet zou 
hebben verder gewerkt in de afdeling 
voeding en derhalve moet worden 
beschouwd als een werkman die voor 
het leven in dat beroep is tewerkgesteld 
»; dat « het Fonds voor Arbeidsongeval
len daarentegen, na onderzoek, van oor
deel is dat het die begaafde en gewaar
deerde jongeman zeker geen moeite zou 
kosten om bij zijn meerderjarigheid op 
te klimmen tot categorie F (chaufieur
besteller) en het basisloon dan ook 
berekent op basis van het gemiddeld 
loon van meerderjarige werknemers van 
de categorie F "• « dat die wijze van 
berekenen betwist wordt uitgaande van 
de interpretatie van artikel 38 van de 
Arbeidsongevallenwet "• dat het arrest 
vervolgens beslist dat bij de berekening 
van de aan de getroffene krachtens de 
wet verschuldigde schadeloosstelling 
moet worden uitgegaan van het gemid
delde loon van de meerderjarige werk
nemers in de categorie F, op grond dat 
de wetgever met artikel 38 bedoeld heeft 
de schadeloosstelling van een jeugdige 
getroffene van een arbeidsongeval te 
berekenen op het loon van de meerder
jarige werknemers in de categorie 
waarin de minderjarige bij zijn meerder-
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jarigheid zou kunnen tewerkgesteld wo~: van 10 april 1971 ingevoerde reg~Iing 
den, uiteraard op voorwaarde dat hiJ inzake schadeloosstelling van minderja
verder was blijven werken in het beroep rigen en leerlingen die door een arbeids
dat hij ten tijde van het ongeval uitoe- ongeval getroffen zijn, impliceert dat 
fende dat « alleen die algemene inter- vaststaat of bijna vaststaat dat de getrof
pretatie recht doet aan de wil van de fene alle kansen heeft om later tewerk
wetgever en voorts aan de in de meest gesteld te worden in de categorie waarin 
algemene bewoordingen gestelde tekst », hij wil werken; het arrest, om het 
dat gei:ntimeerde (thans eiseres) ... der- basisloon van een meerderjarige werk
halve geen onderscheidingen en indelin- man tewerkgesteld in de categorie F in 
gen mag maken waarin de wet ni~t aanmerking te nemen, gissingen maakt 
uitdrukkelijk voorziet » en « dat het m omtrent de beroepsloopbaan, in de 
onderhavig geval een gemiddeld be- onderrieming en binnen de beroepscate
gaafde jongeman niet moeilijk valt om gorieen, van de getroffene, die met zijn 
in de korte periode van enkele jaren op werkgever een overeenkomst voor 
te klimmen tot de categorie F waarvan tewerkstelling van studenten heeft geslo
sprake is in deze zaak », ten, zonder evenwel vast te stellen dat 

het vaststaat of bijna vaststaat dat de 
terwijl, eerste onderdeel, artikel 38, getroffene bij zijn meerderjarigheid in 

tWeede lid, van de Arbeidsongevallenwet die categorie zal worden tewerkgest~ld; 
van 10 april 1971, dat bijzondere regels het arrest bijgevolg een schendmg 
voorschrijft voor de berekening van het · inhoudt van artikel 38, tweede lid, van 
basisloon van de minderjarige en van de de Arbeidsongevallenwet van 10 april 
leerlingen, met name de regel dat, wan- 1971 en voor het overige tekortkomt aan 
neer het ongeval een blijvende ar- de motiveringsplicht en artikel 97 van de 
beidsongeschiktheid of het overlijden Grondwet schendt; 
van de getroffene veroorzaakt en de 
leerling of minderjarige geen loon 
genoot of zijn loon lager was dan het 
gemiddelde loon van de meerderjarige 
werknemers in de categorie waartoe de 
getroffene bij zijn meerderjarigheid of 
bij het beeindigen van de leerovereen
komst zou hebben behoord, het basis
loon berekend wordt naar dit laatste 
gemiddelde loon, niet van toepassing is 
op de berekening van het basisloon va.n 
een minderjarige die tewerkgesteld IS 
krachtens een aan de wet van 
9 juni 1970 onderworpen overeenkomst 
voor tewerkstelling van studenten; nu 
het arrest voorbijgaat aan de specifieke 
aard van de tussen de werkgever en de 
getroffene gesloten overeenkomst voor 
tewerkstelling van studenten, nu de 
bedingen van die overeenkomst, waarin 
slechts sprake is van een beperkte 
tewerkstellingsduur, de voortzetting van 
elke beroepswerkzaamheid in de onder
neming uitsluiten en het bedrag van het 
loon vaststellen en nu het arrest voor de 
berekening · van de wettelijke schade
loosstelling het gemiddelde loon van 
meerderjarige werknemers in de catego
rie F, dus het hoogste, als basisloon in 
aanmerking neemt, het een sch;ndin~. 
inhoudt van de artikelen 1, 3, 4, 2 en 6, 
van de wet van 9 juni 1970 betreffende 
de tewerkstelling van studenten, alsook 
van artikel 38, tweede lid, van de 
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971; 

tweede onderdeel, de bij artikel 38, 
tweede lid, van de Arbeidsongevallenwet 

derde onderdeel, aangezien volgens de 
wet van 9 juni 1970 betreffende de 
tewerkstelling van studenten de over
eenkomst schriftelijk moet worden vast
gesteld, ook al wordt de stude~t geac~t, 
tenzij het tegendeel bewezen 1s, te ZIJn 
tewerkgesteld krachtens een arbeids
overeenkomst voor werklieden, en aan
gezien dat geschrift voor iedere student 
afzonderlijk de duur van de overeen
komst, het loonbedrag of de bereke
ningsbasis ervan dient te vermelden 
en, nu het koninklijk besluit van 
12 juni 1~70 de studenten die gedurende 
een periode van zes maand werken .en 
op die grond geacht worden regelmatige 
werknemers te zijn, van het toepassings
gebied uitsluit de arbeidsongevallen 
waardoor de aan die wet onderworpen 
studenten getroffen zijn, noodzakelijker
wijze moeten worden vergoed op grond 
van de artikelen 34 en 36, § 2, van de 
wet van 10 april 1971, dat is dus naar 
analogie van de werknemers die OJ? het 
ogenblik van het ongeval sede~ ~mder 
dan een jaar tewerkgesteld ZlJn lll de 
onderneming, vermits dit altijd het geval 
zal zijn voor de door een ar
beidsongeval getroffen student die 
onderworpen is gebleven aan de wet van 
9 juni 1970, en het basisloon, zoals 
eiseres in haar conclusie. betoogde, der
halve moet worden berekend door het 
loon dat de student normaal heeft ver
diend, en waarop hij recht heeft, aan te 
vullen met een hypothetisch loon voor 
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de voorafgaande periode (ten einde de 
bij artikel 34 vastgestelde referteperiode 
van een jaar te vervolledigen), welk 
hypothetisch loon moet worden bere
kend op het gemiddeld dagelijks loon 
van de werknemers met dezelfde 
beroepskwalificatie, dat zijn zij die in de 
ondememing gelijksoortige arbeid ver
richten tegen een gelijk of een bijna 
gelijk loon; het arrest, nu het van die 
regel afwijkt, een schending inboudt van 
de in bet middel vermelde artikelen 34, 
36, 2", van de wet van 10 april 1971, 1, 3, 
4, 2", 4", 6", van de wet van 9 juni 1970 
en 1, 1 •, van bet koninklijk besluit van 
12 juni 1970 waarin die regel vervat is : 

Overwegende dat artikel 38, 
tweede lid, van de Arbeidsongeval
lenwet van 10 april 1971 bepaalt dat, 
wanneer, zoals ten deze, de getrof
fene een minderjarige is, het onge
val een blijvende arbeidsongeschikt
heid veroorzaakt en de minderjarige 
een loon genoot dat lager was dan 
het gemiddelde loon van de meer
derjarige werknemers in de catego
rie waartoe de getroffene bij zijn 
meerderjarigheid zou behoord heb
ben, het basisloon berekend wordt 
naar dit laatste gemiddelde loon; 
dat noch voormelde noch enige 
andere wetsbepaling de rechter die 
deze regel toepast, verplicht vast te 
stellen dat het vaststaat of bijna 
vaststaat dat de getroffene bij zijn 
meerderj arigheid in bovengenoemde 
categorie zal tewerkgesteld worden; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 38, eerste lid, van genoemde 
wet, het loon, enkel wanneer het 
arbeidsongeval een tijdelijke arbeid
songeschiktheid van de minderja
rige heeft veroorzaakt, eventueel 
aangevuld wordt met een hypothe
tisch loon of met de andere verdien
sten zoals bepaald bij artikel 36; 

eigen aard van een dergelijke over
eenkomst de toepassing van die 
regels niet vermag uit te sluiten; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

27 mei 1981 - 2" kamer - Voorzitter: 
de h. Legros, afdelingsvoorzitter -
Vers/aggever : de h. Kreit - Gelijklui
dende conclusie van de h. Velu, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. Das
sesse en Bii.tzler. 

Nr. 560 

2" KAMER- 27 mei 1981 

VOORZIENING IN CASSATIE - PERSO
NEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE TE 
VOORZIEN - STRAFZAKEN - CASSATIEBE
ROEP VAN HET BEHEER VAN BRUGGEN EN 
WEGEN - GEEN RECHTSPERSOON - NIET 
ONTV ANKELIJK CASSATIEBEROEP. 

Niet ontvanke/ijk is het cassatieberoep 
van bet Bestuur van Bruggen en 
Wegen, daar dat bestuur geen rechts
persoonlijkheid heeft (1). 

(BRUGGEN EN WEGEN T. CHARLIER EA.) : 

ARREST ( verta/ing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 2 januari 1981 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Verviers; 

Overwegende dat de voorziening 
ingesteld is bij verklaring van mr. 
Roger Hotermans, advocaat te Ver
viers, die optreedt « voor Bruggen 
en Wegen te Luik, rue Forgeur 
nr. 6, burgerrechtelijk aansprake-
lijke partij »; 

Overwegende dat voornoemde wet 
van die regels niet afwijkt in het Overwegende dat in die verkla
geval dat de minderjarige op het ring niet vermeld wordt en er niet 
ogenblik van het ongeval tewerkge- uit blijkt dat het eisende bestuur 
steld was krachtens een overeen- bevoegd is om in rechte op te 
komst voor tewerkstelling van stu- _t_re_d_e_n_; ------------
denten op wie de wet van 
9 juni 1970 van toepassing is; dat de (1) Zie Cass., 30 mei 1960 (A.C., 1960, 874). 



- 1126-

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

Om die redenen, en zonder acht 
te slaan op de door eiseres voorge
dragen middelen die geen betrek
king hebben op de ontvankelijkheid 
van de voorziening, verwerpt de 

voorziening; legt de op de voorzie
ning van Bruggen en Wegen geval
len kosten ten laste van hen die ze 
hebben gemaakt. 

27 mei 1981 - 2" kamer - Voorzitter : 
de h. Legros, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Sace - Gelijklui
dende conclusie van de h. Velu, advo
caat-generaal. 
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Nr. 561 

3• KAMER - 1 juni 1981 

FONDS 'VOOR BESTAANSZEKERHEID 
- BESTUURSKOSTEN- KOSTEN VAN BETA
LING VAN PRESTATIES - INHOUDING OP DE 
UITKERINGEN - ONWETI'IGHEID. 

Kosten van betaling van prestaties, ver
leend met toepassing van de st4tuten 
van een ·fonds voor bestaanszekerheid, 
mogen niet worden ingehouden op het 
bedrag van de uitbetaalde uitkeringen. 
(Art. 5 wet 7 jan. 1958.) 

(FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID VOOR DE 
STOFFERING EN DE HOUTBEWERKING T. WERK

HUIZEN SINT-JOZEF N.V.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 4 juni 1980 door het 
het Arbeidshof te Antwerpen gewe
zen; 

Over het iniddel, afgeleid uit de scben
ding van de artikelen 1, 5 van de wet 
van 7 januari 1958 betreffende de fond
sen voor bestaanszekerbeid, 31 van de 
wet van 5 december 1968 betreffende de 
collectieve arbeidsovereenkomsten ~n de 
paritaire comites en 7 van de bij konink
lijk beshiit van 30 mei 1973 algemeen 
verbindend · verklaarde collectieve' ar
beidsovereenkomst van 12 juli en 
8 november· 1972, gesloten in bet Natio
naal Paritair Comite voor de stoffering 
en de boutbewerking, tot vaststelling 
van bet bedrag en de wijze van toeken
ning en uitkering van de aanvullende 
:;ociale voordelen ten laste van bet 
Fonds voor · Bestaanszekerbeid voor de 
Stoffering en de Houtbewerking, 

doordat bet arrest, om de vordering 
van verweerster tot terugbetaling van de 
door baar aan drie van baar werkne
mers uitbetaalde 15 percent van de 
getrouwbeidspremie gegrond te verkla
ren, overweegt dat de door eiser gedane 
inbouding van 15 percent als administra
tiekosten in strijd is met de . wet en 
derbalve niet kan worden toegepast, 

terwij/ de wet geenszins de kosteloos
beid, voor de werknemer, van de uitke
ring van prestaties voorschrijft maar 

integendeel de paritaire comites vrij 
gelaten beeft bet bedrag van de in te 
bouden administratiekosten te bepalen : 

Overwegende dat het arrest rele
veert dat verweerster, conventioneel 
gesubrogeerd in de rechten van 
haar werklieden aan wie eiser een 
getrouwheidspremie uitkeerde ter 
uitvoering van de collectieve ar
beidsovereenkomst van 12 juli en 
8 november 1972, gesloten in het 
Nationaal Paritair Comite voor de 
stoffering en de houtbewerking, 
betaling vordert van het gedeelte 
van de premie dat eiser inhield als 
kosten van uitkering van de premie, 
inhouding die geschiedde met toe
passing van artikel 7 van de 
genoemde collectieve arbeidsover
eenkomst, dat onder meer bepaalt : 
c de administratiekosten voor de 
betalingen bedragen 15 pet. van de 
premie »; 

Overwegende dat het arrest de 
vordering van verweerster inwilligt 
op grond dat uit artikel 5 van de 
wet van 7 januari 1958 volgt « dat de 
kosten van uitkering van de presta
ties bestuurskosten zijn die moeten 
worden gedelgd door de ontvang
sten van het Fonds, die bestaan uit 
de door de werkgevers gestorte 
bijdragen ,. en dat, nu aldus de 
kosteloosheid van de uitkering van 
de prestaties voor de werknemer 
werd vooropgesteld, de bepaling van_ 
artikel 7 van de collectieve arbeids
overeenkomst, die de inhouding van 
15 percent toelaat, in strijd is met 
de wet en derhalve hiet kan worden 
toegepast; 

Overwegende dat, naar luid van 
genoemd artikel 5 van de wet van 
7 januari 1958, het beheersorgaan 
elk jaar het deel van de ontvangsten 
bepaalt dat mag worden aangewend 
om de bestuurskosten van de fond
sen te dekken, het beheersorgaan 
de kosten bepaalt die als bestuurs
kosten mogen worden aangerekend, 
en de bestuurskosten inzonderheid 
omvatten : de kosten van inning en 
invordering der bijdragen, de kosten 
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van uitkering der prestaties en de Nr. 562 
kosten van de bij artikel 13 inge- a• KAMER- 1 juni 1981 
stelde controle; 

Overwegende dat hieruit blijkt 
dat, in de opzet van de wet, de 
kosten van uitkering van de presta
ties niet ten laste van de rechtheb
benden vallen, maar bestuurskosten 
zijn die, met de andere kosten 
welke door het beheersorgaan als 
bestuurskosten · worden aangeno- · 
men, gedekt worden met het · deel 
van de ontvangsten dat elk jaar 
door het beheersorgaan wordt 
bepaald; 

Overwegende dat een 'regeling, 
waarbij de kosten van uitkering 
volgens een vooraf bepaald vast 
percentage in mindering worden 
gebracht op de prestaties die door 
het Fonds worden uitgekeerd, · de 
last van die kosten op de rechtheb
benden legt en indruist tegen de 
door de wetgever gewilde jaarlijkse 
bepaling van de noodwendigheden 
van het Fonds op dat stuk alsmede 

ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG
aEIDSCOMITE - WERKNEMERSAFGE
VAARDIGDE OF KANDIDAAT BIJ DE VERKIE
ZINGEN - ONTSLAG WEGENS DRXNGENDE 
REDEN- BETALING VAN LOON NA DE KEN
NISNEMING VAN DE DRINGENDE REDEN -
TERUGVORDERING- BEGRIP. 

Wanneer het arbeidsgerecht het bestaan 
van een dringende reden heeft aange-

. nomen om het ontslag van een werk
nemersafgevaardigde in de. onderne
mingsraad of een kandidaat bij de 
verkiezingen te rechtvaardigen, kan de 
werkgever, die de werknemer niet 
meer tewerkgesteld heelt sedert hij de 
dringende reden kende maar die het 
loon heeft doorbetaald, de terugbeta:.. 
ling van dit loon vorderen voor het 
arbeidsgerecht dat over het bestaan 
van de dringende reden uitspraak doet 
(1). (Artt. 21, § 2, wet van 20 sept. 1948, 
gew, bij. K.B. nr. 4 van. 11 okt. 1~78, 
1235, eerste lid, B.W., en 807 Ger.W.) 

(RANK XEROX N.V. T. STOOP) 

ARREST 

tegen de opzet dat het geheel van . HET HOF; -:- Gelet op het bestre
de bestuurskosten wordt ingehou- den arrest, op 16 juni 1980 door het 
den op het geheel van de ontvang- Arbeidshof te Antwerpen gewezen; 
sten van het Fonds; 

Over.het middel, afgeleid uit de schen-
Overwegende dat hieruit volgt dat ding van de artikelen 21, § 2, van de wet 

. van 20 september 1948 houdende orga
het arrest wettig beslist dat ten deze nisatie van bet bedrijfsleven, . gewijzigd 
de regeling vervat in artikel 7 . van bij de wetten van 18 maart 1950, 
de genoemde collectieve arbeids.: 15 juni 1953, 28 januari 1963 en 
overeenkomst, zoals zij door eiser .16 januari 1967 en door bet koninklijk 
werd toegepast ten aanzien van de besluit nr. 4 van 11 oktober 1978, 4, 6, 17, 
werklieden van verweerster, strijdig 20, 26 tot en met 31, 32, 35, 70 tot en 
is met het genoemde artikel 5 van met 77, 87 van de wet van 3 · juli 
de wet van 7 januari 1958; 1978 betreffende de arbeidsovereenkom-

sten, 2 van de wet van 12 april 1965 
Dat het middel faalt naar recht; betreffende de bescherming van bet loon 

der werknemers, 1102; 1131, 1134, derde 
lid, 1135, 1142, 1146, 1147, 1168, 1179, 
1181, 1184, 1235, eerste lid, 1376 van bet 
Burgerlijk Wetboek, 2 en 807 van bet 

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

Gerechtelijk Wetboek, 
doordat het arrest zijn beslissing tot 

vernietiging ··van bet vonnis vim·. 
26 maart 1980, in zoverre dit. verweerder 
had veroordeeld tot terugbetaling van de 

1 juni 1981 - 3" kamer - Voorzitter ·som van 204.937 frank, onder meer 
en verslaggever: de h. Janssens, afde-1-------...._ ______ __._ 
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Lenaerts, · advocaat
generaal - Advocaat : mr. van Heeke .. · 

(1) Zie Cass.; 28 april 1980 (A.C., 1979-80, 
nr. 547), met concl. van het O.M. bij onderha7 

. vig arrest in R. W., 1981-1982, kol. 7~1. 
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grondt op de volgende redenen : « uit de 
bepalingen inzake de versnelde bijzon
dere rechtspleging, die ingesteld werd 
bij artikel 5, § 1, van het koniilklijk 
besluit nr. 4 van 11 oktober 1978, vloeit 
voort . dat de beschermde led en en de 
kandidaten · · voor de ondernemingsraad 
pas om dr;ing·ende reden kunnen ontsla
gen Wcirden nadat deze vooraf door de 
arbeidsgerechten erkend werd; • deze 
nieuwe wettelijke regeling laat dus geen 
tuimte voor een ontslag ·om dringende 
reden • onder opschortende voorwaarde, 
ontslag dat door de erkenning van 
de aangevoerde dringende reden . door 
het arbeidsgerecht met terugwerkende 
kracht ·effect zou sorteren; de . door 
(eiseres) iilgeroepen artikelen llti8 en 
1181' van 'het Burgerlijk Wetboek kunnen 
dus · in · onderhaivge zaak geen · rechts
grond · bieden waarop (verweerde:r:) tot 
terugbetaling van de door hem sedert 
5 december 1979 ontvangen wedde ver
oordeeld wordt; de bijzondere procedure 
ingesteld bij het k{)ninklijk besluit nr. 4 
van 11 . oktober 1978 werd door de 
wetgever speciaal gecreeerd met het oog 
op de snelle be:rechting van een nieuw:. 
soortige · vordering, met ·name die tot 
voorafgaande erkenning van het bestaan 
van . dringende redenen tot ontslag van 
beschermde werknemers; in het raam 
van deze bijzondere rechtspleging is •er, 
wegens. bet door .de wetgever ilage
streefde doe! en krachtens artikel 2 van 
het .Gerechtelijk Wetl;loek, geim ruimte 
VOOr 11ndere, nieuwe V{)rderingen die in 
de gemeenrechterlijke. · rechtsplegii1g op 
grohd vail artikel 807 van het Gerechte.:. 
lijk Wetboek bij conclusies kunrten inge
steld wordeJi; ·de vorderingen die (eise
res) in de loop van het geding stelde, 
met name de vorderingen op. grond van 
de artikelen 1184, 1168 en 1181 van het 
Burgerlijk Wetboek alsmede de vorde
ring tot. terugbetaling. van het uitge
keerde locm, zijn derhalve niet · toe
laatbaar », 

ter.Wiii, ' eerste onderdeel, noch 
artikel 21, · § .· 2, van de wet van 
20 september 1948, gewijzigd door het 
koninklijk besluit n;r. 4 van 11 ok
tober 1978,' noch enige andere wetsbepa
lirtg eiseres, kon beletten verweerder op 
5 december 1979 op staande voet te 
ontslaan, onder de opschortende · voor
waarde . 'evenwel,. overeenkomstig · de 
arti}{elen P68 ~n 1181 van het }3urgerlijk 
Wetboek,· van de voorafgaande vaststel
ling van de ingeri;'Jepen dringende reden 
door de . arbeidsrechtbank, · aailgezieri 
verweetder - iddus ' wei : ·degelijk was 

beschermd tegen gebeurlijke willekeur 
van de werkgever (eiseres) en de goede 
werking van de ondernemingsraad even-· 
eens was gewaarborgd, zonder dat zulks 
in het gedrang zou worden gebracht· 
door de gevolgen van de terugwerkende · 
kracht van de vervulde voorwaarde, met. 
name bet aannemen door de arbeids
rechtbank van een dringende reden tot. 
ontslag; eisers derhalve, met toepassing 
van voormelde principes, sinds 5 decem.:. 
ber 1979 - temeer daar, luidens het 
arrest, elke verdere samenwerking defi
nitief en onmiddellijk onmogelijk gewor
den was vanaf die datum - niet Ianger 
tot betaling van bet loon gehouden was 
en hiervan, overeenkomstig artikel 807 
van het Gerechtelijk Wetboek, in onder:.· 
havige procedure terugbetaling mocht 
vorderen (schending van de artikelen 21, 
§ 2, van de wet van 20 september 1948, 
gewijzigd door artik~l 5 van het konink
lijk besluit nr. 4 van 11 oktober 1978, 
1131, 1168, 1179, 1181, 1235, eerste lid, 
1376 van het Burgerlijk Wetboek, 2 en 
807 van het Gerechtelijk Wetboek); 

tweede onderdeel, de verbintenissen 
voortspruitende uit de arbeidsoveteen:. 
komsten ook een einde kunnen nemen 
volgens de algemene wijze waarop de 
verbintertissen tenietgaan en onder meer 
door de ontbinding die met toepassing 
van artikel 1184 van bet Burgerlijk 
Wetboek in rechte wordt gevorderd; 
noch artikel 21, § 2, van de wet van 
20 september 1948, gewijzigd door het 
koninklijk besluit nr. 4 van 11 oktober 
1978, noch enige andere wetsbepaling de 
toepassing van dit principe uitsluiten ten 
aanzien van de beschermde !eden van de 
ondernemingsraad of de kandidaten in 
die functie; voormeld artikel 21, § 2, 
immers, ter bescherming van deze werk
nemers tegen gebeurlijke willekeur van 
de werkgever en als waarborg voor de
goede Werking van de ondernemingsra:. 
den, als afwijkende bepaling strikt dient 
te worden gei'nterpreteerd.en uitsluitend 
voorschrijft dat bedoelde !eden en kan• 
didaten slechts kunnen worden ontsla
gen om een dringende reden die vooraf 
door het arbeidsgerecht aangenomen 
werd of om economische of technische 
redenen die· vooraf door het bevoegd 
paritair comite werden erkend, waar
bij als ontslag wordt beschouwd · : 
1 • elke beeindigin:g van de overeenkomst 
door de werkgever, gedaan met of zon
der opzeggings:vergoeding, zonder opzeg
ging of met een opzegging die werd 
betekend gedurende de periode bedoeld 
bij § 3 of § 4 van hetzelfde artikel; 
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2" elke beeindiging van de overeenkomst 
door de werknemet wegeils feiten die 
voor hem een reden uitmaken die de 
beEHndiging zonder opzegging of v66r 
bet verstrijken van de termijn recht
vaardigt (schending van de artikelen 21, 
§ 2, van de wet van 20. september 1948, 
gewijzigd door artikel 5 van het konink
lijk besluit nr. 4 van 11 oktOber 1978, 4, 
6, 17, 20, 32, 35 van de wet van 3 juli 1978 
en 1184 van het Burgerlijk Wetboek); 
overigens, aangezien de oorzaken tOt 
schorsing van de arbeidsovereenkomsten 
in voormelde wet van 3 juli 1978 niet op 
beperkende wijze zijn opgesomd, eiseres 
de exceptie van niet-uitvoering (exceptio 
non adimpleti contractus) rechtens had 
kunnen inroepen tOt schorsing niet 
aileen van haar verbintenis tOt tewerk
stelling maar tevens van haar verbin
tenis tOt .betaiing van het loon, temeer 
daar deze exceptie, die gegrond is op 
de onderlinge afhankelijkheid van de 
wederzijdse verbintenissen, inherent is 
aan de aard van het wederkerig contract 
en het arrest vaststelt dat een normale 
samenwerking met verweerder sedert 
5 december 1979 voor eiseres definitief 
en onmiddellijk onmogelijk geworden 
was; bijgevolg, mede rekening houdend 
met de omstandigheid dat loon slechts 
de tegenprestatie is van arbeid die ter 
uitvoering van een arbeidsovereenkomst 
wordt verricht, -eiseres de betaling van 
dit loon niet verschuldigd was, bij 
gebreke van een andersluidende wet,sbe- · 
paling, en derhalve hiervan . terugbeta
ling mocht vorderen (schending van de 
artikelen 17, 20, 26 tOt en met 31, 70 tot 
en met 77, 87 van de wet van 3 juli 1978, 
2 van de wet van 12 april 1965, 1102, 
1134, derde lid, 1135, 1142, 1146, 1147, 
1235, eerste lid, en 1376 van het Burger
Iijk Wetboek); ten slotte, artikel 807 van 
het Gerechtelijk Wetboek - naar luid 
waarvan « een vordering die voor de 
rechter aanhangig is, kan uitgebreid of 
gewijzigd worden, indien de nieuwe, op 
tegenspraak genomen conclusies berus
ten op een feit of akte in de dagvaarding 
aangevoerd, zelfs indien hun juridische 
omschrijving verschillend is " - een 
algemene draagwijdte heeft en derhalve 
van toepassing is op elke tegenspreke
Iijke procedure, waaronder de huidige 
procedure, door eiseres, op grond van 
artikel 5 van voormeld koninklijk be
sluit nr. 4 van 1 oktober 
1978, bij verzoekschrift ingeleid voor 
de · Arbeidsrechtbank te Antwerpen en 
die geenszins wordt geregeld door wets
bepalingen of rechtsbeginselen waarvan 

de tOepassing niet verenigbaar is met de· 
toepassing van de bepalingen van het 
Gerechtelijk Wetboek, en zonder dat 
zulks onverenigbaar zou zijri met de 
door de wetgever beoogde snelle berech
ting van de vordering tot voorafgaande 
erkenning van het . bestaan van drin
gende redenen tot ontslag van 
beschermde werklnemers (schending 
van de artikelen 21, § 2, van de wet van 
20 september 1948, gewijzigd · door 
artikel 5 van bet koninklijk besluit nr. • 
van 11 oktober 1978, 2 en 807 van het 
Gerechtelijk Wetboek) : · · 

Overwegende dat artikel 21, § 2, 
van de wet van 20 september 1948, 
gewijzigd bij koninklijk "Qesluit ilr. 4 
van 11 oktober 1978, voor het ant
slag wegens dringende reden van de 
werknemersafgevaardigden in de 
ondernemingsraden en de .kandida
ten bij de verkiezingen, weliswaar 
een bijzondere procedureregeling 
voorschrijft, doch niet afwijkt van 
het begrip « dringende reden · », 
zoals dit omschreven is in artikel 35 
van de wet van 3 juli 1978 betref,.. 
fende de arbeidsovereenkomsten; 

Dat, nu de dringende reden lui
dens dit artikel 35 " elke professio
nele samenwerking tussen de werk
gever en de werknemer onmid
dellijk en definitief onmogelijk 
maakt "• het begrip « driilgende 
red~n " als zodanl.g onvereriigbaar is 
met het zelfs voor korte tijd voort
duren van de dienstbetrekking; · 

Dat, ook al bepaalt het genoemde 
artikel 21, § 2, dat de dringende 
reden vooraf door het arbeidsge
recht moet worden aangenomen, de 
werkgever niet verplicht kan zijn de 
werknemer tewerk te stellen totdat 
het arbeidsgerecht . definitief uit
spraak heeft gedaan; 

Overwegende derhalve dat, wan
neer het arbei~sgerecht de drin
geQ.de reden aanneemt, de werkge
ver geen loon verschuldigd was 
vanaf het ogenblik dat hij de werk
nemer niet meer tewerkgesteld 
heeft; dat, indien hij zoais ten deze 
het loon· is blijven door~talen, hij 
ge_rechtigd is het onverschuldigd 
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betaE\l9e terug te . vorderen · krach
tens. artikell235, eerste lid, van het 
Burgerlijk Wetboek; 

Dat de desbetreffende vordering 
kan worden ingesteld als tussenvor
dedng, . overeenkomstig artikel 807 
van het Gerechtelijk . Wetboek, bij 
de rechter . voor ~e het geschil 
bedoeld in artikel 21, § · 2, van de 
wefvan 2Q september 19i8 aanhan
gig is; . 

Overwegende dat het · arbeidshof 
de voornoemde wetsbepalingen 
schendt door de tussenvordering 
van eiseres tot terugbetaling van 
204.937 frank loon niet toelaatbaar 
te verklaren; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die . redenen, .. vernietigt het 
bestreden arrest in zoverre de . tus
senvordering van eiseres tot terug
betaling van 204.937 fr.ank loon niet 
toelaatbaar wordt verklaard en ·eise
res in ·de helft van de kosten van 
het hoger beroep wordt veroordeeld; 
beveelt dat melding van het thans 
gewezen arrest zal w.orden gemaakt 
op de kant vart 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 Arbeidshof te Gent. 

1 juni 1981- a• kamer- Voorzitter: 
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter -'
Verslaggever : de h. Sury - Gelijklui
dende conclusie van de h. Lenaerts, 
advocaat-generaal - Advocaat :. mr: 
Biitzler, 

, .. ,• -----

punt der sociale verzekering, goedge-
keurd bij de wet van 2 juni 1949,. 
dat bepaalt onder de sociale zeker-. 
heidswetgeving van. welk land de Bel-· 
gische en Nederlandse onderdanen, 
val/en die zelfstandigen zijn, komt niet: 
in aanmerking of de zelfstandige acti
viteit, die in beide landen wordt uitge-. 
oefend, a/ dan niet dezelfde is. ' 

(DE ROOY, ROCKWOOL LAPINUS N.V. T. RIJKSIN
STITUUT .VOOR DE SOCIALE VERZEKERINGEN 

DER ZELFSTANDIGEN) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 14 april 1980 door het 
Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel a van bet Verdrag van 
29 augustus 1947 tussen Belgie en 
Nederland betreffende de toepassing der 
wederzijdse wetgeving op bet punt der 
sociale verzekering, goedgekeurd door de 
wet van 2 juni 1949, zoals aangevuld 
door artikel II van de Overeenkomst van 
4 november 1957 tot herziening van dat 
Verdrag, goedgekeurd door de wet van 
27 april 1960, 

doordat bet arrest de bepaling van bet 
aangevulde artikel 3, dat op de zelfstan
digen slechts van toepassing is de wetge~ 
ving van bet land van de woonplaats, 
niet toepasseli-jk verklaart, omdat die 
bepaling slecbts toepasselijk is als de 
zelfstandige een zelfde activiteit in beide 
landen uitoefent, 

terwijl de uitsluitende toepassing van 
de wetgeving van bet land van de 
woonplaats door bet Verdrag wordt 
gewaarborgd aan. de zelfstandige die 
anders onder de twee wetgevingen zou 
vallen, ongeacbt of zijn activiteit als 
zelfstandige in de twee landen dezelfde 
is of verscbillend : 

Nr. 563 Overwegende dat artikel 3, § 4, 
van voormeld Verdrag van 29 au-

a· KAMER_ 1 juni 1981 gustus 1947 luidt : « op de onderda-
nen die zelfstandigen zijn, is de 

SOCIALE . ZEKERHEID - ZELFSTANDI- · wetgeving van toepassing van het 
GEN - BIJDRAGEPLICHT - ZELFSTANDIGE land in hetwelk zij aan de inkom
ACTIVITEIT IN NEDERLAND EN BELGIE. stenbelasting onderworpen zijn; 

Voor de toepassing van art 3, § 4, indien die belasting in twee Ianden 
Verdrag v,an 29 aug. 1947 tussen Belgie wor~t geheven, is. slechts van toe
en Nederland betreffende de toe pas- passmg de . wetgevmg van het ·land 
sing der wederzijdse wetgeving_op het . van de woonplaats »; 
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Overwegende dat het arrest vast

stelt dat eiser beroepsactiviteit in 
Nederland en in Belgie heeft uitge
oefend en dat het « niet gaat om 
een zelfde activiteit maar om twee 
wei onderscheiden werkzaamheden, 
ieder in een ander land uitgeoefend 
en er eigen inkomsten afwerpend »; 
dat het arrest eruit afleidt dat 
artikel 3, § 4, van be<ioeld Verdrag 
« niet toepasselijk i~, vermits de 
tweede volzin ervan; immers het 
bestaan vereist van een zelfde acti
viteit als zelfstandige, welke in 
beide Ianden zou worden belast »; 

Overwegende dat, voor de toepas
sing van voormeld artikel 3, § 4, niet 
in aanmerking komt of de zelfstan
dige activiteit, die in beide Ianden 
wordt uitgeoefend, al dan niet 
dezelfde is; 

Dat het arbeidshof derhalve deze 
verdragsbepaling schendt door ze op 
grond van de hiervoor aangehaalde 
redengeving niet toepasselijk te ver
klaren; 

Dat het middel gegrond 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 erover door 
de feitenrechter zal worden beslist; 
verwijst de zaak naar het Arbeids
hof te Antwerpen .. 

1 juni 1981 - 3e kamer - Voorzitter : 
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Vervloet - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. 
Lenaerts, advocaat-generaal - Advo
caten : mrs. Van Heeke en Biitzler (loco 
mr. Bayart). 

Nr. 564 

1° RUST
SIOEN 

3• KAMER - 1 juni 1981 

EN OVERLEVINGSPEN-
WERKNEMERS K.B. 

21 DEC. 1967, ART. 32TER, DERDE LID -
RECHTSGROND. 

2° WETTEN, DECRETEN, BESLUITEN 
. - RUST- EN OVERLEVINGSPEI'/SIOEN WERKNE
MERS- K.B. 21 DEC. 1967, ART. 32TER; DERDE 
LID - RECHTSGROND. 

1° en 2° Art. 32ter, derde lid, KB. 21 dec. 
1967 tot vaststelling van bet algemeen 
reglement betreHende ' bet rust- en 
overlevingspensioen voor werknemers, 
ingevoegd bij KB. 5 a,Rril 1976, vindt 
zijn recbtsgrond in artikel 7bis, 
tweede lid, 2°, KB. nr. 50 van 
24 okt. 1967, ingevoegd bij _de wet van 
27 feb. 1976. 

(RIJKSDIENST VCioR WERKNEMERSPENSIOENEN 
T. HEREMANS) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 december 1979 
door het Arbeidshof te Brussel 
gewezen; 

Over bet middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 107 van de Grond
wet, 1, inzonderheid 9°, 3 van de wet van 
31 maart 1967 tot . tQekenning van 
bepaalde machten aan de Koning ten 
einde de economische }:leropleving, de 
bespoediging van de regionale reconver., 
sie en de stabilisatie van ,bet begrotings
evenwicht te verzekeren; 4 van de wet 
van 27 februari 1976 tot wijziging van 
bet koninklijk besluit nr. 50 van 
24 oktober 1967 betreffende het rust- en 
overlevingspensioen voor werknemers, 
7 bis, 9, § 1, 10, § 1, 15, inzonderheid 1°, 
van voormeld koninklijk besluit nr. 50 
van 24 oktober 1967, zoals dit werd 
gewijzigd bij artikel 4 van voormelde 
wet van 27 februari 1976, 29, 32, § 1, 
32bis en 32ter van bet koninklijk besluit 
van 21 december 1967 tot vaststelling 
van bet algemeen reglement betreffende 
bet rust- en overlevingspensioen voor 
werknemers, zoals dit werd gewijzigd bij 
de artikelen 6 van bet koninklijk besluit 
van 21 december 1970, 12 en 13 van bet 
koninklijk besluit van 5 april 1976, 

doordat het arrest vooraf constateert 
dat verweerster geboren is op 14 fe
bruari 1917, dat bij beslissing van 
4 april 1977 van eiser haar een rustpen
sioen werd toegekend met ingang van 
1 maart 1977, zulks voor de jaren 
1942 tot en met 1945 en 1948 tot en 
met 1950, plus twee toegevoegde jaren, 
en dus voor een erkende beroepsloop
baan van 9/40, dat bij · beslissing van 
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eiser van 5 december 1978 aan veiWeer
ster de regularisatie werd . toegestaan 
voor de periode van 1 maart 1932 tot en 
met 28 februari 1941 en dat veiWeerster 
de_ voor deze regU.larisatie vereiste stor
tingen verricbtte waaronder een storting 
van 250 frank met betrekking tot bet 
kalenderjaar 1932 vanaf 1 maart, en 
doordat bet arrest vervolgens bet be
roepen vonnis bevestigt waarbij aan 
veiWeerster een loopbaanbreuk van 
22/40 werd toegekend, rekening bou
dende met de jaren 1932 tot en met 
1945 en 1948 tot en met 1950, plus 
5 toegevoegde jaren, en bet middel 
veiWerpt waarbij eiser, in zijn akte van 
boger beroep, liet gelden : dat, lui
dens de bepalingen van voormeld 
artikel 32 ter, derde lid, van bet konink
lijk besluit van 21 december 1967, wan
neer de met bet oog op de regularisatie 
verricbte stortingen een verzekerings
jaar bedoelen, dat gespreid is over twee 
kalenderjaren, bet bewijs van de ver
eiste gewoonlijke en boofdzakelijke 
tewerkstelling geleverd is voor bet laat
ste van die twee kalenderjaren; dat ten 
deze bet eerste verzekeringsjaar liep van 
1 maart 1932 tot 28. februari 1933; dat 
derbalve bet jaar 1932 niet in aanmer
king mocbt worden genomen; dat aan 
veiWeerster slecbts een loopbaanbreuk 
van 21/40 kon worden toegekend, en 
doordat bet arrest zijn beslissing laat 
stoelen op de volgende gronden : dat uit 
de boger vermelde feitelijke constaterin
gen blijkt dat veiWeerster bet recbt 
bezat ook bet jaar 1932 te zien valideren, 
zulks luidens de boger opgesomde bepa
lingen van de koninklijke besluiten van 
24 oktober 1967 en 21 december 1967, 
bebalve weliswaar de bepaling van bet 
derde lid van artikel 32 ter van bet konink
lijk besluit van 21 december 1967; dat ecb
ter deze bepaling, uitgevaardigd bij 
gewoon koninklijk besluit, indruist tegen 
de bepalingen ·van bet koninklijk besluit 
nr. 50 van 24 oktober 1967, dat als vol
macbtwet primeert; dat, door de bepaling 
van bet derde lid van voormeld artikel 
32 ter, de Koning de hem bij artikel 7 bis 
van gezegd koninklijk besluit nr. 50 ver
leEmde bevoegdheid heeft overscbreden, 
zodat bedoelde regeling niet kan worden 
toegepast, zulks op grond van artikel 107 
van de Grondwet, 

terwijl, nu, luidens artikel 3 van voor
melde wet van 31 maart 1967, de konink
lijke.. . besluiten, getroffen kracbtens 
artikel 1, 9", afgescbaft, vervolledigd, 
gewijzigd of vervangen kunnen worden 
kracbtens een wet, nu artikel 7 bis in bet 

koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 
1967 ingevoegd werd bij artikel 4 van 
voormelde wet van 27 februari 1976 en 
nu dit artikel 7 bis in bet tweede lid aan 
de Koning de bevoegdbeid verleent niet 
alleen om bet bedrag te bepalen van de 
pensioenbijdragen die gestort moeten 
worden voor bet in acbt nemen van een 
jaar v66r 1946, maar ook om te bepalen 
voor welke perioden v66r 1946 die pen
sioenbijdragen geacht worden gestort te 
zijn, de regeling, ingevoerd bij bet derde 
lid van artikel 32ter van bet koninklijk 
besluit van 21 december 1967, welk 
artikel ingevoegd werd bij artikel 13 
van voormeld koninklijk besluit van 
5 april 1976, binnen de perken valt van 
de door artikel 7 bis van voormeld 
koninklijk besluit nr. 50 aan de Koning 
verleende bevoegdheid : 

Overwegende dat artikel 4 van de 
wet van 27 februari 1976 het 
koninklijk besluit nr. 50 van 
24 oktober 1967 betreffende het 
rust- en overlevingspensioen voor 
werknemers, getroffen krachtens 
artikel 1, 9", van de wet van 
31 maart 1967, heeft gewijzigd door 
invoeging van een artikel 7 bis, 
waarvan het tweede lid luidt als 
volgt : « De Koning bepaalt : 1" het 
bedrag van de pensioenbijdragen 
dat vereist is opdat een jaar 
voor 1946, tijdens hetwelk de 
tewerkstelling plaatsvond, als een 
jaar van gewoonlijke en hoofdza
kelijke tewerkstelling wordt be
schouwd; 2" voor welke perioden 
v66r 1946 de pensioenbijdragen 
worden· geacht verricht te zijn »; 

Overwegende dat, ter uitvoering 
van deze bepaling, artikel 13 van 
het koninklijk besluit van 5 april 
1976 een artikel 32ter heeft inge
voegd in het koninklijk besluit van 
21 december 1967 tot vaststelling 
van het algemeen reglement betref
fende het rust- en overlevingspen
sioen voor werknemers, dat is 
getroffen ter uitvoering van het 
voormelde koninklijk besluit nr. 50; 

Overwegende dat daaruit volgt 
dat de regeling van bedoeld 
artikel 32 ter, derde lid, luidens 
welke, wanneer de in het tweede lid 
beoogde pensioenstortingen verricht 
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werden voor een bepaald verzeke
ringsjaar dat gespreid is over twee 
kalenderjaren, het bewijs van een 
gewoonlijke en hoofdzakelijke 
tewerkstelling geleverd is voor het 
laatste van de twee kalenderjaren 
waarover het verzekeringsjaar 
gespreid is, valt onder de bevoegd
heid die bij artikel . 7 bis van het 
koninklijk bes~uit nr. 50 aan de 
Koning is verleend; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest; beveelt dat van 
het thans gewezen arrest melding 
zal worden 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 Antwerpen. 

1 juni 1981 - a• kamer - Voorzitter : 
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Vervloet - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. 
Lenaerts, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. Bayart. 

Nr. 565 

2• KAMER - 2 juni 1981 

CASSATIE - OMVANG - STRAFZAKEN -
BURGERLUKE RECHTSVORDERINGEN 
BESLISSING WAARBU ALLE AANSPRAKELUK
HEID VOOR EEN AAN EEN DERDE VEROOR
ZAAKT ONGEVAL TEN LASTE VAN EEN 
BEKLAAGDE WORDT GELEGD, MET UITSLUI
TING VAN DE ANDERE BEKLAAGDE- VERNIE
TIGING .VAN DE BESLISSING OP DE BURGER
LUKE RECHTSVORDERING VAN DE EERSTE 
BEKLAAGDE TEGEN DE TWEEDE BEKLAAGDE 
- BESLISSING Tor VRUSPRAAK VAN DE 
TWEEDE BEKLAAGDE EN Tor AFWIJZING VAN 
DE BURGERLUKE RECHTSVORDERING VAN 
EEN DERDE TEGEN DEZE BEKLAAGDE OOK 
ONWETI'IG - ONBEPERKTE VOORZIENING 
VAN DE EERSTE BEKLAAGDE - VERNIETI
GING VAN DE BESLISSING Tor VEROORDE
LING VAN DIE BEKLAAGDE STREKT ZICH UIT 

Wanneer een beslissing de aansprake
Jijkheid voor een aan een derde ver
oorzaakt ongeval helemaal ten 1aste 
van een beklaagde Jegt met uitsluiting 
van de andere beklaagde en de vernie
tiging van die beslissing.gegrond is op 
dezelfde onwettigheid a/s de beslissing 
tot afwijzing van de 'rechtsvordering 
van die derde tegei! de tweede 
beklaagde, strekt de Ji;ernietiging,. op 
de onbeperkte voorzi~ning van de 
eerste beklaagde, van d~ beslissing op 
de burgerlijke rechtsvordering tegen 
hem zich uit tot de beslissing op de 
burgerlijke rechtsvordering van de 
derde tegen de tweede beklaagde, in 
zoverre die beslissing t.a. v. de eerste 
beklaagde is gewezer;z (1 ). 

{VAN PELLECOM T. BOGAERT, GUILLAUME, 
• ROYALE BELGE • N.V., SAENEN) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 7 november 1980 in 
hoger beroep gewezen · door de Cor-· 
rectionele Rechtbank te Antwerpen; 

Overwegende dat eiser vervolgd 
werd wegens :A. gecQntraventiona
liseerde onopzettelij~e slagen of 
verwondingen aan Constant Guil
laume, en B. een door:de Koning als 
zwaar aangewezen verkeersovertre-' 
ding door de. voorrangregels niet in 
acht te hebben genomen, namelijk 
om, als bestuurder op de openbare 
weg, geen voorrang te hebben ver
leend aan de van rechts komende 
weggebruiker; dat eiser verweerster 
Saenen rechtstreeks dagvaardde 
we gens overtreding van artikel 24,. 
7", van het Wegverkeersreglement, 
namelijk haar voertuig te hebben 
laten stilstaan of parkeren op een 
plaats waar het duidelijk een gevaar 
zou kunnen betekenen voor de 
andere weggebruikers of waar het 
hen onnodig zou kunnen hinderen; 
inzonderheid in de nabijheid van 
een kruispunt op minder dan vijf 
meter van de verlenging van de 
naastbijgelegen rand van de dwars
rijbaan; dat eiser zich burgerlijke 
partij stelde tegen verweerster · Sae
nen, en de verweerders Bogaert, 

Tor DE BESLISSING OP DE BURGERLUKE 1--------------...-
RECHTSVORDERING VAN DE DERDE TEGEN DE 
TWEEDE BEKLAAGDE ;_ GRENS: (1.) Cass., 20 sept. 1978 (A.C., 1978-79, 77). 
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Guillaume en de naamloze vennoot
schap Royal~ · Belge tegen eiser en 
vezweerster Saenen; dat de eerste 
rechter, met b.etrekking tot de straf
vordering, e.iser veroordeelde en 
vezweerster :Saenen vrijsprak en, 
met betrekking tot de civielrechte
lijke vorderingen, eiser veroordeelde 
op de civielr~chtelijke vorderingen 
van de verw¢erders Bogaert, Guil
laume en d~ naamloze vennoot
schap Royale' Belge en zich onbe
voegd verkl~arde om kennis te 
nemen van de civielrechtelijke vor
deringen, inclusief die van eiser, 
tegen Saenen gericht; dat op de 
hogere beroepen van eiser, van de 
burgerlijke partijen Guillaume en 
de naamloze vennootschap Royale 
Belge en van het openbaar mi
nisterie het bestreden vonnis, na 
het hoger beroep van het openbaar 
ministerie tegen Saenen niet ont
vankelijk en de overige hogere 
beroepen ontvankelijk te hebben 
verklaard, het beroepen vonnis 
bevestigt in al zijn bestreden 
beschikkingelJ., zowel op strafrechte
lijk als op civielrechtelijk gebied; 
dat de door eiser als beklaagde en 
burgerlijke partij ingestelde voorzie
ning gericht is tegen al de beschik
kingen van het arrest; 

Over het tweede en derde middel, 

het tweede, afgeleid uit de schending 
van de artikelen 97 van de Grondwet, 70, 
71 van het Strafwetboek, van het alge
meen beginsel volgens hetwelk onover
winnelijke dwaling betreffende eeb der 
elementen van een misdrijf voor de 
dader een grond van rechtvaardiging 
uitmaakt die iedere bestraffing ervan 
uitsluit, 5 en 68.1 van het Wegv'erkeers
reglement, 

doordat het vonnis, om eiser te ver
oordelen en de vorderingen van de 
burgerlijke partijen toe te wijzen, de 
door hem ingeroepen. onoverwinnelijke 
dwaling betreffende het bestaan van een 
kruispunt van rijbanen waar hij de 
voorrang van rechts diende te verlenen, 
niet bewezen acht, op grond van de 
overweging dat de aandacht van de 
voorz;ichtige weggebruiker (van de Ber
chemboslaan) op het mogelijk bestaan 
van een van recht~ komende rijbaan 

gevestigd wordt door het zeer duidelijk 
zichtbare teken C1 (geplaatst ter zijde 
van het Jagerspad), 

terwijl, eerste onderdeel, ... 
tweede onderdeel, ... 
derde onderdeel, het vonnis daardoor 

alleszins niet de conclusie van eiser: 
passend beantwoordt, waar deze zijn 
onoverwinnelijke dwaling afleidt uit de· 
afwezigheid van het verkeersteken. 
B17 (zogenaamd Sint-Andrieskniis): 
langs de· Berchemboslaan, en de zichtbe
lemmerende aanwezigheid van de wagen. 
van de rechtstreeks gedaagde partij op 
de hoek van he.t J agerspad, gepaard met. 
de abnormale kenmerken van de aan
sluiting van dit laatste met de Berchein
boslaan (schending van artikel 97 van de 
Grondwet); 

het derde, afgeleid uit de schending 
van de artikelen 97 van de Grondwet, 
1354, 1382, 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek en 24, 7•, van het Wegverkeers-· 
reglement, 

doordat het vonnis, met bevestiging. 
van het vonnis van de politierechtbank, 
de aan de rechtstreeks gedaagde · partij 
Saenen verweten overtreding van voor
melde reglementsbepaling niet bewezen 
oordeelt en zich onbevoegd verklaart om 
kennis te nemen van de vordering van 
eiser tegen voornoemde rechtstreeks 
gedaagde, op grond van de overweging 
dat de verbalisanten niet vaststelden dat, 
waar haar voertuig geparkeerd stond 
voor nr. 31 (der Berchemboslaan), zulks 
op minder dan 5 meter van het kruis
punt was en dat ook de aanduiding op 
de schets, rekening gehouden met de 
rooilijn, niet toelaat met zekerheid vast 
te stellen dat het voertuig van . voor
noemde partij op minder dan 5 meter 
van het kruispunt geparkeerd stond, 

terwijl, eerste onderdeel, ... 
tweede onderdeel, ... 
derde onderdeel, het vonnis daardoor 

alleszins niet de conclusie van eiser 
passend beantwoordt, waar deze onder 
meer liet gelden dat bet bewijs van de 
aan de rechtstreeks gedaagde partij 
verweten overtreding moest worden 
afgeleid uit haar voren omschreven 
bekentenis desbetreffend (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) : 

Wat het derde onderdeel van het 
tweede en derde middel betreft : 

Ovezwegende dat eiser bij conclu
sie liet gelden : ... ; 
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Overwegende dat het vonnis zijn 

beslissing hierop grondt dat : ... ; 
Overwegende_ dat door de weerge

geven motivering het vonnis niet 
antwoordt op eisers conclusie, ener
zijds, in zoverre · eiser liet geld en dat 
het kruispunt volledig aan zijn zicht 
was onttrokken door de aanwezig
heid van de wagen van Saenen, 
vlakbij de hoek, en, anderzijds, in 
zoverre eiser de door hem aan 
Saenen ten laste gelegde overtre
ding van artikel 24, 7", van het 
Wegverkeersreglement afleidde uit 
de verklaring die Saenen aan de 
verbalisanten had afgelegd; 

Dat het tweede en derde middel 
in zoverre gegrond zijn; 

Overwegende dat de beslissing 
dat enkel eiser aansprakelijk is voor 
de door de verweerders Guillaume 
en de naamloze vennootschap 
Royale Beige geleden . schade, en 
verweerster Saenen hiervoor niet 
aansprakelijk is, gemeen is aan de 
beslissing op de burgerlijke rechts
vordering van die verweerders tegen 
eiser enerzijds en tegen Saenen 
anderzijds; dat die beslissingen door 
dezelfde onwettigheid zijn aange
tast; 

Dat de vernietiging derhalve dient 
te gelden voor het beschikkende 
gedeelte betreffende de burgerlijke 
rechtsvordering van de verweerders 
Guillaume en de naamloze vennoot
schap Royale Beige in zoverre de 
vernietiging van dat beschikkende 
gedeelte, met betrekking tot ver
weerster Saenen, een voorwaarde is 
van de rechtsvordering tot bijdrage 
die eiser tegen die verweerster zou 
kunnen instellen indien bewezen 
was dat zij medeaansprakelijk is; 

Om die redenen, en zonder acht 
te slaan op het eerste middel, en op 
het eerste en tweede onderdeel van 
het tweede en derde middel, die 
niet tot ruimere cassatie kunnen 
leiden, vernietigt het bestreden von
nis in zoverre het : 1 • uitspraak doet 
over de tegen eiser ingestelde straf
vordering en civielrechtelijke vorde-

ringen; 2" uitspraak doet over de 
door eiser tegen · verweerster inge
stelde civielrechtelijke vordering; 
3" ten aanzien van eiser beslist dat 
verweerster Saenen niet aansprake
lijk is voor de door de verweerders 
Guillaume en· de naamloze vennoot
schap Royale Beige geleden schade 
(2); beveelt dat van dit arrest mel· 
ding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; laat de kosten ten· laste 
van de Staat; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Mechelen, zitting hou:.. 
dende in hoger beroep. " · · 

2 juni 1981- 2" kamer- Voorzitter: 
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Rauws .:__ Gelljklui-: 
dende conclusie van de h. Tillekaerts, 
advocaat-generaal - Advocaat : rnr.' 
Pallemaerts, Antwerpen.· 

Nr. 566 

2" KAMER - 2 juni 1981 

1° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 
- MIDDEL OAT . KRITIEK OEFENT OP DE 
REGELMATIGHEID VAN DE DAGVAARDING 
VOOR DE FEITENRECHTER - MIDDEL NIET 
VOORGELEGD AAN DE FEITENRECHTER -
ElSER DIE ZICH OVER DE GROND VAN DE 
ZAAK HEEFT VERDEDIGD- NIET ONTVANKE-
LIJK MIDDEL (I). , 

2° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZA~~N 
- STRAFVORDERING - EEN ENKELE STRAF 
UITGESPROKENWEGENS VERSCHEIDENE MIS
DRIJVEN - MIDDEL DAT ENKEL BETREKKING. 
HEEFT OP EEN VAN DIE MISDRIJVEN - STRAF 
WETTELIJK VERANTWOORD DOOR EEN ANDER. 
MISDRIJF- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL (2). 

Nota arrest nr. 565: 

(2) De uitbreiding van de vernietiging 
diende niet te gelden voor de beslissing op de 
burgerlijke rechtsvordering van Bogaert tegen 
Saenen, vermits die rechtsvordering, bij 
gebrek aan hoger beroep van Bogaert tegen 
Saenen, niet aanhangig was bij de correctio
nele rechtbank. 

Nota's arrest nr. 566: 

(1) Cass., 28 okt. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 127). 

(2) Cass., 2 sept. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 2). 
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(DENECKERE) 

2 juni '"1981 ~ 2• kamer - Voorzitter : 
e h. Chatel, a:fdelingsvoorzitter - Ver
Jaggever : de;' h. Vervloet - Gelijklui
rende cont;lusie van de h. Tillekaerts, 
dvocaat-generaal - Advocaat : mr. 
:emmerman, I{ortrijk. 

llr. 567 

2• KAMER - 2 juni 1981 

1° HOGER BEROEP ~ STRAFZAKEN 
VERTEGENwOO~DIGING VAN DE PARTIJEN
WETBOEK VAN STRAFVORDERING, ART. 185, 
§ 2, TWEEDE LJD - BEVOEGDHEID VAN DE 
RECHTBANK OM STEEDS DE VERTEGENWOOR
DIGING TOE TE STAAN VAN DE BEKLAAGDE 
DIE BEWIJST DAT HIJ ONMOGELIJK IN PER
SOON KAN VERSCHIJNEN - BEPALING TOE
PASSELIJK IN 'HOGER BEROEP KRACHTENS 
ARTIKEL 211 V~ VOORMELD WETBOEK (1). 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN,... VERTEGENWOORDIGING VAN 
DE BEKLAAGD.E - ONMOGELIJKHEID OM 
PERSOONLIJK TE VERSCHIJNEN - ONAAN
TASTBARE BE09RDELING DOOR DE FEITEN
RECHTER (2). 

3° CASSATIElVIIDDELEN - STRAFZAKEN 
- SCHENDING VAN DE RECHTEN VAN DE 
VERDEDIGING - ONNAUWKEURIG MIDDEL -
NIET ONTVANKELIJK MIDDEL (3). 

4° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 
- MIDDEL DA"I: HET HOF ZOU VERPLICHTEN 
TOT EEN ONDERZOEK VAN FElTEN WAARVOOR 
HET NIET BEVOEGD IS- NIET ONTVANKELIJK 
MIDDEL(4}. 

5° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 
- MIDDEL DAT KRITIEK OEFENT OP DE 
REGELMATIGHEID VAN DE DAGVAARDING 

VOOR DE FEITENRECHTER - MIDDEL NIET 
VOORGELEGD AAN DE FEITENRECHTER -
BEKLAAGDE VERTEGENWOORDIGD DOOR ZIJN 
RAADSMAN DIE ZIJN VERDEDIGING OVER DE 
GROND VAN DE ZAAK HEEFTVOORGEDRAGEN 
- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL (5). 

(DETAEYE) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 9 december 1980 door 
het Ho£ van Beroep te Gent gewe
zen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 185 van bet 
Wetboek van Strafvordering, 

doordat in correctionele zaken de 
beklaagde persoonlijk ter zitting moet 
aanwezig zijn; de vertegenwoordiging 
door een advocaat niet kon toegestaan 
worden omdat eiser zich niet bevond 
in een van de gevallen bepaald bij 
artikel 185 van bet Wetboek van Straf
vordering, waarin de vertegenwoordiging 
door een advocaat toegestaan wordt en 
omdat hij er geen kennis van had dat 
zijn zaak voorkwam en uiteraard geen 
toelating of opdracht kan gegeven heb
ben aan zijn advocaat om hem ter 
zitting te vertegenwoordigen; de zaak 
ten onrechte op tegenspraak is behan
deld; de rechten van de verdediging 
hierdoor zijn geschonden; zo eiser 
rechtsgeldig was gedagvaard, bet arrest 
enkel bij verstek kon worden gewezen : 

Overwegende dat, luidens a:rti
kel 185, § 2, tweede lid, van het 
Wetboek van Strafvordering dat 
krachtens artikel 211 van hetzelfde 
wetboek ook toepasselijk is tijdens 
de rechtspleging in hoger beroep, de 
rechter in correctionele zaken altijd 
kan toestaan dat de beklaagde zich 
door een advocaat laat vertegen

----------------1 woordigen wanneer deze aantoont 
{1) Zie Cass., 1 okt. 1962 (Bull. en Pas., 1963, 

I, 140). 
dat het hem onmogelijk is persoon
lijk te verschijnen; 

Overwegende dat uit het proces
(2) Cass., 29 april 1963 (Bull. en Pas., 1963, I,· verbaal van de terechtzitting van 

910). 9 december 1980 van het Ho£ van 
· ·(A c. 975 564) Beroep te Gent blijkt : « Mr. Cauwe, (3) Cass., 21 jan. 1975 . ., 1 , . 

advocaat te Gent, wordt door het 
(4) t:ass., · 6 jan: 1975 (A.C., 1975, 503) en 1------~---------

24 feb. 1981 (A.C., 1980-81, nr. 376); zie « Over 
de Rechtsstaat ., plecht. openingsrede van. (5) Cass., 28 okt. 1980 en 2 juni 1981 (A. C., 
proc."gen. Dumon, voor .bet Hof van 1980-81, nrs. 127 en 566); zie Cass., 22 juni 1976 
3 sept. 1979, nr. 27. (A.C, 1976, 1192). 

-
~------ ---
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hof gemachtigd de beklaagde ter 
terechtzitting te vertegenwoordi
gen »; 

Dat uit die vermelding volgt dat 
het bof van beroep, op grond · van 
een onaantastbare beoordeling in 
feite van eisers onmogelijkheid om 
in persoon te verschijnen, de ver
tegenwoordiging van eiser door zijn 
r_aadsman heeft toegelaten; 

Overwegende dat uit voormeld 
proc«,:!s-verbaal en . uit · het ._· arrest 
blijkt dat de genoemde advocaat 
voor eiser heeft gepleit; dat der
halve de zaak op tegerispraak werd 
behandeld en eiser niet aanwijst 
hoe hierdoor de rechten van zijn 
verdediging zijn geschonden; 

Overwegende dat het onderzoek 
van het middel, in zoverre het 
aanvoert dat eiser aan zijn raads
man geen toelating of opdracht kan 
gegeven hebben om hem ter 
terechtzitting te vertegenwoordigen, 
het Hof zou verplichteh tot een 
onderzoek van feiten waarvoor het 
niet bevoegd is; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het eerste middel, ~geleid uit de 
schending van substantii:He en op. straffe 
van nietigheid voorgeschreven pleegvor
men, 

doordat eiser tegen het vonnis van 
7 oktober 1980 tijdig en rechtsgeldig 
boger beroep heeft ingestl:!ld; het · open
baar ministerie ervoor dient te zorgen 
dat de beklaagde, die- beroep aante
kende, tijdig en rechtsgeldig wordt 
gedagvaard om te verschijnen voor bet 
hof van beroep op de dag dat over het 
beroep zal gestatueerd worden; de dag
vaarding moet betekend worden aan de 
persoon of de woonplaats -van de 
beklaagde; er niet is gedagvaard aan de 
persoon; eiser er geen kennis van had 
dat de zaak voor het hof van beroep zou 
behandeld worden op 9. december 1980; 
wanneer het hoger beroep zou ingesteld 
zijn door het openbaar ministerie, de 
nietigheid van de betekening het verval 
van het beroep zou meebrengen · indien 
de dagvaarding niet regelmatig her
Iiieuwd wordt binnen · de bij artikel 205 
van het Wetboek van Strafvordering 
voorgeschreven termijn; dit niet het 
geval kan zijn wanneer het beroep wordt 

ingesteld door- de · beklaagde en he1 
openbaar ministerie hem n,iet- rephtsgel
dig dagvaardt, omdat de_ beklaagde dan 
een aanleg verliest; .bet hof van beroep 
de zaak diende uit. te stellen op een 
latere datum ten _einde · het openi:J!tar 
ministerie toe te Iaten. eiser .. opnieuw te 
dagvaarden : · · · 

Overwegende dat het middel, dat 
uitsluitend gegrond is op de onre
gelmatigheid van de betekening van 
.eisers dagvaarding voor het )J.of van 
beroep, voor de feitenrechti!r niet 
werd aangevoerd.; d<tt _ eiseri zoals 
blijkt uit · het antWoord ()p het 
tweede middel, op de terechtzitting 
van het hof van beroep was ver
tegenwoordigd door een raadsman, 
die zijn verdediging over de grond 
van de zaak heeft v()()rgedragen;: ·-

. Dai het middel · niet ontvankelijk 
is; 

En overwegende dat de substan
tiEHe of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen _ in 
acht zijn genomen en de peslissi;ng 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

Om die rede:rien, ver\verl>t de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. -

2 juni- 1981 .._.,. 2• kamer -- Voorzitter: 
de h. Chatel, afdelingsvoor:zitter ;_ Ver
slaggever : de h. Vervloet - Gelijklui
·dende .conclusie van de h. -Tillekaerts, 
advocaat-generaal - Advocaat·: : mr. 
Tytgat, Gent. 

Op · dezelfde dag zijn twee ar~sten .. in 
dezelfde zin gewezen op voor:iiening van 
dezelfde eiser tegen twee arresten voor. 9 dec. 
1980 van het Hof van_ &roep te Gent. · 

Nr. 568 

2" KAMER -_2 juoi 1981 

WEGVERKEER - VERBOD OM VOERTUI
GEN OP DE OPENBARE WEG'TEN TOON TE 
STELLEN VOOR VERKOOP OF VERHURING ~ 
ART. 25.2 WEGVERKEERSREGLEMENT-.:..... VER
VOLGING WEGENS OVERTREDJNG VAN DIE 
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BEPALING - BESLISSING VAN VRIJSPRAAK 
OP GROND DAT DE BEKLAAGDE DE RETRIBU
TIE HEEFT BETAALD DIE IS INGESTELD DOOR 
EEN GEMEENTEREGLEMENT OP HET GEBRUIK 
VAN HET OPENBAAR DOMEIN EN VAN DE 
ZONES TUSSEN DE BOUWLIJN EN DE ROOILIJN 
WANNEER DEZE NIET SAMENVALLEN, VOOR 
HET UITSTALLEN VAN GOEDEREN EN HET 
PLAATSEN VAN VOORWERPEN - VONNIS DAT 
ENERZIJDS VASTSTELT DAT DE GEMEENTE 
DOOR DIE BELASTINGVERORDENING GEEN 
AANVULLEND REGLEMENT OP HET WEGVER
KEER HEEFT INGEVOERD EN, ANDERZIJDS, 
NIET VASTSTELT DAT DIE VERORDENING 

· WERD GENOMEN OP GROND VAN DE DEeRE
TEN VAN 14 DEC. 1789, 22 DEC. 1789 EN 16 EN 
24 AUG. 1790 OM TIJDELIJKE, TOEVALLIGE 
TOESTANDEN . TE REGELEN - BESLISSING 

. VAN VRIJSPRAAK NIET WETTELIJK VERANT
WOORD(1). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE BRUGGE 
T. VERKEMPYNCK) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den · vonnis, op 17 december 1980 in 
hager beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtpank te Brugge; 

Overwegende dat verweerder 
werd vervolgd wegens : te Middel
kerke op 17 juni 1979, op de open
bare weg voertuigen voor verkoop of 
verhuring tentoongesteld te hebben 
(telastlegging A) en verzuimd te 
hebben stilstaande of geparkeerde 
voertuigen te verplaatsen zodra hij 
daartoe door een bevoegd persoon 
werd aangemaand (telastlegging B); 
dat het vonnis de telastleggingen 
niet bewezen verklaart en eiser 
vrijspreekt zonder kosten; 

Over het middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schending van artikel 25.2 van bet 
Wegverkeersreglement: 

Overwegende dat het vonnis ver
weerder vrijspreekt van de telast
legging A op grond dat : « het niet 
is betwist dat de weg op de zeedijk 
en het trottoir (waar de feiten 
werden gepleegd) behoren tot het 
administratief beheer van het open
baar domein van de gemeente Mid
delkerke en deze gemeente aldus 
het recht heeft aldaar weJ;Nersrun-

ningen te verlenen; het ten deze 
gaat om een "tijdelijke ingebruik-. 
neming " of " standplaatsvergun
ning "; artikel 10 van de Wegver
keerswet, ingevoegd bij artikel 10 
van de wet van 15 april 1964 hou
dende herziening van de wetgeving 
en van de reglementen op de politie· 
voor het vervoer (lees : verkeer), 
waarbij is bepaald dat, voor zover 
de politie van het wegverkeer 
betrekking heeft op permanente of 
periodieke toestanden, zij niet valt 
onder de decreten van 14 december 
1789 betreffende de inrichting 
van de gemeentebesturen, van 
22 december 1789 betreffende de 
oprichting van de primaire en van 
de administratieve colleges en van 
16 en 24 augustus 1790 op de 
rechterlijke organisatie, tot doel 
heeft de eenvormigheid van de ver
keersverordenende bevoegdheid na 
te streven en, nu tijdens de parle
mentaire voorbereiding van de wet 
van 15 april 1964 niet werd gespro
ken van het recht van de gemeen
ten om, krachtens haar politietaak, 
standplaatsvergunningen te verle
nen, men blijkbaar die bevoegdheid 
niet heeft willen aantasten, zodat 
eerder moet worden besloten dat 
standplaatsvergunningen ook nog 
kunnen worden verleend krachtens 
de voormelde politietaak van de 
gemeenten; het belastingsreglement 
van de gemeente Middelkerke van 
18 november 1977 (waarbij een 
belasting op het plaatsen van ter
rassen, windschermen, stoelen, ban
ken, seizoenartikelen, fruitbakken, 
enz., op of boven het openbaar 
domein en in de zones gelegen 
tussen de bouwlifn en de rooilijn 
wanneer deze ·niet samenvallen, 
wordt ingesteld) geen onderscheid 
maakt voor de toe te kennen stand
plaatsvergunningen tussen de uit te 
stallen waren of de te plaatsen 
voorwerpen en derhalve ook toepas
selijk is op voertuigen, in elk geval 
kan steunen op het beheerrecht dat 
de gemeente krachtens artikel 81 
van de Gemeentewet heeft; de toe---------------1 passelijkheid van artikel 25.2 van 

(1) Zie Cass., 1 feb. 1973 (A.C., 1973, 551). het Wegverkeersreglement afhanke-
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lijk is van de bestemming die de 
gemeente als beheerder van haar 
openbaar domein (en gebeurlijk in 
het kader van haar politietaak) aan 
de bewuste weg en trottoir heeft 
gegeven en de verkeerswet en de 
verkeersreglementering voor de 
gemeente geen verbod inhouden om 
de bestemming van deze openbare 
weg door een wegvergunning geheel 
of ten dele te wijzigen; verweerder 
zijn vergunning tot het te koop 
stellen of verhuren van kustrijtui
gen regelmatig heeft bekomen over
eenkomstig voormeld belastingsre
glement en trouwens regelmatig de 
daaraan verbonden retributie heeft 
betaald; uit het voorafgaande blijkt 
dat de gemeente Middelkerke geen 
" aanvullend reglement op het weg
verkeer" heeft ingevoerd, doch 
enkel op nuttige wijze bestemming 
heeft gegeven aan haar domeingoed 
dat zij beheert en dit tot privaat 
gebruik door verweerder voot het 
stallen der kustrijwielen op het 
trottoir en op de rijweg binnen een 
welomschreven oppervlakte van zijn 
uitbating gelegen; de wijziging van 
bestemming van de openbare weg 
door deze private toewijzing door 
voormelde vergunning aan verweer
der, en waardoor deze geen inbreuk 
kon plegen op artikel 25.2 van het 
Wegverkeersreglement, het gevolg is 
van een beslissing van de overheid, 
waarvan de opportuniteit noch door 
de politie noch door het openbaar 
ministerie noch door de rechtbank 
kan worden getoetst; uit het pro
ces-verbaal van 17 juni 1979, dat de 
aangeklaagde inbreuken vaststelt, 
blijkt dat de verbalisant enkel heeft 
vastgesteld dat de voertuigen te 
huur werden gesteld op de openbare 
weg, wat door voormelde vergun
ning aan verweerder was toege
staan, terwijl niet is bewezen dat 
deze de voorwaarden van zijn ver
gunning zou hebben overtreden »; 

Overwegende, enerzijds, dat 
krachtens artikel 10 van de Wegver
keerswet, de politie over het weg
verkeer, voor zover deze betrekking 
heeft op blijvende of periodieke 

toestanden, niet valt onder de bepa
lingen van de decreten van 
14 december 1789 betreffende de 
inrichting van de gemeentebesturen, 
van 22 december 1789 betreffende 
de oprichting van de primaire en 
van de administratieve colleges, en 
van 16 en 24 augustus 1790 op de 
rechterlijke organisatie, die aan de 
gemeenten een algemene politie
macht verlenen; dat hieruit blijkt 
dat . die macht voor de gemeenten 
slechts is behouden voor het regelen 
van tijdelijke, toevallige toestanden; 

Dat, krachtens artikel 2 van 
dezelfde wet, de aanvullende regle
menten, die de gemeenteraden 
onder het in dat artikel bepaalde 
voorbehoud vaststellen betreffende 
de op het grondgebied van hun 
gemeente gelegen openbare wegen, 
ter goedkeuring moeten worden 
voorgelegd aan de minister tot 
wiens bevoegdheid het wegverkeer 
behoort; 

Overwegende, anderzijds, dat, 
naar luid van artikel 25.2 van het 
Wegverkeersreglement, genomen ter 
uitvoering van voormelde wet, het 
verboden is op de openbare weg 
voertuigen voor verkoop of voor 
verhuring tentoon te stellen; dat uit 
artikel 2.13 juncto artikel 2.14 van 
dat reglement blijkt dat voor de · 
toepassing ervan, rijwielen, behou
dens niet bereden fietsen, als voer- . 
tuigen worden beschouwd; 

Overwegende dat bij de genoemde 
verordening van 18 november 1977 
de gemeente Middelkerke, op grond 
van de artikelen 75, 76, 5", en 138, 
derde lid, van de Gemeentewet, voor 
een termijn van vijf jaar een belas
ting wordt ingesteld op het gebruik 
van het openbaar domein en van de 
zones tussen de bouwlijn en de 
rooilijn wanneer deze niet samen
vallen, voor het uitstallen van goe
deren en het plaatsen van voorwer
pen; 

Overwegende dat, nu het vonnis, 
enerzijds, vaststelt dat de gemeente 
Middelkerke door de genoemde 
belastingverordening geen aanvul
lend reglement op het wegverkeer 
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heeft ingevoerd, en, anderzijds, niet 
vaststelt dat de verordening geno
men werd op grond van de 
genoemde decreten van 14 de
cember 1789, 22 december 1789 en 
16 en 24 augustus 1790 om tijdelijke, 
toevallige toestanden te regelen, bet 
zijn beslissing dat artikel 25.2 van 
het Wegverkeersreglement ten deze 
niet van toepassing is en verweer
der derhalve dient te worden vrij
gesproken, niet wettelijk verant
woordt; 

Over het rp.iddel, door eiser afgeleid 
uit de schending van de · artikelen 3, 
aanhef en 1°, en 4.4 van het Wegver
keersreglement, 

doordat, nu de verbalisant binnen de 
perken van zijn bevoegdheid gebleven is 
door het bevel te geven de tentoonge
stelde voertuigen te verplaatsen terwijl 
hij een overtreding ·van het Wegver
keersreglement vaststelde, er geen 
sprake kan zijn van machtsoverschrij
ding of wederrechtelijk bevel; de door 
verweerder en de rechtbank ingeroepen 
vergunning immers elke wettelijke basis· 
mist: 

Overwegende dat de rechter de 
vrijspraak van verweerder voor feit 
B grondt op volgende considerans : 
« Daar de verbalisant niet louter 
bevel heeft gegeven een geparkeerd 
of stilstaand voertuig te verplaatsen 
uit noodzaak van het verkeer, maar 
een wederrechterlijk bevel heeft 
gegeven tot bestendige verzaking 
van de voordelen van een regelma
tige vergunning, welk bevel niet 
behoort tot de bevoegdheid van de 
politie, die, zoals boger gezegd, geen 
beoordelingsrecht heeft nopens de 
opportuniteit van de vergunning, 
waardoor het bevel van de verbali
sant duidelijk met machtsover
schrijding werd gegeven, diende dit 
bevel door Verkempynck niet opge
volgd te worden»; 

Overwegende dat, nu uit het. 
ambtshalve aangevoerde middel 

sing van vrijspraak met betrekking 
tot de telastlegging B evenmin wet
telijk verantwoordt; 

Dat bet middel gegrond is; 

Om die redenen, en ongeacht 
eisers overige middelen die niet tot 
ruimere cassatie kunnen leiden, 
vernietigt bet bestreden vonnis, 
behoudens in zoverre bet de bogere 
beroepen ontvankelijk verklaart; 
beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslis
sing; veroordeelt verweerder in de 
kosten; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de Correctionele Recht
bank te Veurne, zitting boudende in 
boger beroep. 

2 juni 1981 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Vervloet - Gelijklui
dende conclusie van de h. Tillekaerts, 
advocaat-generaal. 

Nr.569 

2• KAMER - 2 juni 1981 

1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE 
STRAFZAKEN - POLITIERECHTBANK 
SAMENSTELLING VERSCHILLEND VOLGENS 
HET PROCES-VERBAAL VAN DE TERECHTZIT
TING EN HET DOOR DE GRIFFIER EENSLUI
DEND VERKLAARD AFSCHRIFT VAN HET VON
NIS - NIETIGHEID VAN HET VONNIS (1). 
{ART. 779, EERSTE LID, GER.W.) 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN - VONNIS VAN DE POLITIE
RECHTBANK DOOR NIE:TIGHEID AANGETAST 
- VONNIS IN HOGER BEROEP VAN DE COR
RECTIONELE RECHTBANK DAT DIE NIETIG
HEID OVERNEEMT - NIETIGHEID VAN DIT 
VONNIS (2). 

blijkt dat bet vonnis de niet-1--------------
toepasselijkbeid van artikel 25.2 van 
het Wegverkeersreglemeht niet wet
telijk verantwoordt, het zijn beslis-

(1) en (2) Cass., 3 mei 1978 (A.C., 1978, 1040) 
en 9 sept. 1980, (A.C., 1980-81, nr. 19); zie ook 
Cass., 20 juli 1978 (A.C., 1978, 1286). 
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RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 7 januari 1981 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Brugge; 

Over het middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schending van artikel 779, eerste 
lid, van bet Gerechtelijk Wetboek : 

Overwegende dat het proces
verbaal van de door de Politierecht
bank te Brugge, afdeling Brugge, op 
17 november 1980 gehouden terecht
zitting, waarop volgens de vermel
dingen van het proces-verbaal het 
openbaar ministerie vorderde en 
eiser zijn middelen van verdediging 
voordroeg bij monde van zijn advo
caat, vaststelt dat als voorzitter 
zi tting houdt de heer Roger Mary
sael, terwijl het vonnis, dat op 
dezelfde datum door die rechtbank 
is uitgesproken, de heer Willy Van 
Poucke als voorzitter vermeldt; 

Overwegende dat het Hof, wegens 
die tegenstrijdige vermeldingen, 
niet kan nagaan of het beroepen 
vonnis, zoals voorgeschreven in de 
in het middel genoemde wetsbepa
ling, gewezen werd door de rechter 
die de zitting over de zaak heeft 
bijgewoond; dat dit vonnis derhalve 
door nietigheid is aangetast; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis, dat voormeld vonnis in al 
zijn beschikkingen bevestigt, deze 
nietigheid overneemt; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden vonnis; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van vernietigde 
beslissing; laat de kosten ten laste 
van de Staat; verwijst de zaak naar 
de Correctionele Rechtbank te 
leper, zitting houdende in hoger 
beroep. 

2 juni 1981 - 2• kamer - Voorzitter. 
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Vervloet - Gelijklui
dende conclusie van de h. Tillekaerts, 
advocaat-generaal. 

2• KAMER - 2 juni 1981 

1° BEWIJS - STRAFZAKEN - GEVAL 
WMRIN DE WET GEEN BIJZONDER BEWLJ5-
MIDDEL OPLEGT - RECHTER GRONDT ZIJN 
OVERTUIGING OP ALLE REGELMATIG OVER
GELEGDE GEGEVENS WMROVER DE PAR
TIJEN TEGENSPRMK HEBBEN KUNNEN VOE
REN (1). 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - VERZOEK 
OM EEN ONDERZOEKSMMTREGEL - RECH
TE~ DIE DE REDENEN OPGEEFI' WMROM HLJ 
oonoEELT VOLDOENDE TE ZIJN INGELICHT 
- VERWERPING MET REDENEN OMKLEED (2). 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - CONCLU
SIE- OVERWEGING IN DE VORM VAN EEN 
LOIJTERE ONDERSTELLING - GEEN VER
PLICHTING VOOR DE RECHTER EROP TE 
ANTWOORDEN (3). 

4° BEWIJS STRAFZAKEN WET 
17 APRIL 1878, ART. 16 - MISDRIJF DAT GEEN 
VERBANO HOUDT MET DE UITVOERING VAN 
EEN OVEREENKOMST - REGELS VAN HET 
BURGERLIJK RECHT NIET TOEPASSELIJK. 

5° BEWIJS - STRAFZAKEN - BEWIJSLAST 
- MISDRIJF OAT GEEN VERBANO HOUDT MET 
DE UITVOERING VAN EEN OVEREENKOMST -
REGELS VAN HET BURGERLIJK RECHT NIET 
TOEPASSELIJK. 

6° VERZEKERING - VERPLICHTE MN
SPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE 
MarORRIJTUIGEN - WET 1 JULI 1956, ART. 2, 
§ 1 - TERREIN DAT TOEGANKELIJK IS VOOR 
EEN ZEKER MNTAL PERSONEN DIE HET 
RECHT HEBBEN ER TE KOMEN- BEGRIP. 

4• Art. 16 wet van 17 april 1878 is niet 
van toepassing wanneer het aan de 
beklaagde ten Jaste gelegde misdrijl 
geen verband houdt met de uitvoering 
van een overeenkomst waarvan de 
beklaagde het bestaan ontkent of de 
uitlegging betwist, maar bestaat in het 
niet aangaan van een overeenkomst, 

(1) Cass., 17 aug. 1978 (A.C., 1978, 1292). 

(2) Cass., 26 feb. 1980 (A.C., 1979-80, nr. 398). 

(3) Cass., 5 april 1977 (A. C., 1977, 840). 
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met name een verzekeringscontract tot 
dekking van de burgerrechtelijke aan
sprakelijkheid inzake motorrijtuigen 
(4). 

5" Wettelijk verantwoord is het arrest 
dat de beklaagde veroordeelt wegens 
overtreding van art. 18, §§ 1 en 3, 
W.A.M.-wet na te hebben vastgesteld 
dat die beklaagde met zijn niet verze
kerd motorrijtuig heeft gereden op een 
centrale plaats in een druk bezette 
camping, alwaar het permanent rond
circuleren van voetgangers en spe
Jende kindefen volledig normaal is, en 
dat aldus beslist dat dat deel van die 
camping, in de zin van art. 2, § 1, van 
de voornoemde wet, een terrein is dat 
toegankelijk is voor een zeker aantal 
personen die het recht hebben er te 
komen. 

(HET GEMEENSCHAPPELIJK WAARBORGFONDS 
T. DE CUYPER EA.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 4 juni 1980 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

Over het eerste middel, afgeieid uit de 
schending van de artikeien 2 en 877 van 
het Gerechtelijk Wetboek, van het aige
meen beginsei van het bewijs in strafza
ken, van de rechten van de verdediging 
en van artikei 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest het gemotiveerd 
verzoek van eiser tot verplichte overleg
ging van bepaaide stukken en tot het 
verrichten van een aanvullend onder-
• zoek afwijst op grond van de overweging 
dat het tot staving van het verzoek 
ingeroepen artikei 877 van het Gerechte
lijk Wetboek « niet kan toegepast wor
den omdat de aigemene regeis van het 
bewijsrecht zoais voorzien in het privaat 
procesrecht niet kunnen toegepast wor
den in het strafprocesrecht waarvan de 
fundamenteie regeis totaai verschillend 
zijn • en « aan de hand van de gegevens 
van het dossier • oordeeit « dat de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid van 
de bekiaagde Vandevenne op het ogen
blik van de feiten niet door een verzeke
ring gedekt was ~ en, op grond van deze 
motieven, eiser solidair met de 
bekiaagde veroordeelt tot het betaien 
van schadevergoedingen aan de burger
lijke partijen, 

terwijl, eerste onderdeel, wanneer voor' 
de strafrechter in hager beroep enkei 
nog de verzekeraar-vrijwillig tussenge
komen partij, in casu eiser, en de 
burgerlijke partijen in zake zijn, de 
rechter een verzoek tot overlegging van 
stukken en tot het verrichten van een 
aanvullend onderzoek op grand van 
artikei 877 van het Gerechtelijk Wetboek 
niet wettig kan afwijzen op grond van de 
overweging « dat de algemene regeis van 
het bewijsrecht _ zoais voorzien in het 
privaat procesrecht niet kunnen toege
past worden in het strafprocesrecht, 
waarvan de fundamenteie regeis totaai 
verschillend zijn » aangezien artikei 2 
van het Gerechteiijk Wetboek bepaalt 
dat de regeis van dat wetboek van 
toepassing zijn op aile rechtspiegingen, 
« behoudens wanneer deze geregeid 
worden door niet uitdrukkelijk opgehe
ven wetsbepalingen of door rechtsbegin
seien, waarvan de toepassing niet ver
enigbaar is met de toepassing van de 
bepalingen van dit wetboek », en der
haive artikei 877 van het Gerechtelijk 
Wetboek in casu wei kon ingeroepen 
worden voor de strafrechter in hager 
beroep omdat het beoogde bewijs ter 
zake niet door een andere wetsbepaling 
beheerst wordt noch onverenigbaar is 
met het rechtsbeginsei dat de bekiaagde 
geacht wordt onschuidig te zijn en 
derhaive niet het bewijs moet Ieveren 
van zijn beweringen of onschuid, zodat 
het arrest door het verzoek van eiser tot 
overlegging van stukken en tot een 
aanvullend onderzoek op basis van 
artikei 877 van het Gerechtelijk Wet
hoek, op grond van hogervermelde over
weging af te wijzen, de artikeien 2 en 
877 van het Gerechtelijk Wetboek aisook 
het aigemeen beginsei van de bewijsiast 
in strafzaken en de rechten van de 
verdediging miskent; 

tweede onderdeel, het arrest, door te 
oordeien dat de burgerrechtelijke aan
sprakelijkheid van de bekiaagde op het 
ogenblik van de feiten niet door een 
verzekering gedekt was en deze besiis
sing te doen steunen op eeri aigemene 
verwijzing naar « de gegevens van het 
dossier ~ die evenmin door de eerste 
rechter nader werden gepreciseerd, geen 
antwoord inhoudt op de conclusie van 
eiser die op omstandige wijze (biadzij
den 3 en 4 van de conclusie van 
28 april 1980) deed gelden waarom het 
bestaan van een verzekering wei moest 
aangenomen worden en daarbij verwees ------------------! naar de verzekering van de eigenares 

(4) Zie Cass., 27 juni 1960 (A.C., 1960, 975). van de wagen, Mevr. L. Bamps, naar het 

t::::__ -
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ten minste voorhanden zijn van een 
« voorlopige verzekering » in hoofde van 
beklaagde en naar de verzekering van 
diens zuster, zodat het arrest, bij gebrek 
aan antwoord op deze conclusie, niet 
regelmatig is gemotiveerd (schending 
van artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat eiser, in ver
band met de verzekering van bet 
autovoertuig van de beklaagde, bij 
conclusie aanvoerde : « Er blijkt uit 
bet dossier dat de wagen waarmede 
bet ongeval veroorzaakt werd, 
destijds toebehoorde aan ... Laura 
Bamps, die hem aan de (beklaagde) 
ter beschikking had gesteld. Het is 
niet duidelijk of deze wagen door de 
(beklaagde) aangekocht werd, dan 
wel of hij er zonder meer de 
beschikking over kreeg, waarbij de 
wagen eigendom bleef van 
Bamps. In deze hypothese zou de 
verzekering van ... Bamps eventueel 
dienen tussen te komen. Anderzijds 
dient vastgesteld te worden dat de 
(beklaagde) een verzekering heeft 
aangevraagd door tussenkomst van 
zijn zuster bij de verzekeringsmaat
schappij Assurantie van de Belgi
sche Boerenbond. De zuster van de 
(beklaagde) werkte op de computer
afdeling van deze verzekeringsmaat
schappij en kon ook optreden als 
agent. Een verzekeringsvoorstel 
werd ingevuld en werd aan de 
Assurantie van de Belgische Boe
renbond overgemaakt en bet roze 
formulier ter zake werd ingevuld. Er 
zou bij bet invullen echter een 
vergissing gebeurd zijn, zodat de 
betreffende documenten niet nor
maal terecht kwamen. ( ... ) Het lijkt 
concluant dat bet normaal is dat 
een voorlopige verzekering voorhan
den geweest is. ( ... ) Ten slotte staat 
vast dat de platen van de wagen van 
de zuster van de (beklaagde) 
gebruikt werden en dat de eigen 
wagen van de zuster van de 
(beklaagde) buiten gebruik was, 
zodat de wagen waarmede bet onge
val ge beurde als een vervangings
wagen dient beschouwd te worden 
voor de wagen van de zuster van de 
(beklaagde). Er zijn derhalve drie 
mogelijkheden van effectieve verze-

kering ... »; dat eiser op grond van 
die conclusie vroeg, met toepassing 
van artikel 877 van bet Gerechtelijk 
Wetboek, aan de Assurantie van de 
Belgische Boerenbond te bevelen de 
stukken over te leggen betreffende 
de wagen waarmede bet ongeval is 
gebeurd en betreffende de wagen 
van de zuster van de beklaagde, 
alsmede aan Laura Bamps te beve
len de stukken mede te delen 
betreffende de eventuele overdracht, 
op naam van de beklaagde, van de 
wagen waarmede bet ongeval is 
gebeurd; 

O'!erwegende dat de feitenrechter 
in strafzaken, wanneer de wet geen 
bijzonder bewijsmiddel oplegt, zijn 
overtuiging grondt op alle regelma
tig overgelegde gegevens van de 
zaak waarover de partijen tegen
spraak hebben kunnen voeren; 

Overwegende dat bet arrest vast
stelt dat de eerste rechter, aan de 
hand van de gegevens van bet 
dossier, terecht heeft beslist dat de 
civielrechtelijke aansprakelijkheid 
van de beklaagde Vandevenne op 
bet ogenblik van de feiten niet door 
een verzekering was gedekt; dat die 
vaststelling inhoudt dat een bijko
mend onderzoek overbodig is; 

Dat bet arrest door die vaststel
ling eisers conclusie beantwoordt en 
niet nader hoefde te antwoorden op 
de door eiser bij conclusie aange
haalde loutere veronderstellingen; 

Overwegende dat luidens artikel 2 
van bet Gerechtelijk Wetboek de in 
dit wetboek gestelde regels geen 
toepassing vinden in de procedures 
die geregeld zijn door niet uitdruk
kelijk opgeheven wetsbepalingen of 
door rechtsbeginselen waarvan de 
toepassing niet verenigbaar i~ met 
de toepassing van de bepalmgen 
van bet Gerechtelijk Wetboek; 

Overwegende dat, nu in strafza
ken de bewijsvoering geregeld 
wordt door bet Wetboek van Straf
vordering, artikel 877 van bet 
Gerechtelijk Wetboek als dusdanig 
geen toepassing vindt; 
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Dat bet arrest dan ook de toepas
sing van artikel 877 van bet Gerecb
telijk Wetboek terecbt afwijst en 
zodoende aan eiser geen bewijslast 
oplegt nocb eisers recbt van verde
diging miskent; 

Dat bet middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 

niet toepasselijk is, nu bet aan de 
beklaagde ten laste gelegde misdrijf 
geen verband boudt met de uitvoe
ring van een overeenkomst waarvan 
bij bet bestaan ontkent of de uitleg
ging betwist, docb bestaat in bet 
niet aangaan van een overeenkomst; 

Dat bet middel derbalve naar 
recbt faalt; 

de schending van artikel 16 van de wet Over het derde middel, afgeleid uit de 
van 17 april 1878 houdende de vooraf- schending van de artikelen 2, § 1, 3 en 
gaande titel van bet Wetboek van Straf- 16 van de wet van 1 juli 1956 betreffende 
vordering, de verplichte aansprakelijkheidsverzeke-

doordat bet arrest bet verzoek van ring inzake motorrijtuigen, 
eiser tot een aanvullend onderzoek naar doordat bet vonnis van 25 okto
het al of niet bestaan van een verzeke- ber 1979 van de Correctionele Rechtbank 
ringscontract, steunend op artikel 877 te Brugge vaststelde dat het ongeval ten 

.van bet Gerechtelijk Wetboek, afwijst op gevolge waarvan de verweerders schade
grond van de overweging dat de alge- vergoeding vragen, zich op een prive
meil.e regels van het bewijs in bet domein voordeed en daarbij overwoog : 
burgerlijk procesrecht niet kunnen toe- « Uit de gegevens van bet strafonderzoek 
gepast worden in bet strafprocesrecht, blijkt dat de camping Jamboree, alwaar 
waarvan de fundamentele regels totaal bet ongeval zich voordeed, een volledig 
verschillend zijn, privaat karakter heeft. Er zijn aan de 

terwijl de beklaagde in eerste aanleg ingang lm een slagboom en een receptie
werd veroordeeld onder meer wegens kantoor. Het feit dat bij de aankomst 
overtreding van de artikelen 2, § 1, -van de verbalisanten er niemand in bet 
en 18, §§ 1 en 3, van de wet van receptiekantoor was en de slagboom 

·1 juli 1956 betreffende de verplich- open stond, bewijst geenszins het tegen
te aansprakelijkheidsverzekering inzake dee!. Dit kan bet gevolg zijn van bet 
motorrijtuigen; eiser op grond hiervan ongeval zelf en van de hulpverlening. De 
burgerrechtelijk medeveroordeeld werd wetten op de politie van het wegverkeer 
zowel in eerste aanleg als in boger vinden dan ook geen toepassing ter 
beroep en de voormelde overtreding zake », waarna bet vonnis in bet 
bijgevolg verband houdt met bet bestaan beschikkende gedeelte preciseerde dat 
van een verplichte aansprakelijkheids- de Wegverkeerswet niet van toepassing 
verzekeringsovereenkomst; wanneer is met betrekking tot bet feit B (dit is 
voor de strafrechter bet bestaan of de « door gebrek aan voorzichtigheid en 
uitlegging van een dergelijke overeen- voorzorg, maar zonder bet oogmerk om 
komst betwist wordt en het misdrijf met de persoon van een ander aan te randen, 
die overeenkomst verband houdt, de onopzettelijk de dood te hebben veroor
rechter, overeenkomstig artikel 16 van zaakt van De Cuyper Goedele »); bet 
de wet van 17 april 1878, zich moet vonnis in eerste aanleg aan de burger
gedragen naar de regels van bet burger- lijke partijen schadevergoeding toekende 
lijk recht bij zijn beslissing over bet op grond van de bewezen verklaarde 
,bestaan of de uitlegging van die over- telastlegging Ben bet arrest bet beroe
. eenkoinst, zodat bet arrest, door bet pen vonnis hierin bevestigt, 
verzoek tot ~anvullend onderzoek op terwijl bet begrip « openbare plaats » 
~~ond van art1kel 8~? van het Gerechte- de zelfde betekenis heeft in de Wegver
b~k Wetboe~ aft~ WlJzen met de ove~~- keerswet als in artikel 2 van de wet van 
:gmg dat d1t ~rt1kel van het burgerhJk 1 juli 1956 betreffende de verplich
procesrecht met kan toeg_epast worden te aansprakelijkheidsverzekering inzake 
m het strafproces~echt, artlkel 16 van de motorrijtuigen en, wanneer de feiten
wet van 17 ~pnl 1878 houdende de rechter vaststelt dat een auto-ongeval 
voorafgaan~e btel van ~et Wetboek van zich op een prive-domein voordeed, dit 
StrafVordermg schendt · inhoudt dat, enerzijds, de daardoor ver-

Overwegende dat artikel 16 van 
de voorafgaande titel van bet Wet
hoek van StrafVordering ten deze 

oorzaakte schade niet door de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake 
motorrijtuigen gedekt wordt, aangezien 
die verplichte aansprakelijkheidsverze-
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kering enkel de schade dekt die veroor
zaakt wordt door het verkeer van het 
verzekerde motorrijtuig op de openbare 
weg en op de daarmee gelijkgestelde 
terreinen, met uitsluiting van andere 
schade die het motorrijtuig kan veroor
zaken op een plaats die niet kan worden 
gelijkgesteld met die terreinen, . en, 
anderzijds, bij gebrek aan verphchte 
aansprakelijkheidsverzekering, eiser ge
beurlijk slechts schade moet vergoeden 
die door de wet op de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering beoogd 
wordt, zodat, aangezien in casu vastge
steld was dat de aanrijding op een 
privedomein gebeurde, het hof van 
beroep eiser niet kon veroordelen tot het 
betalen van schadevergoeding ten 
gevolge van deze aandjding en het 
arrest derhalve, door niettemin een ver
oordeling uit te spreken, de in het 
middel vermelde wetsbepalingen betref
fende de verplichte aansprakelijkheids
verzekering en de tussenkomst van eiser 
schendt: 

Overwegende dat de eerste rech
ter heeft beslist : « Uit de gegevens 
van het strafonderzoek blijkt dat de 
camping Jamboree, alwaar het 
ongeval zich voordeed, een volledig 
privaat karakter heeft. Er zijn aan 
de ingang en een slagboom en een 
receptiekantoor. Het feit dat bij de 
aankomst van de verbalisanten er 
niemand in het receptiekantoor was 
en de slagboom open stond, bewijst 
geenszins het tegendeel. Dit kan het 
gevolg zijn van het ongeval zelf en 
van de hulpverlening. De wetten op 
de politie van het wegverkeer vin
den dan ook geen toepassing ter 
zake ( ... ) In de gegeven ?msta_ndig
heden dient de dagvaardmg met te 
worden aangevuld, wat het feit B 
(onopzettelijke doding) betreft, met 
de bepalingen van artikel 38, § 1, r, 
van bet koninklijk besluit van 
16 maart 1968 »; 

Overwegende evenwel dat het 
arrest, op het enkel hoger beroep 
van eiser, het begrip « openbare 
plaats » niet vermocht te onderzoe
ken in verband met voormelde 
telastlegging B, doch aileen met 
betrekking tot de toepassing van de 
wet van 1 juli 1956 op de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering ten 
aanzien van eiser; 

Overwegende dat, luidens arti
kel 2, § 1, van die wet, tot het 
verkeer op de openbare weg en op 
terreinen, die toegankelijk zijn voor 
het publiek of voor een zeker aantal 
personen, die het recht hebben er te 
komen, motorrijtuigen slechts wor
den toegelaten indien de burger
rechtelijke aansprakelijkheid, waar
toe zij aanleiding kunnen geven, 
gedekt is door een verzekering 
welke aan de bepalingen van deze 
wet beantwoordt; 

Overwegende dat het arrest, met 
overneming van de motieven van de 
eerste rechter, vaststelt : « Boven
dien is op een druk bezette camping 
(400 caravans), alwaar het perma
nent rondcirculeren van voetgan
gers en spelende kinderen volledig 
normaal is, van bestuurders van 
voertuigen een dubbele aandacht 
vereist. Zij moeten er zich van 
bewust zijn op ieder ogenblik. met 
een plots opdageride voetganger of 
een spelend kind · te worden gecon
fronteerd, en derhalve moeten zij in 
iedere omstandigheid hun voertuig 
tot stilstand kunnen brengen »; dat 
het arrest voorts zegt : « De eerste 
rechter heeft terecht beslist dat de 
beklaagde Vandevenne volledig aan
sprakelijk is voor de gevolgen van 
de aanrijding : de dood van het 
kind. In de gegeven omstandig
heden : een centrale plaats op een 
druk bezette camping aan de kust 
in een zomermaand, is het aileen 
door een gebrek aan voorzichtigheid 
of voorzorg te verklaren dat hij het 
kind niet heeft gezien en met de 
linkervoorhoek heeft aangereden »; 

Overwegende dat het hof van 
beroep aldus impliciet maar zeker 
te kennen geeft dat, naar zijn oor
deel, het ongeval zich heeft voorge
daan op een terrein dat toegankelijk 
is voor een zeker aantal personen 
die het recht hebben er te komen, 
in de zin van artikel 2, § 1, van 
voormelde wet; 

Dat het arrest zodoende de beslis
sing wettelijk verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 



]-=~-~-- -------=----=----=------~- ~~--

~ 1147-

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

2 juni 1981 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Vervloet - Gelijklui
dende conclusie van de h. Tillekaerts, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. De 
cr~se. 

0 

Nr. 571 

2• KAMER - 3 juni 1981 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN ~ BURGER
LUKE RECHTSVORDERING -'" BESLISSING 
WAARBIJ EEN VORDERING WORDT AFGEWE
ZEN ZONDER DAT WORDT GEANTWOORD OP 
MIDDELEN WAAROP DEZE IS GEGROND -
NIET GEMOTIVEERDE BESLISSING (1). ' 

2° WEC<VERKEER - RICHTINGSVERANDE
RING - BESTUURDER DIE NAAR LINKS WIL 
AFSLAAN .;;_ WITTE DOORLOPENDE STREEP -
VERBOo OM DE DOORLOPENDE STREEP TE 
OVERSCH.RIJDEN - WEGVERKEERSREGLE
MENT 1 DEC. 1975; ARTT. 19 EN 72.2 - TIJDE
LIJKE AFWIJKING BEPMLD BIJ ART. 85.15 VAN 
HETZELFDE REOLEMENT, GEW. BIJ ART. 1 K.B. 
14. DEC. ·1979 - IN AFWIJKING VAN ART. 85.15 
MAG DE BESTUURDER, DIE LINKS WIL ~
SLAAN, TOT OP 1 JANUA.RI 1981 DE DOORLO
PENDE WITTE STREEP OVERSCHRIJDEN (2). 

3° CASSAT1EMIDDELEN --, STRAFZAKEN 
- MlDDEL WAARIN. AAN DE RECHTER WORDT 
VERWETEN DAT HIJ EEN OP VAGE REDENEN 
GEGRONDE BESLISSING HEEFT GEWEZEN -
BESLISSING WAARIN WORDT GEZEGD DATER 
TWIJFEL BESTAAT OVER FEITELIJKE GEGE
VENS- MIDDEL DAT FEITELIJKE GRONDSLAG 
MIST (3). 

4° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 
- MIDDEL GEGROND OP EEN RECHTSDWA
LING VAN DE RECHTER- DWALING WAARUIT 

DE RECHTER GEEN GEVOLG AFLEIDT WAAR
DOOR DE ElSER HAD KUNNEN BENADEELD 
ZIJN- MIDDEL ZONDER BELANG (4). 

5° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 
- MIDDEL DAT HET HOF ZOU VERPLICHTEN 
TOT EEN ONDERZOEK VAN FElTEN - NIET 
ONTVANKELIJK MIDDEL (5). 

(GENS, NATIONAAL VERBOND VAN SOCIALISTI
SCHE MUTUALITEITEN, ONDERLINGE , MAAT
SCHAPPIJ VAN OPENBA.RE BESTUREN T. AERTS;· 

AERTS T. GENS) 

ARREST ( vertaling) 

. HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 8 december 1980 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Luik; 

I. Betreffende de voorzieningen 
van Michel Gens en de Onderlinge 
Maatschappij van Openbare Bestu
ren, burgerlijke partijen : 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 97 van de C<rondwet, 

doordat de rechtbank, na herinnerd te 
hebben aan de verschillende verklarin
gen van de beklaagde Aerts na het 
litigieuze ongeval en na te hebben vast
gesteld, enerzijds, dat bet te betwijfelen 
valt of Aerts zijn knipperlichten tijdig 
heeft aangestoken en, anderzijds, dat hij 
de middenstreep niet mocht overschrij
den alvorens links af te slaan naar bet 
kruispunt, beslist dat onmogelijk ten 
gunste van de stelling van een der 
partijen in bet geding kan worden 
beslist, dat eiser een hersenschudding 
heeft opgelopen en de versie van Aerts 
noch heeft kunnen bevestigen noch 
tegenspreken, en dientengevolge de 
beklaagden vrijspreekt en zich onbe
voegd verklaart om kennis te nemen van 
de burgerlijke rechtsvorderingen van de 
eisers tegen de verweerder Aerts, 

terwijl de eisers betoogden dat . aileen 
verweerder aansprakelijk was voor de 
schade ten gevolge van het litigieuze 
ongeval en daartoe in hun conclusie 
deden gelden dat, zelfs als men aan
neemt dat verweerder, zoals hij vol-----------------1 houdt, het linker knipperlicht van zijn 

(1) Cass., 28 sept. 1976 (A. C., 1977, ll3). 

. (2) Zie Cass., 27 jan. 1981 , (A.C., . 1980-81, 
nr. 306). 

· (3) Zie Cass., 14 
nr. 176). 

nov. 1979 (A.C., 1979-80, 

voertuig heeft doen werken, hij dan toch 

(4) Zie Cass., 13 feb. 1979 (A.C., 1978-79, 691) 
en 26 nov. 1980 (ibid., 1980-81, nr. 188). 

(5) Cass., 9 sept. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 15). 
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een fout, oorzaak van bet ongeval, had 
begaan doordat hij op · de rechter rij
strook is blijven rijden en zich op bet 
laatste ogenblik ter hoogte van de weg 
zelf die hij ging volgen, plotseling naar 
links heeft begeven, zoals blijkt uit de 
plaats van de botsing die zich heeft 
voorgedaan op bet ogenblik dat verweer-' 
der naar Jinks begon te rijden, waaruit 
volgt dat bet vonnis, dat met geen 

. enkele considerans op die verweermid
delen antwoordt, niet regelmatig met 
redenen is omkleed : 

Overwegende dat geen enkele 
considerans van het vonnis een 
antwoord · geeft op de in het middel 
aangegeven conclusie; 

Dat het middel gegrond is; 

II. Betreffende de voorziening van 
het Nationaal Verbond van Socia
listische Mutualiteiten, burgerlijke 
partij : 

Over bet eerste middel, afgeleid uit de· 
schending van artikel 19.3.2", a, van bet 
koninklijk besluit van 1 december 1975 
houdende algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer, 

doordat het vonnis vermeldt dat ver
weerder de middenstreep niet mocht 
overschrijden voordat hij links afsloeg, 

terwijl, eerste onderdeel, de rechtbank 
verkeerdelijk als beginsel heeft gesteld 
dat de weggebruiker die naar links wil 
afslaan en die zich daartoe vooraf naar 
links moet begeven, in geen geval de 
middenstreep mag overschrijden, zelfs 
niet wanneer bet, zoals in onderhavig 
geval, een onderbroken streep is; geen 
enkele wettelijke bepaling een bestuur
der verbiedt om een onderbroken mid
denstreep te overschrijden; 

tweede onderdeel, enkel de verplich
ting om de tegenliggers niet te hinderen 
voor verweerder het verbod had kunnen 
inhciuden om zich over de onderbroken 
middenstreep te begeven; verweerder 
ten deze met geen tegenliggers af te 
rekenen had : 

Wat beide onderdelen :;;amen 
betreft: 

Overwegende dat het vonnis vast-. 
stelt dat het ongeval op ~ no
vember 1979 gebeurd is; 

Overwegende dat uit artikel. 85.15 
van het koninklijk besluit van 
1 december 1975 houdende alge
meen reglement op de politie van 
het wegverkeer, geWijzigd bij 
artikel 1 van het konipklijk besluit 
van 14 december 1979,. blijkt dat, in 
afwijking van artikel ,72.2 van dit 
besluit, de witte doorl<),pende streep 
tot 1 januari 1981 mocht overschre
den worden om links af te slaan; 

Overwegende dat de rechtbank, 
door te vermelden dat de verweer
der Aerts de middenstreep niet 
mocht overschrijden alvorens links 
af te slaan naar · het kruispunt, 
derhalve haar beslissing niet naar 
recht heeft verantwoord; 

Dat het middel gegrond is; 

III. Betreffende de voorziening 
van Albert Aerts, burgerlijke partij : 

Over bet middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet, 1382, 1383 van bet Burgerlijk Wet
hoek, 16.3, 16.4, 16.5, 17, 19.1 en 19.3.2", a, 
van het koninklijk besluit van 1 de
cember 1975 houdende algemeen regle
ment op de politie van bet wegverkeer, 

doordat de rechtbank, na de verweer
der Gens te hebben vrijgesproken, zich 
onbevoegd verklaart om kennis te 
nemen van de burgerli~ke rechtsvorde
ring van eiser, op grond : dat eiser 
verklaart achterom te hebben gekeken 
en een achteropkomend voertuig te heb
ben gezien; dat hij verklaart zijn linker 
knipperlichten te hebben aangestoken; 
dat hij tijdens het eerste verhoor gezegd 
heeft dat hij op de rechterrijstrook is 
blijven rijden en ter zitting van de 
politierechtbank daaraan toegevoegd 
heeft dat hij zich naar de middenstreep 
heeft begeven; dat hij die streep niet 
mocht overschrijden, alvorens links af te 
slaan naar bet kruispunt; dat de wrak
stukken en de sporen zich aan de 
linkerkant en buiten de hoofdweg bevin
den; dat Gens een hersenschudding 
heeft opgelopen, zich niets meer herin
nert en dus de versie van eiser noch kan 
bevestigen noch tegenspreken; dat bet te 
betwijfelen valt of eiser zijn knipperlich
ten tijdig heeft aangestoken en dat 
derhalve onmogelijk ten gunste van ·de 
ene of de andere beklaagde uitspraak 
kan worden gedaan, 



- 1149-
teiWJjl, eerste onderdeel, daaruit 

onmogelijk kan .worden opgemaakt of 
het vonnis beslist dat eiser de midden
streep had overschreden dan wei of hij, 
ondanks het feit dat hij zich ietwat naar 
links heeft begeven, op de rechter rij
strook is gebleven; het vonnis immers 
vaststelt dat de versie van eiser door 
verweerder niet wordt tegengesproken, 
doch niet beslist waar eiser zich op het 
ogenblik van het ongeval bevond; die 
motivering onduidelijk is en geen ver
antwoording vormt voor de afwijzing 
van de burgerlijj{e rechtsvordering van 
eiser, die staande hield dat hij zijn 
maneuver v66r verweerder had ingezet 
(schending van artikel 97 van de Grond
wet); 

tweede onderdeel, eiser, die links 
wilde afslaan om de rue Lantermange in 
te rijden, zich op de rijbaan met twee
richtingsverkeer waarop hij reed, naar 
links diende te begeven zonder de tegen
liggers te hinderen; het vonnis niet 
vaststelt dat eiser, door zich naar de 
middenstreep te begeven, tegenliggers 
zou hebben gehinderd; eiser derhalve de 
middenstreep mocht overschrijden, zelfs 
voordat hij naar links afsloeg (schending 
van artikel 19.3.2•, a,. van het koninklijk 
besluit van 1 december 1975); 

derde onderdeel, het feit dat het te 
betwijfelen valt of eiser zijn knipperlich
ten tijdig aangestoken heeft nog geen 
grond oplevert om verweerder van aile 
aansprakelijkheid te ontslaan, het von
nis in die grond immers niet aantoont 
dat verweerder zijn inhaalmaneuver 
regelmatig heeft uitgevoerd (schending 
van de artikelen 16.3, 16.4, 16.5, 17 van 
het koninklijk besluit van 1 december 
1975, 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek): 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat het vonnis niet 

lijdt aan de in dit onderdeel van het 
middel aangeklaagde onduidelijk
heid, waar het beslist dat twijfel 
blijft bestaan over de wijze waarop 
eiser zijn zwenking naar links heeft 
uitgevoerd en over de positie van 
zijn voertuig op de rijbaan op het 

ogenblik van de botsing; 
Dat het eerste onderdeel van het 

middel feitelijke grondslag mist; 
Wat het tweede onderdeel be

·treft : 
Overwegende dat, zoals uit het 

:antwoord op pet eerste middel van 

het Nationaal Verbond van Socia
listische Mutualiteiten blijkt, de 
rechtbank weliswaar een vergissing 
in rechte heeft begaan door te 
vermelden dat eiser de midden
streep niet mocht overschrijden 
alvorens links af te slaan naar het 
kruispunt; dat uit die beslissing 
echter blijkt dat eiser door die 
vermelding niet kon benadeeld zijn, 
aangezien de rechtbank daaruit 
geen enkele fout te zijnen laste 
heeft afgeleid; 

Dat dit onderdeel van het middel 
niet ontvankelijk is bij gebrek aan 
belang; 

Wat het derde onderdeel betreft: 
Overwegende dat het vonnis niet 

vaststelt dat de verweerder Gens 
begonnen was eisers voertuig links 
in te halen; dat dit onderdeel van 
het middel derhalve steunt op feite
lijke gegevens die niet zijn vastge
steld bij de bestreden beslissing en 
die het Hof niet bevoegd is na te 
gaan; 

Dat dit derde onderdeel van het 
middel niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, en zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van het 
door het Nationaal Verbond van 
Socialistische M utualiteiten voorge
dragen tweede en derde middel, die 
niet kunnen leiden tot ruimere cas
satie, vernietigt het bestreden von
nis, in zoverre daarbij uitspraak 
wordt gedaan over de burgerlijke 
rechtsvorderingen, door Geris, de 
Onderlinge Maatschappij van Open
bare Besturen en het Nationaal 
Verbond van Socialistische Mutuali
teiten tegen Aerts ingesteld; ver
werpt de voorziening van Aerts; 
beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslis
sing; veroordeelt Aerts in de kosten 
van zijn voorziening; laat de kosten 
van de voorzieningen van Gens, de 
Onderlinge Maatschappij van Open
bare Besturen en het N ationaal 
Verbond van Socialistische Mutuali
teiten ten laste van de Staat; ver-
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wijst de aldus beperkte zaak naar (AUQUIER T. DESPRETZ) 

ARREST ( vertaling) de Correctionele Rechtbank te Hoei, 
zitting houdende in hoger beroep. 

3 juni 1981- 2• kamer- Voorzitter: 
de h. Legros, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Sace - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Ballet, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Simont; 
Houtekier; Charpentier, Hoei; Penelle, 
Hoei. 

Nr. 572 

2• KAMER - 3 juni 1981 

AANSPRAKELIJKHEID 
OVEREENKOMST 

BUITEN 
MATERIELE 

SCHADE TEN GEVOLGE VAN BLLJVENDE 
ARBEIDSONGESCHIKTHEID - VERGOEDING 
- VASTSTELLING VAN HET KAPITAAL OP 
BASIS VAN DE BEZOLDIGING VAN DE 
GETROFFENE OP DE DAG VAN DE RECHTER
LLJKE UITSPRAAK - TOEPASSING VAN DE 
KAPITALISATIECOEFFICIENT OVEREENSTEM
MEND MET DE LEEFTJJD VAN DE GETROF
FENE OP DE CONSOLIDATIEDAG - TEGEN
STRIJDIGHEID. 

Om het kapitaal tot vergoeding van de 
materiiHe . schade ten gevolge van de 
blijvende arbeidsongeschiktheid van 
de getroUene vast te stellen, kan de 
rechter niet zonder tegenstrijdigheid, 
enerzijds, de bezoldiging, die de 
getroUene had moeten ontvangen op 
de dag van zijn uitspraak, in aanmer
king nemen als ramingsgrondslag en, 
anderzijds, de kapitalisatiecoefficient 
toepassen die overeenstemt met de 
Jeeftijd van de getroUene op de conso
Jidatiedag (1). 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 9 januari 1981 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Doornik; 

Overwegende dat het vonnis 
enkel uitspraak doet over de bur
gerlijke belangen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 97 van de Grondwet, 

doordat het vonnis eiser veroordeelt 
om aan de burgerlijke ·partij, ter vergoe
ding van de materiiHe schade ten 
gevolge van de blijvende arbeids
ongeschiktheid, een bedrag van 
1.107.902 frank te betalen plus de com
pensatoire interest vanaf de dag van de 
consolidatie, op grond dat c appellante 
bij de berekening van de basiswedde 
volkomen terecht rekening heeft gehou
den met een dertiende maand en met 
het vakantiegeld, welk bedrag zij vervol
gens heeft verhoogd met 15 pet. wegens 
de voortdurende waardevermindering 
van de munt; dat het bedrag van 
1.107.902 frank dus zal worden 
toegekend "• 

terwijl verweerster in haar conclusie 
het bedrag van 1.107.902 frank bekwam 
door een kapitalisatieberekening uit te 
voeren op basis van de werkelijke 
inkomsten van de getroffene ten tijde 
van de beslissing, verhoogd met 15 pet. 
wegens de voortdurende waardevermin
dering van de munt, en door de kapitali
satieeoefficient van 15,21614 toe te pas
sen die in de levensduurtabellen wordt 
aangegeven voor eli!n persoon die even 
oud was als verweerster op 7 fe
bruari 1976, datum van de eonsolidatie, 

-----------------! en het tegenstrijdig is 9 januari 1981, 
dag van de uitspraak van het vonnis, in 

{1) In andere gelijkaardige gevallen heeft 
het Hof vernietigd, eens wegens schending 
van art. 1382 B.W., omdat het beschikkende 
gedeelte niet naar recht was verantwoord 
(Cass., 27 sept. 1978 en 26 juni 1979, A.C., 
1978-79, 27, en noot 1, en 1284), en een 
andermaal wegens schending van art. 97 Gw., 
daar tegenstrijdigheid gelijkstaat met het ont
breken van redenen (Cass., 22 april 1976 [A.C., 
1976, 952)). 

Zie in dat verband • De motiveripg van 
vonnissen en arresten en de bewijskracht van 
de akten •, nr. 8, met voetnoot 19; zie ook 
Cass., 7 maart 1979 (A.C., 1978-79, 796). 

. aanmerking te nemen bij de vaststelling 
van het kapitaal dat moet dienen voor 
de vergoeding van de door verweerster 
wegens haar blijvende ongesehiktheid 
geleden schade, en daartoe als ramings
grondslag van dat kapitaal, enerzijds, de 
jaarwedde ten tijde van de beslissing in 
aanmerking te nemen, verhoogd met 
15 pet. wegens de voortdurende waarde
vermindering van de munt en, ander
zijds, de kapitalisatiecoeffieient van 
15,21614 toe te passen die in de levens
duurtabellen wordt aangegeven voor een 
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persoon die de leeftijd heeft van ver- Nr. 573 
weerster op 7 februari 1976, dag van de 
consolidatie : 

2" KAMER - 3 juni 1981 

Overwegende dat het vonnis dat, 
om het kapitaal vast te stellen ter 
vergoeding van de door de blijvende 
ongeschiktheid van 10 pet. van de 
getroffene Qpgeleverde materii:He 
schade, als ramingsgrondslag, met 
overneming v'an de motieven van de 
door verweerster neergelegde con
clusie, de jaarwedde in aanmerking 
neemt die de getroffene op de dag 
van de uitspraak van de beslissing 
zou hebben verdiend en dat op die 
grondslag een kapitalisatiebereke
ning uitvoert, niet zonder tegenstrij
digheid, op het aldus berekende 
bedrag de kapitalisatiecoefficient 
heeft kunnen toepassen die in de 
levensduurtabellen van waarschijn
lijke overleving aangegeven wordt 
voor een persoon die de leeftijd van 
de getroffene had op 7 februari 
1976, datum van de consolidatie; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden vonnis, in zoverre eiser 
daarbij veroordeeld wordt om aan 
verweerster wegens de materiele 
schade ten gevolge van haar blij
vende arbeidsongeschiktheid het 
bedrag van 1.107.902 frank te beta
len, te verhogen met de compensa
toire interest vanaf de datum van de 
consolidatie en met de gerechtelijke 
intrest; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; veroordeelt verweerster 
in de kosten; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Bergen, zitting hou
dend in boger beroep. 

1° BURGERLIJKE RECHTSVORDE-
RING - STRAFZAKEN - SCHADE TEN 
GEVOLGE VAN EEN MISDRIJF- VEROORDE
LING VAN DE DADER TOT SCHADEVERGOE
DING - GEEN OPfREDEN VAN BURGERLIJKE 
PARTIJ- ONWE"ITIGE VEROORDELING. 

2° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - INCI
DENTEEL HOGER BEROEP - RECHTSVORDE
RING VAN EEN BURGERLIJKE PARTIJ DOOR 
DE EERSTE RECHTER NIET ONTVANKEWK 
VERKLAARD - HOGER BEROEP VAN BET 
OPENBAAR MINISTERIE, VAN DE BEKLAAGDE 
EN VAN ANDERE BURGERLIJKE PARTIJEN
INCIDENTEEL HOGER BEROEP VAN DIE BUR
GERLIJKE PARTIJ TEGEN DE BEKLAAGDE -
NIET ONTVANKELIJK CASSATIEBEROEP. 

1" Onwettig is de veroordeling van de 
dader van een misdrijf " onopzettelijk 
toebrengen van slagen en ver
wondingen » tot vergoeding van de 
schade ten gevolge van dat misdrij/, 
wanneer hij, die beweert benadeeld te 
zijn, zich niet burgerlijke partij heeft 
gesteld. 

2" Wanneer de rechtsvordering van een 
burgerlijke partij tegen een beklaagde 
niet ontvankelijk is verklaard door de 
eerste rechter en enkel het openbaar 
ministerie, de beklaagde en de andere 
burgerlijke partijen in hoger beroep 
zijn gekomen, kan de eerste burger
lijke partij haar rechtsvordering niet 
bij wege van een incidenteel hoger 
beroep bij de appelrechter aanhangig 
maken (1). (Artt. 199 en 203 Sv.) 

(NOLLET, ALGEMENE VERZEKERINGEN SECURI
TAS T. LACROIX, MINE, GUGERT, FOSTY, DE 
SOCIALE VOORZORG C.V., BOUHON, REGIE DER 

POSTERIJEN, WINTERTHUR) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op. het bestre
den arrest, op 12 januari 1981 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 3 juni 1981- 2" kamer- Voorzitter: 

de h. Legros, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Stranard - Ge-1----------------
Jijkluidende conclusie van de h. Jans
sens de Bisthoven, advocaat-generaal -
Advocaat : mr. Ansiaux. 

(1) Cass., 25 juni 1974 (A.C., 1974, 1190), 
12 sept. 1978 (ibid., 1978-79, 35) en 18 sept. 
1979 (ibid, 1979-80, nr. 34). 
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I. Betreffende de voorziening van 

eiser, beklaagde : 

D. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissingen op 
de burgerlijke rechtsvorderingen, 

4. door Jean-Marie Bouhon die 
het door zijn ouders ingestelde 
geding hervat heeft : 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grond
wet 'en van bet algemeen recbtsbegin~el 
dat verbiedt uitspraak te doen over met 
gevorderde zaken, 

doordat bet arrest, na te hebben 
vastgesteld dat Jean-Pierre ~ouhan, pas
sagier van eiser, .verwondmge_t;t heeft 
opgelopen bij bet ongeval waarbiJ laatst
genoemde e'n . Lacroix betrokken waren, 
dat de schade van Jean-Marie Bouhon is 
vastgesteld op 78.304 frank, verhoogd 
met de interesten vanaf de dag van bet 
ongeval, en dat de burgerlijke partij, de 
Regie der Posterijen, als werkgever van 
Jean-Marie Bouhon, ten gevolge van bet 
ongeval aart laatstgenoemde bet niet 
betwiste bedrag van 12.285 frank beeft 
uitgekeerd, eiser en Edmond. Lacroix in 
solidum veroordeelt tot betahng van de 
kosten alsmede van de compensatoire 
intere;t tegen 8 pet. per ja,ar, met ingang 
van 15 mei 1974, de gemiddelde datum, 
en van de moratoire interesten, en tot 
bet betalen van bet bedrag van 
78.304 frank aan de burgerlijke partij 
Jean-Marie Bouhon en van 12.285 frank 
aan de Regie der Posterijen, 

terwijl, eerste onderdeel, Jean-Marie 
Boubon zich tegen eiser geen burger
lijke partij had gesteld : 

Overwegende dat uit de geding
stukken blijkt dat Jean-Marie Bou
hon die voor de correctionele recht
bank door zijn ouders vertegen
woordigd wordt, zich niet tegen 
eiser, doch enkel tegen Lacroix en 
Mine, burgerlijke partij heeft 
gesteld en dat de correctionele 
rechtbank in het beroepen vonnis 
van 23 maart 1976 eiser bij de 
uitspraak over de zaak zelf niet 
veroordeeld heeft tot schadevergoe
ding jegens genoemde verweerder; 

Overwegende dat het hof van 
beroep eiser derhalve niet wettig in 

solidum met Lacroix kon veroorde
len tot betaling van schadevergoe
ding aan Jean-Marie Bouhon; 

Dat het eerste onderdeel van het 
middel gegrond is; 

5. tegen eiser ingesteld door de 
Regie der Posterijen : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 199, 202, 203, 
215 van bet Wetboek van Strafvordering 
en van bet algemeen beginsel inzake de 
begrenzirtg van bet bij de appi:Hrechter 
aanhangig geding, 

doordat bet arrest, na bet principaal 
en bet incidenteel beroep, met name dat 
van de Regie der Posterijen, ontvanke
lijk te hebben verklaard en nate bebben 
vastgesteld dat Jean-Marie ~ouhon als 
passagier van eiser verwondmge~ h~eft 
opgelopen bij bet ongeval waarbiJ e1ser 
en Lacroix betrokken waren, dat de 
scbade van Jean-Marie Bouhon op 
78.304 frank is vastgesteld, verboogd met 
de interesten vanaf de dag ·van bet 
ongeval en dat van de burgerlijke partij, 
de Regie der Posterijen, als werkgever 
van Jean-Marie Boubon, ten gevolge van 
bet ongeval, aan hem bet niet be~iste 
bedrag van 12.285 frank beeft ~utg~
keerd eiser en Edmond Lecrmx m 
solid~m veroordeelt tot betaling van de 
kosten alsmede van de compensatoire 
interesten tegen 8 pet. per jaar, met 
ingang. van 15 mei 1974, de gemiddelde 
datum, en van de moratoire interesten, 
en tot bet betalen van bet bedrag van 
78.304 frank aan de . burgerlijke partij 
Jean-Marie Bouhon en van 12.285 frank 
aan de Regie der Posterijen, 

terwi)1, tweede onderc!eel, bet ~o?r de 
Regie der Posterijen biJ c~nclus1e. mge
stelde in5!identeel beroep met ~ntvanke.,. 
lijk was, in zoverre bet gencht was 

·tegen eiser, daar deze geen boger _beroep 
heeft ingesteld tegen de Reg1e der 
Posterijen vermits de vordering van 
laatstgenoemde tegen eiser bij bet 
beroepen vonnis was afgewezen, zodat 
bet bof van beroep dat incidenteel 
beroep niet ontvankelijk kon verkla~en 
en geen uitspraak kon doen over emge 
betwistirig · tussen de Regie der Poste
rijen en eiser : 

Overwegende dat de eerste re~h
ter de burgerlijke rechtsvordermg 
van verweerster tegen eiser nie.t 
ontvankelijk heeft verklaard; dat 
enkel eiser, de medebeklaagde 
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Lacroix, het openbaar ministerie en 
andere burgerlijke partijen van die 
beslissing iri hoger beroep zijn 
gekomen en het hoger beroep van 
eiser geen ijetrekking had op de 
burgerlijke rechtsvordering van ver-
weerster; ' 

Overwegende dat de burgerlijke 
rechtsvorderipg van verweerster 
tegen eiser dbor die hogere beroe
pen niet aarihangig is gemaakt bij 
de appelrechler; dat het · door ver
weerster tegeh eiser ter zitting inge
stelde incidepteel beroep derhalve 
niet ontvank~lijk was; 

Dat het hof van beroep, door het 
incidenteel qeroep ontvankelijk te 
verklaren en eiser te veroordelen tot 
het betalen van schadevergoeding 
aan verweerster, het in het middel 
vermelde artikel 203, § 4, van het 
Wetboek van Strafvordering heeft 
geschonden; 

Dat het middel in die mate 
gegrond is; 

II. Betreffepde de voorziening van 
eiser, burgerlijke partij : 

A: In zoverre qe voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
door eiser tegen Lacroix ingestelde 
burgerlijke r~chtsvordering : 

Overwegende dat eiser afstand 
heeft gedaan van zijn voorziening; 

B. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
door eiser tegen Mine ingestelde 
burgerlijke rechtsvordering : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat eiser zijn 
voorziening aan die partij heeft 
doen betekenen; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

III. 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 waartegen ze 
gericht is; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

Om die redenen, en zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van het 
door eiser voorgedragen tweede 
middel en van de overige onderde
len van het eerste en het derde 
middel die niet kunnen leiden tot 
ruimere cassatie, ... verwerpt de 
voorziening van eiser voor het ove
rige; verwerpt de voorziening van 
eiseres; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; veroordeelt eiser in de 
helft van de kosten van zijn voor
ziening; laat de overige kosten ten 
laste van de Staat; veroordeelt eise
res in de kosten van haar voorzie
ning; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Bergen. 

3 juni 1981 - 2" kamer - Voorzitter : 
de h. Legros, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Sace - Gelijklui
dende conclusie van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal - Advo
caat : mr. Ansiaux.· 

Nr. 574 

2" KAMER - 3 juni 1981 

BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 
- SCHADE AAN GOEDEREN - MISDRLJF 
c ONOPZETI'ELLJK TOEBRENGEN VAN SLAGEN 
OF VERWONDINGEN • - OVERTREDINGEN 
VAN HET WEGVERKEERSREGLEMENT- VOR
DERING TOT VERGOEDING GEGROND OP 
ALLE MISDRLJVEN - ONWETTIGE VEROORDE
LING OP DE STRAFVORDERING M.B.T. EEN 
VAN DIE MISDRLJVEN- VEROORDELING TOT 
SCHADEVERGOEDING GEGROND OP DE FOU
TEN TEN GEVOLGE VAN ANDERE MISDRIJVEN 
- BESLISSING NAAR RECHT VERANTWOORD. 

Wanneer de vordering tot vergoeding 
van de schade aan goederen gegrond 
is op een misdrijf " onopzettelijk: 
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toebrengen van slagen of ver
wondingen » en op overtredingen van 
het Wegverkeersreglement, die samen 
voortvloeien uit een zelfde feit en een 
van die misdrijven niet wettig in 
aanmerking kon komen ten laste van 
de beklaagde, is de veroordeling tot 
schadevergoeding wegens de fouten 
van andere misdrijven naar recht ver-
antwoord (1). · 

heeft dat hij dat kon doen zonder gevaar 
voor de verweerder Delchambre, die 
begonnen was hem rechts in te halen, 

terwijl de weggebruiker die naar 
rechts wil afslaan en die naar links 
uitwijkt omdat hij wegens de afmetin,gen 
van zijn voertuig niet bij de rechterrand 
van de rijbaan kan blijven, zich overeen
komstig artikel 19.2.2", derde lid, van bet 
Wegverkeersreglement ervan moet ver
gewissen dat geen bestuurder begonnen 

(DEC(EUR, c INTERBETON • N.V. T. c ETABLISSE- is hem links in te halen en niE!t moet 
MENTS DOYEN • N.V., DELCHAMBRE) nagaan of geen bestuurder op dat ogen

ARREST ( vertaJing) 
blik hem rechts. probeert in te. halen, 
vermits de wettelijke voorwaarden om 
rechts in te halen, niet vervuld zijn : 

HET HOF; - Gelet op het bestre- Overwegende dat eiser vervolgd 
den vonnis, op 31 maart 1981 in· werd ter zake: dat hij : 
boger beroep gewezen door de Cor- 1 • door gebrek aan voorzichtigheid 
rectionele Rechtbank te Namen; of voorzorg, doch zonder het oog-

. merk om de persoon van een ander 
I. Betreffende de voorziening vari aan te randen, onopzettelijk slagen 

eiser, beklaagde : · of verwondingen heeft toegebracht 

- A. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
tegen eiser ingestelde strafvor
dering: 

Overwegende dat bet vonnis de 
strafvordering verjaard verklaart en 
geen kosten van die rechtsvordering 
ten laste van eiser legt; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is bij gebrek aan belang; 

B. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissingen op 
de door de verweerders, burgerlijke 
partijen, tegen eiser ingestelde bur
gerlijke rechtsvorderingen : 

/ 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 19.2.2", derde 
lid, van bet koninklijk besluit van 
1 december 1975 houdende algemeen 
reglement op de politie van bet wegver
keer, 

doordat het vonnis de algehele .aan
sprakelijkheid voor bet ongeval aan de 
eiser Decreur toerekent, op de impliciete 
grond· dat deze bij bet naar rechts 
afslaan, zich niet vooraf ervan vergewist 

aan verweerder (artikelen 418 en 
420 van het Strafwetboek); ·· 2" als 
bestuurder van een auto op de 
openbare weg, bij bet rechts af"
slaan, zich wegens de plaatsgesteld
heid en de afmetingen van zijn 
voertuig · naar links heeft begeven, 
zonder zich vooraf ervan te verge
wissen dat geen achterligger begon
nen was hem in te halen 
(artikel l9.2.2", derde lid, van het 
Wegverkeersreglement); 3" met een 
auto op de openbare .weg gereden 
heeft zonder zijn voerfuig voortdu
rend goed in de hand te hebben 
(artikel 8, 3, tweede lid, van het 
Wegverkeersreglement); 

Overwegende dat de naar rechts 
afslaande bestuurder in het bij 
artikel 19.2.2" van bet Wegverkeers
reglement. bepaalde geval zich naar 
links mag begeven mits. hij zich 
vooraf ·. ervan vergewist dat geen 
achterligger. reeds begonnen is in te 
halen en mits hij de andere 
bestuurders, die op. normale wijze 
rijd(:m op de openbare weg die hij 
gaat verlaten, niet in gevaar brengt; 

------------.......;.....;.. __ 1 Overwegende dat eiser slechts 
(1) Cass., 30 maart 1976 (A.C., 1976, 881); zie 

Cass., 15 maart 1965 (Bull. en Pas., 1965, I, 
733), 10 sept. en 14 okt. 1974 (A.C:; 1975, 
31 en 209), 12 jan. 1976 (ibid, 1976, 532), 15 feb. 
1977 (ibid., 1977, 663) en 31 jan. 1978 (ibid., 
1978, 646). 

vervolgd werd wegens inbreuk op 
de eerste van die · twee verplichtin
gf:m en dan ook niet wegeris inbreuk 
op de tweede verplichting kon wor-
den veroordeeld; · 
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Overwegende evenwel dat de op 

de burgerlijke rechtsvorderingen 
gewezen beslissingen naar recht 
verantwoord blijven door de fouten 
die bij de andere overtredingen 
werden begaan; dat immers uit het 
vonnis blijkt dat die fouten de 
schade van de verweerders hebben 
veroorzaakt; 

Dat het middel derhalve, zelfs als 
was het gegrond, niet ontvankelijk 
is bij gebrek aan belang; 

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

doordat het vonnis als vaststaand aan
neemt dat de twee weggebruikers op 
verschillende rijstroken reden en, zonder 
zijn keuze te motiveren, opteert voor de 
versie van de verweerder Delchambre 
omtrent de toedracht van het ongeval, 

terwijl de eisers in hun conclusie 
betoogden, enerzijds, dat de eiser 
Decreur onmogelijk op een andere rij
strook dan de verweerder Delchambre 
kon hebben gereden, aangezien op het 
kruispunt een betonnen verkeersgeleider 
stond die hij zou omvergereden hebben 
indien hij gepoogd had op die plaats van 
rijstrook te veranderen en, anderzijds, 
dat met het oog op de tegenstrijdige 
versies van de twee weggebruikers, 
welke geen van beide overwegend kon
den worden geacht, twijfel bleef bestaan 
die de eiser Decreur ten goede moest 
komen: 

Overwegende dat het vonnis vast
stelt dat uit bet dossier en de 
verklaring van eiser zelf blijkt dat 
hij zich eerst naar links heeft bege
ven, dan naar rechts heeft gezwenkt 
om de Leuvense brug op te rijden, 
zonder zich te vergewissen van de 
aanwezigheid van het voertuig van 
de verweerder Delchambre, die op 
normale wijze in dezelfde richting 
als hij reed op de rechterrijstrook; 
dat hij door de rijbaan die hij 
volgde, te verlaten, om de brug op te 
rijden, de verweerder Delchambre, 
die geen enkele schuld treft, in 
gevaar lleeft gebracht en derhalve 
aileen de aansprakelijkheid voor het 
ongeval moet dragen; 

Overwegende dat het vonnis in. 
die consideransen de feitelijke gege-· 
vens aanwijst die het aan zijn 
beslissing ten grondslag legt en 
aldus antwoordt op eisers conclusie 
waarin andere of daarmee strijdige 
gegevens worden aangevoerd; 

Dat het middel feitelijke grond
slag mist; 

II. Betreffende de voorziening van 
eiseres, burgerrechtelijk aansprake
lijke 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 zij gericht · 
is; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorzieningen; veroordeelt iedere 
eiser in de kosten van zijn voorzie
ning. 

3 juni 1981 - 2" kamer - Voorzitter : 
de h. Legros, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Kreit - Gelijklui
dende conclusie van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal - Advo
caat : mr. De Kerchove D'Exaerde, 
Namen. 

Nr. 575 

1" KAMER - 4 juni 1981 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
PERSONEN TEGEN WIE CASSATIEBEROEP KAN 
WORDEN INGESTELD - BURGERLLJKE ZAKEN 
- VOORZIENING GERICHT TEGEN ALLE BLJ DE 
ZAAK IN HOGER BEROEP BETROKKEN PAR
TLJEN - MIDDEL DAT NIET STREKT TOT 
VERNIETIGING VAN DE BESLISSING BETREF
FENDE DE TEGEN EEN VAN DE PARTLJEN 
INGESTELDE RECHTSVORDERING - VOORZIE
NING NIET ONTVANKELLJK TA .. V. DEZE PARTIJ 
- VEREISTEN. 
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2° DESKUNDIGENONDERZOEK 
BURGERLIJKE ZAKEN - DESKUNDIGENON
DERZOEK TER IDTVOERING VAN EEN DOOR 
EEN ONBEVOEGDE RECHTER GEWEZEN VON
NIS - GEEN NIETIG DESKUNDIGENONDER
ZOEK. 

lo Niet ontvankelijk, bij gebrek aan 
belang, is de voorziening tegen een 
partij, wanneer geen middel wordt 
aangevoerd tegen de beslissing die 
haar betreft, en deze niet wordt bei"n
vloed door de vernietiging van de 
besh"ssing over de rechtsbetrekkingen 
tussen de andere partijen (1). 

2° Nietigheid van de rechtspleging, zij 
het wegens onbevoegdheid van de 
rechter, heeft geen nietigheid ten 
gevolge van het tijdens die rechtsple
ging op tegenspraak gehouden des
kundigenonderzoek (2). 

(GEMEENTE WEMMEL 
T. KOHNER, RANDFEDERATIE ASSE) 

ARREST 

RET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 15 november 1979 
door het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

Over het middel van niet
ontvankelijkheid van de voorziening 
door verweerster opgeworpen en 
hieruit afgeleid dat eiseres het 
arrest slechts aanvecht in de mate 
dat het haar veroordeelt om aan 
verweerder schadevergoeding te 
betalen, zonder enig middel aan te 
voeren tegen de beslissing die hui
dige verweerster betreft en waar-

door, bij bevestiging van bet beroe-' 
pen vonnis, de vordering . van ver~· 
weerder Kohner zowel als de eis tot 
tussenkomst en vrijwaring van eise-. 
res tegen verweerster niet toelaat-1 
baar werden verklaard, en deze' 
beslissing niet wordt belnvloed door: 
de eventuele vernietiging van de\ 
beslissing betreffende de aanspra
kelijkheid van eiseres ten aanzien, 
van verweerder Kohner, en de voor-: 
ziening, in zoverre ze is gericht 
tegen de verweerster, niet ontvan-· 
kelijk dient te worden verklaard, bij, 
gebrek aan belang voor eiseres : 

Overwegende dat geen middet: 
wordt aangevoerd tegen de beslis:. 
sing waarbij de vordering van ver-l 
weerder tegen verweerster, evenals' 
de vordering tot tussenkomst en; 
vrijwaring van eiseres tegen ver-i 
weerster, niet toelaatbaar werden~ 
verklaard; · 

Overwegende dat, al . mocht de 
voorziening tegen verweerder die' 
uitsluitend betrekking heeft op de 
beslissing over de aansprakelijkheid 
van eiseres ten aanzien van ver
weerder worden ingewilligd, de ver
nietiging van deze beslissing zonder 
invloed blijft op de eerstgenoemde' 
beslissing waarbij uitspraak werd 
gedaan over de betwisting tussen 
verweerder en verweerster en tus
sen eiseres en verweerster; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is ten aanzien van verweerster; 

In zoverre de voorziening gericht 
(1) Cass., 22 april 1977 {A.C., 1977, 868) en is tegen verweerder : ' 

27 jan. 1978 (ibid., 1978, 637}. 

(2) De zaak was oorspronkelijk onderwor
pen aan een rechter die zich, nadat hij een 
deskundige had aangesteld, onbevoegd ver
klaard had. Het middel betoogde dat het 
vonnis alvorens recht te doen nietig was, 
wegens onbevoegdheid van de rechter, en 
leidde daaruit af dat het deskundigenverslag 
waarop het arrest was gegrond, ook nietig 
was. Krachtens art. 958, eerste lid, Ger.W. 
heeft de nietigheid van de rechtspleging, zelfs 
wegens onbevoegdheid van de rechter, niet tot 
gevolg dat het getuigenverhoor dat op tegen
spraak is gehouden tijdens die rechtspleging, 
nietig is. Die tekst spreekt enkel van de 
getuigenverhoren. Het beginsel is niettemin 
toepasselijk op alle onderzoeksdaden en met 
name op het deskundigenonderzoek. 

F.D. 

Over het middel, afgeleid uit de schen-· 
ding van de artikelen 8, 9, 556, 557, 590, 
854, 962 en 963 van het Gerechtelijk 
Wetboek, · 

doordat het arrest, bij wijze van be
vestiging van het beroepen vonnis, de, 
oorspronkelijke eis ontvankelijk en; 
gegrond verklaart en eiseres veroordeelt: 
om aan verweerder schadevergoeding te. 
betalen en dit op grond dat uit het 
deskundigenverslag door de heer Doms 
opgesteld, blijkt dat het overhevelings
systeem op technisch gebied gebrekkig 
is en dat eerste verweerder hiervan 
hinderlijke geuren ondervindt op zijn 
landgoed, · 
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terwijl uit het vonnis van 15 mei 1975, 

waarbij de Vrederechter van het kanton 
Wolvertem zich onbevoegd verklaarde 
« rationae summae », moet afgeleid 
worden dat het vonnis van dezelfde 
vrederechter van 7 januari 1971, waarbij 
vooraleer recht te doen, de deskundige 
Doms werd aangesteld, nietig is en 
terwijl - een deskundigenverslag opge
maakt ter uitvoering van een vonnis, 
nietig wegens onbevoegdheid van de 
rechter die het heeft uitgesproken, niet 
rechtsgeldig is, zodat het arrest : 
1 o door aan het verslag van de heer 
Doms de waarde te hechten van een 
« deskundigenverslag » in de zin van 
artikel 962 van het Gerechtelijk Wet
hoek, niettegenstaande de volstrekte 
nietigheid van het vonnis van 
7 januari 1971 van het Vredegerecht te 
Wolvertem; 2° door op grond van dit 
nietig " deskundigenverslag » eiseres te 
veroordelen, lm de regels betreffende de 
volstrekte bevoegdheid die van openbare 
orde zijn en die betreffende het deskun
digenonderzoek schendt (schending van 
alle wetsbepalingen) : 

Overwegende dat het middel stelt 
dat het vonnis van 7 januari 1971 
van de Vrederechter te Wolvertem, 
dat een deskundige heeft aange
steld, nietig is wegens onbevoegd
heid van de rechter; dat eiseres 
daaruit afleidt dat het verslag van 
die deskundige, waarop het arrest 
steunt, door nietigheid is aangetast; 

Overwegende dat krachtens arti
kel 20 van het Gerechtelijk Wetboek 
middelen van nietigheid niet kun
nen worden aangewend tegen von
nissen, en deze aileen kunnen wor
den vernietigd door de rechts
middelen bij de wet bepaald; 

Dat het middel, dat het Hof ertoe 
zou verplichten de nietigheid vast te 
stellen van een vonnis waartegen de 
voorziening niet is gericht, niet 
ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiseres in 

Nr. 576 

1" KAMER - 5 juni 1981 

1° OVEREENKOMST VERBINTENIS 
ONDER OPSCHORTENDE VOORWAARDE -
RECHTSTOESTAND HANGENDE DE VOOR
WAARDE. 

2° VERBINTENIS OPSCHORTENDE 
VOORWAARDE - RECHTSTOESTAND HAN
GENDE DE VOORWAARDE. 

3° OVEREENKOMST VERBINTENIS 
ONDER OPSCHORTENDE VOORWAARDE -
ONTBREKEN VAN DE VOORWAARDE- SCHA
DEVERGOEDING WEGENS NIET-NAKOMEN VAN 
DE VERPLICHTINGEN HANGENDE DE VOOR
WAARDE. 

4° VERBINTENIS OPSCHORTENDE 
VOORWAARDE - ONTBREKEN VAN DE 
VOORWAARDE SCHADEVERGOEDING 
WEGENS NIET-NAKOMEN VAN VERPLICHTIN
GEN HANGENDE DE VOORWAARDE. 

1 o en 2° De overeenkomst waarbij een 
verbintenis onder opschortende voor
waarde is aangegaan, bestaat han
gende de voorwaarde, ook al is de 
uitvoering van de verbintenis 
geschorst; zij doet derhalve rechten en 
plichten voor partijen ontstaan en de 
partij die haar verplichtingen niet 
nakomt, kan schadeplichtig zijn (1). 
(Art. 1181 B.W.) 

3° en 4• Wanneer bij overeenkomst een 
verbintenis onder opschortende voor
waarde is aangegaan, kan ook bij 
ontbreken van de voorwaarde het 
niet-nakomen, hangende de voorw
aarde, van uit de overeenkomst ont
stane verplichtingen aanleiding geven 
tot schadevergoeding, wanneer het 
niet-nakomen oorzaak van de schade 
blijft, hoewel de overeenkomst intus
sen teniet is gegaan (2). (Art .. 
1181 B.W.) 

de kosten. 1---------------
4 juni 1981- 1" kamer- Voorzitter: 

ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Delva - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Ballet, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Ansiaux en Biitzler. 

(1) en (2) Zie Cass., 9 feb. 1933, 1" arrest 
(Bull. en Pas., 1933, I, 103); raadpl. Kr.UYSKENS : 
Beginselen van Burgerlijk Recht, I, De Verbin
tenissen, nr. 105; DE PAGE : Traite elementaire 
de droit civil beige, I, nr. 153bis. De conclusie 
van bet openbaar ministerie bij dit arrest 
verscheen in R. W., 1981-1982, kol. 245. 
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(• ANTWERP SUBCONTRACTING COMPANY • N.V.

THANS • AANNEMING EN SYSTEEM CY • 
T. GEMEENTE BERINGEN) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 19 december 1979 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1101, 1107, 
1108, 1134, 1135, 1137, 1142, 1147, 1148, 
1168, 1169, 1176, 1179, 1181, 1183, 1234, 
1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest de vordering van 
eiseres ongegrond verklaart, welke vor
dering ertoe strekte verweerster te doen 
veroordelen tot betaling van een schade
vergoeding van 2.096.885 frank, wegens 
het nadeel door haar berokkend na de 
aanbesteding en na de aanstelling van 
eiseres als aannemer die de laagste 
inschrijver was, op grond : dat de 
aanstelling van eiseres als aannemer van 
de werken door de gemeente, bij besluit 
van 31 december 1974 van de gemeente
raad van verweerster, de toenmalige 
gemeente Beverlo, gevolgd werd door 
een beperkte heraanbesteding op 
28 februari 1975, waarvan eiseres verwit
tigd werd op 20 mei 1975, en door een 
besluit van 12 juni 1975 van de Besten
dige Deputatie van de Provincie Lim
burg houdende niet-goedkeuring van het 
besluit tot aanstelling van 31 december 
1974; dat de aanstelling van eiseres als 
aannemer van de werken, waardoor de 
overeenkomst werd gesloten, voorwaar
delijk was, op grond van een opschor
tende voorwaarde, uiteraard gehecht aan 
een beslissing van de lagere overheid 
onderworpen aan goedkeuring, en con
tractueel bedongen in artike11-7 van het 
bijzonder lastenboek (« de aanstelling 
van de aannemer zal slechts beslissend 
zijn na de goedkeuring door de bevoegde 
overheid ») en in artikel 36 van het 
koninklijk besluit van 14 oktober 1964 
waamaar het bijzonder lastenboek ver
wijst; dat, nu de gestelde voorwaarde 
van goedkeuring niet verwezenlijkt 
werd, de overeenkomst als niet 
bestaande moet worden aangezien; dat 
eiseres zich ten onrechte beroept op een 
mogelijk rechtsgevolg van de overeen
komst tijdens de wachtperiode; dat, nu 
de uitvoering van aile bedingen van de 
overeenkomst opgeschort is en de over
eenkomst definitief onbestaande is, eise-

res geen rechtsgevolg kan afleiden uit 
het bestaan van de overeenkomst tijdens 
de wachtperiode; dat eiseres voorname
lijk de beperkte heraanbesteding van 
28 februari 1975 tijdens de wachtperiode 
verwijt aan de gemeente; dat echter 
artikel 11 van de wet van 4 maart 1963, 
eveneens contractueel, een heraanbeste
ding toelaat en dat derhalve aan de 
overeenkomst bestaande tijdens de 
wachtperiode niet het rechtsgevolg kan 
verbonden worden om uit eigen kracht 
deze heraanbesteding te verhinderen, te 
meer in dit geval omdat deze heraanbe
steding een vergelijking mogelijk 
maakte tussen de laagste aanbieding na 
deze heraanbesteding en de laagste aan
bieding op naam van eiseres, overigens 
om deze laatste als onaanvaardbaar te 
verwerpen; dat de vordering van eiseres 
derhalve niet op de uitvoering van de 
overeenkomst of op contractuele verhou
dingen kan steunen, doch enkel een 
quasi-delictueel karakter kan hebben, 

terwijl, eerste onderdeel, de goedkeu
ring als vorm van bestuurlijk toezicht 
een rechtshandeling is waarbij de toe
zichthoudende overheid verklaart dat de 
beslissing van de lagere overheid uit
werking mag hebben omdat zij niet in 
strijd is met de wet, noch het algemeen 
belang miskent; een overeenkomst die 
onderworpen is aan de goedkeuring 
vanwege de toezichthoudende overheid, 
een overeenkomst onder opschortende 
voorwaarde uitmaakt; het in een derge
lijk geval gaat om een overeenkomst 
waarvan aile verbintenissen onder 
opschortende voorwaarde zijn aange
gaan; zulke overeenkomst bestaat, maar 
aileen haar uitvoering, dit wil zeggen de 
daaruit voortvloeiende verbintenissen, is 
opgeschort; ten deze, nadat eiseres, door 
deel te nemen aan de openbare inschrij
ving, een aanbod had gedaan, de aanne
mingsovereenkomst op 31 december 1974 
is tot stand gekomen door de beslissing 
van de gemeenteraad van Beverlo om 
eiseres als aannemer te aanvaarden; 
deze overeenkomst een overeenkomst 
onder opschortende voorwaarde uit
maakt, aangezien luidens artikel 1-7 van 
het bijzonder lastenkohier de aanstelling 
van de aannemer slechts beslissend zal 
zijn na goedkeuring door de bevoegde 
overheid; het arrest dan ook geheel ten 
onrechte beslist dat, aangezien de aan
nemingsovereenkomst met de vroegere 
gemeente Beverlo nadien door de toe
zichthoudende overheid niet werd goed
gekeurd en derhalve definitief onbe
staande is, eiseres geenrechts~evolg kan 



- 1159-
afleiden uit het bestaan van deze over
eenkomst tijdens de wachtperiode, dit 
wil zeggen vooraleer de toezichthou
dende overheid heeft beslist, en dat de 
vordering van eiseres derhalve niet op 
de uitvoering van de overeenkomst of op 
contractuele verhoudingen kan steunen; 
het arrest, door aldus te beslissen, niet 
aileen het bestaan van de tusseli par
tijen gesloten aannemingsovereenkomst 
miskent (schending van de arti
kelen 1101, 1107, 1108, 1134, 1135, 
1710, 1779 en 1787 van' het Burgerlijk 
Wetboek}, maar ook de rechtsgevolgen 
miskent die dienen gehecht te worden 
aan een overeenkomst die, zoals de 
onderhavige, onder opschortende voor
waarde is aangegaan, zolang deze voor
waarde nog hangende is (schending van 
de artikelen 1101, 1107, 1108, 1134, 1135, 
1168, 1169, 1176, 1179, 1181 en 1183 van het 
Burgerlijk Wetboek}, en in zijn motieven 
tegenstrijdig is, door enerzijds de tussen 
partijen gesloten overeenkomst wei als 
een overeenkomst onder opschortende 
voorwaarde te kwalificeren, doch er 
anderzijds niet de rechtsgevolgen aan te 
verbinden die aan zulke overeenkomst 
moeten gehecht worden zolang deze voor
waarde nog hangende is (schending van 
artikel 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, ... 

Wat bet eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat bet arrest yast

stelt dat tussen partijen een over
eenkomst tot stand is gekomen 
onder de opscbortende voorwaarde 
van goedkeuring door de toezicbt
boudende overbeid en dat deze 
goedkeuring geweigerd is; dat bet 
bof van beroep oordeelt dat, nu de 
uitvoering van aile bedingen van de 
overeenkomst opgescbort was en 
de overeenkomst definitief onbe
staande is, eiseres geen recbtsgevolg 
kan afleiden uit bet bestaan van de 
overeenkomst tijdens de wacbt
periode; 

Overwegende dat, wanneer bij 
overeenkomst een verbintenis onder 
opscbortende voorwaarde wordt 
aangegaan, de overeenkomst ban
gende de voorwaarde niettemin 

plicbten voor de partijen doet ont
staan en de partij die baar verplicb
tingen niet nakomt, scbadeplicbtig 
kan zijn; 

Dat, wanneer de voorwaarde ont
breekt, de overeenkomst weliswaar 
opboudt te bestaan en de voorwaar
delijk aangegane verbintenis nooit 
uitvoering krijgt; dat zulks evenwel 
niet belet dat bet niet nakomen van 
verplicbtingen bangende de voor
waarde tot scbadevergoeding aanlei
ding kan geven, wanneer bet niet 
nakomen oorzaak van de scbade 
blijft, boewel de overeenkomst 
intussen teniet is gegaan; 

Overwegende dat de aangevocb
ten beslissing niet wettelijk verant
woord is; 

Dat bet onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt bet 
bestreden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de bestreden beslis
sing; boudt de kosten aan en zegt 
dat de feitenrecbter erover zal 
beslissen; verwijst de zaak naar bet 
Hof van Beroep te Brussel. 

5 juni 1981 - 1• kamer - Voorzitter : 
de h. Wauters, eerste voorzitter - Ver
slaggever : de h. Delva - Geiijkluidende 
conclusie van de h. Lenaerts, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. De Baeck 
en van Heeke. 

Nr. 577 

2• KAMER - 9 juni 1981 

BEWIJS - BEWIJS DOOR GESCHRIFI" 
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN- STRAFZA
KEN - PROCES-VERBAAL WAARIN DE VER
KLARING VAN EEN GETUIGE IS OPGENOMEN 
- BESLISSING WAARIN AAN DIE VERKLARING 
EEN DRAAGWIJDTE WORDT TOEGEKEND DIE 
ERMEE ONVERENIGBAAR IS - MISKENNING 
VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN (1). 

bestaat, ook al is de uitvoering van 1---------------
de verbintenis gescborst; dat deze 
overeenkomst derbalve recbten en (I) Cass., 9 dec. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 214). 
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(• DANHER • P.V.BA. T. HOUTHOOFD) 

9 juni 1981 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Boon - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Ballet, advocaat
generaal- Advocaat: mr. Biitzler. 

Nr. 578 

2• KAMER - 9 juni 1981 

VOORZIENING IN CASSATIE - STRAF
ZAKEN- ARREST VAN DE KAMER VAN INBE
SCHULDIGINGSTELLING WAARBIJ WORDT 
BESLIST DAT DE VOORLOPIGE HECHTENIS 
WORDT GEHANDHAAFD - LATERE INVRIJ
HEIDSTELLING - VOORZIENING VAN DE 
BEKLAAGDE ZONDER BESTAANSREDEN (1). 

(DEMEYER) 

9 juni 1981 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter 
Verslaggever : de h. Boon - Gelijklui
dende conclusie van de h. Ballet, advo
caat-generaal - Advocaat : mr. Carsau, 
Antwerpen. 

Nr. 579 

2• KAMER - 9 juni 1981 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - BURGER
LIJKE RECHTSVORDERING- CONCLUSIE VAN 
DE BURGERLIJKE PARTIJ MET EEN MIDDEL 
GEGROND OP DE VERKLARING VAN EEN 
GETUIGE BESLISSING WAARBIJ DE 
BEKLAAGDE WORDT VRIJGESPROKEN EN DE 
RECHTER ZICH ZONDER MEER ONBEVOEGD 
VERKLAART OM UITSPRAAK TE OOEN OP DE 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- BESLI8-
SING NIET MET REDENEN OMKLEED. 

1• Het Hot mag geen rekening houden 
met de atstand door de beklaagde van 
het eerste van twee door hem tegen de 
burgerlijke beschikkingen van een 
voimis ingestelde cassatieberoepen, als 
die a/stand voorwaardelijk en onzeker 
is, t. w. als de beklaagde daarbij ver
klaart « dat de eiser van oordeel is dat 
de eerste voorziening volstond, maar 
dat Juj van die voorziening afstand 
doet, voor zover het Hot daarover 
anders zou beslissen .. (1). 

2• Buiten het toepassingsgeval van 
art. 40, vierde lid, Taalwet Gerechtsza
ken, het geval van regelmatige a/stand 
en dat waarin tegen een arrest van 
verw1jzing naar het hot van assisen 
nag cassatieberoep openstaat na het 
veroordelend arrest, kan, in strafza
ken, een partij zich geen tweede maal 
in cassatie voorzien tegen een en 
dezelfde beslissing, oak al is dat cassa
tieberoep ingesteld v66r de verwerping 
van het eerste cassatieberoep (2) (3). 
(Art. 438 Sv.) 

3• Niet regelmatig· met redenen omkleed 
is de beslissing waarbij een gerecht 
een beklaagde vrijspreekt en zich 
onbevoegd verklaart om uitspraak te 

AFSTAND - STRAFZAKEN - BURGERLIJKE 1----------------------------------
RECHTSVORDERING - OPEENVOLGENDE CAS-
SATIEBEROEPEN VAN DE BEKLAAGDE - Nota's arrest nr. 57~. 
AFSTAND VAN HET EERSTE CASSATIEBEROEP (1) Zie Cass., 8 nov. 1978 (A.C., 1978-79, 278), 
c VOOR ZOVER HET HOF ZOU BESLISSEN DAT 26 maart en 25 juni 1980 (ibid., 1979-80, 
DIE VOORZIENING NIET VOLSTOND •- GEEN nrs. 479 en 680). 
GELDIGE AFSTAND. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE 
BESLISSINGEN WAARTEGEN CASSATIEBEROEP. 
KAN WORDEN INGESTELD - STRAFZAKEN -
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - CASSA
TIEBEROEP IS MAAR EEN KEER TOEGELATEN 
- UITZONDERINGEN. · 

(2) Cass., 23 dec. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 244). 

(3) Zie Cass., 24 nov. 1969 (A.C., 1970, 293). 
Ook wanneer de eiser afstand doet van bet 

eerste cassatieberoep wordt een uitzondering 
gemaakt op de regel volgens welke • cassatie
beroep maar een keer is toegelaten •. 

Zie Cass., 6 april 1971 (A.C., 1971, 754). 
Wanneer een partij tegen een en dezelfde ----------------------------------I beslissing binnen de wettelijke termijn een 

onregelmatig en een regelmatig cassatieberoep 
instelt ·en achteraf afstand doet van bet 
onregelmatig cassatieberoep verleent bet Hof 
akte van de afstand van het eerste cassatiebe
roep en doet uitspraak over het tweede. 

Nota arrest nr. 578 : 

(1) Cass., 17 jan. 1978 (A. C., 1978, 597); zie 
Cass., 23 dec. 1980 (ibid, 1980-81, nr, 245). 
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doen op de burgerlijke rechtsvorde
ring, door zonder meer de verklaring 
van een getuige waarop de burgerlijke 
partij een bij conclusie voorgedragen 
middel steunde, ter zijde te laten (4). 

(DU BOIS T. CEUTERICKX) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 21 november 1980 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Ouden
aarde; 

Overwegende dat eiser op 
.28 november 1980 cassatieberoep 
instelde tegen alle beschikkingen 
van het vonnis op burgerlijk gebied, 
(m dat hij zich op 1 december 1980 
nogmaals in cassatie voorzag, dit
maal tegen alle beschikkingen van 
het vonnis; 

Overwegende dat eiser in zijn 
memorie verklaart van oordeel te 
zijn dat zijn eerste voorziening vol
stond, maar dat hij, voor zover het 
Hof · daarover anders zou beslissen, 
van die voorziening afstand doet; 

Overwegende dat het Hof op zulk 
een voorwaardelijke en onzekere 
afstand geen acht vermag te slaan; 

I. In zoverre de voorzieningen 
gericht zijn tegen de beslissing op 
de door eiser tegen verweerder 
ingestelde civielrechtelijke vorde
ring: 

A. Wat de voorziening ingesteld 
op 1 december 1980 betreft: 

Overwegende dat, nu eiser zich 
reeds op 28 november 1980 tegen de 
beslissing van het vonnis op civiel
rechtelijk gebied had voorzien, zijn 
latere voorziening van 1 decem
ber 1980 tegen dezelfde beslissing 
niet ontvankelijk is krachtens 
artikel 438 van het Wetboek van 
Strafvordering, hoewel ze ingesteld 
was vooraleer de eerste voorziening 
verworpen werd; 

B. Wat de voorziening ingesteld 
op 28 november 1980 betreft : 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1319, 1320 en 1322 van bet Burger
lijk Wetboek, 

doordat bet vonnis beslist dat de ten 
laste van verweerder gelegde inbreuken 
op artikelen 8.3, 10.1, 10.3 van bet 
Wegverkeersreglement en 29 van de 
Wegverkeerswet niet bewezen waren en 
dat dienvolgens de correctionele recht
bank onbevoegd was om kennis te 
nemen van de burgerrechtelijke vorde
ring van eiser, zulks op grond van de 
beschouwing dat uit de verklaring van 
eiser zelf, afgelegd onmiddellijk na bet 
ongeval, blijkt dat hij met zijn voertuig 
bet andere voertuig aanreed : • Ik raakte 
... (stuk 4) »; hij, in strijd met zijn latere 
beweringen voor de rechtbank, in bewe
ging was, en dit trouwens door de stand 
van zijn voertuig ook wordt aangetoond; 
en dat de fout in bet ongeval in de 
foutieve gedraging van eiser ligt, 

terwijl, eerste onderdeel, uit bet pro
ces-verbaal nr. 2050 van 17 decem
ber 1979 van de rijkswachtbrigade 
Geraardsbergen en uit de bijlage van dit 
proces-verbaal blijkt, dat eiser zich als 
volgt had uitgedrukt : « Ik stopte der
halve ongeveer in bet midden van de 
rijbaan om te kijken of ik er nog .tussen 
kon (tussen een geparkeerde wagen en 
de garage van eiser). Toen ik zag dat 
zulks onmogelijk was, deed ik mijn 
rechter richtingslicht in werking en 
wilde mij naar de rechterkant van de 
rijbaan begeven. Op dat zelfde ogenblik 
werd ik aangereden door een andere 
personenwagen welke mij rechts voor
bijreed. Ik raakte dit voertuig met de 
rechtervoorbumper op de linkerflank •; 
waaruit volgt dat de interpretatie, door 
bet vonnis gegeven aan de zin begin
nende met de woorden « ik raakte », 
onverzoenbaar is met bet geheel van 
voormelde verklaringen van eiser, en het 
vonnis de bewijskracht schendt welke 
door de hiervoren ingeroepen artikelen 
van het Burgerlijk Wetboek aan bedoeld 
proces-verbaal en zijn bijlage worden 
gehecht; 

tweede onderdeel, de motivering van 
het vonnis het middel onbesproken laat, 
waardoor eiser in zijn conclusie liet 
gelden dat een onpartijdige getuige, 
dame H. A., had verklaard dat eiser 

----------------~ stilstond in bet midden van de rijbaan 

(4) Zie Cass., 20 dec. 1977 (A.C., 1978, 489). 
om zijn garage links in te rijden, en dat 
zij hem zag naar zijn oprit kijken toen 

-.------::--::--o--

_t_-·-· 
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hij werd aangereden door een persoon 
welke hem rechts voorbijstak; waaruit 
volgt dat, nu uit het vorenbedoelde 
proces-verbaal nr. 2050 van 17 de
cember 1979 blijkt dat die getuige inder
daad die verklaring aflegde, de motive
ring van het vonnis niet toelaat te weten 
of de rechters in feite en soeve
rein oordelen dat de verklaring van 
bewuste getuige niet opweegt tegen de 
andere gegevens van de zaak, dan wei, 
eveneens in feite,Jnaar met miskenning 
van de bewijskracht welke door de 
hiervoren ingeroepen artikelen van het 
Burgerlijk Wetboek aan bedoeld proces
verbaal in zijn bijlage wordt gehecht, 
beslissen dat de getuige die verklaring 
niet had afgelegd; en waaruit dan verder 
volgt dat de motivering van het vonnis 
het Hof niet toelaat de wettelijkheid van 
de beslissing van de feitenrechters na te 
gaan, en derhalve niet voldoet aan wat 
artikel 97 van de Grondwet vereist : 

W at het tweede onderdeel be
treft: 

Overwegende dat eiser in zijn 
conclusie de in het onderdeel weer
gegeven verklaring van de getuige 
Angelina Hamers citeerde, en daar
uit, alsmede uit zijn eigen ten 
processe onder eed afgelegde ver
klaring, het bewijs van verweerders 
aansprakelijkheid afleidde; 

Overwegende dat het vonnis op 
grond van de in het middel aange
haalde redengeving beslist dat enkel 
eiser voor het ongeval aansprakelijk 
is; dat, nu uit die redengeving niet 
blijkt dat de rechters met Hamers' 
verklaring rekening hebben gehou
den, het vonnis de conclusie van 
eiser ter zake niet beantwoordt; 

Dat het middel in zoverre 
gegrond is; 

II. In zoverre de voorziening van 
1 december 1980 gericht is tegen de 
beslissing op de tegen verweerder 
ingestelde strafvordering : 

Overwegende dat eiser, burger
lijke partij die niet in kosten van de 
strafvordering is veroordeeld, geen 
hoedanigheid heeft om tegen zoda
nige beslissing cassatieberoep in te 
stellen; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

Om die redenen, en zonder acht 
te slaan op het eerste onderdeel van 
het middel, dat niet tot ruimere 
cassatie zou kunnen leiden, vernie
tigt het bestreden vonnis in zoverre 
de rechtbank zich onbevoegd ver
klaart om kennis te nemen van 
eisers civielrechtelijke vordering en 
uitspraak doet over de desbetref
fende kosten; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; veroordeelt 
verweerder in de kosten van de 
voorziening ingesteld op 28 no
vember 1980, behalve wat de kosten 
van betekening aan het openbaar 
ministerie betreft, welke kosten ten 
laste van eiser blijven; verwerpt de 
voorziening ingesteld op 1 decem
ber 1980 en veroordeelt eiser in de 
kosten ervan; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Dendermonde, zitting 
houdende in hoger beroep. 

9 juni 1981 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Rauws - Gelijklui
dende conclusie van de h. Ballet, advo
caat-generaal - Advocaat : mr. Bayart. 

Nr. 580 

2• KAMER- 9 juni 1981 

1° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 
- MIDDEL TEN BETOGE DAT HET HOF VAN 
BEROEP TEN ONRECHTE OORDEELT DAT DE 
BEKLAAGDE IN HOGER BEROEP IS GEKOMEN 
TEGEN ALLE STRAFRECHTELIJKE BESCHIK
KINGEN VAN HET BEROEPEN VONNIS, HOE
WEL ZIJN VOORZIENING BEPERKT WAS TOT 
DE VEROORDELING WEGENS EEN ENKELE 
TELASTLEGGING- HOGER BEROEP VAN HET 
OPENBAAR MINISTERIE WAARDOOR ALLE 
STRAFRECHTELIJKE BESCHIKKINGEN VAN 
HET VONNIS VOOR HET HOF VAN BEROEP 
WORDEN GEBRACHT- MIDDEL NIET ONTVAN
KELIJK BIJ GEBREKE VAN BELANG. 

2° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN -
BEPERKT HOGER BEROEP VAN DE 
BEKLAAGDE - HOGER BEROEP VAN HET 
OPENBAAR MINISTERIE - MIDDEL TEN 
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.BETOGE DAT HET HOF VAN BEROEP TEN 
ONRECHTE OORDEELT DAT DE BEKLAAGDE IN 

- HOGER BEROEP WAS GEKOMEN TEGEN ALLE 
STRAFRECHTELIJKE BESCHIKKINGEN VAN 
HET BEROEPEN VONNIS - MIDDEL NIET ONT
VANKELIJK BIJ GEBREKE VAN BELANG. 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - TEGEN
STRIJDIGE REDENEN - BEGRIP. 

1" en 2" Niet ontvankelijk, wegens het 
ontbreken van belang, is het middel 
ten betoge dat de appelrechter ten 
onrechte oordeelt dat de beklaagde in 
boger beroep was gekomen tegen alle 
strafrechtelijke bepalingen van het 
beroepen· vonnis, _ ·.hoewel hij enkel 
hager beroep had ingesteld tegen zijn 
veroordeling wegens -een enkel te zij
nen Jaste gelegd misdrijf, nu het hot 
van beroep, op het hager. beroep van 
het openbaar ministerie tegen alle 
beschikkingen · van het vonnis, alles
zins diende kennis te nemen van 
de telastleggingen waartegen de be
klaagde niet in hager beroep was 
gekomen en daarover uitspiaak te 
doen. 

3" Er is geen tegenstrijdigheid tussen de 
vaststelling· dat de alcoholintoxicatie 
van een bestuurder niet waarneem-

- baar was en dat zij geen invloed had 
op zijn rijgedrag en de overweging dat 
h.::t alcoholgehalte van 2,14 gram per 
liter bloed een belangrijke verminde
ring van het waarnemings- en reactie
vermogen ten gevolge heeft. 

(VAN Di>RGUCHT) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet 9P het bestre
den arrest; op 12 januari 1981 door 
bet Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

Over het eerste iniddel, afgeleid uit de 
miskenning van bet recbtsbeginsel 

- « tantum judicatum quantum Jitigatum » 
en van bet recbtsbeginsel betreffende de 
eerbiediging van de recbten van de 

. verdediging, 

doordat bet arrest vaststelt : « tegen 
voormeld vonnis bebben de beklaagde 
(eiser) op 30 juni 1980 en bet openbaar 
ministerie op 9 juli 1980 boger. beroep 
ingesteld, de beklaagde tegen al de. 
bescbikkingeh op strafrecbtelijk gebied, 

bet openbaar ministerie tegen al de 
bescbikkingen » en verder statueert : 
« verklaart de bogere beroepen ontvan
kelijk en erover beslissend ... », 

terwijl eiser aileen boger beroep 
instelde wat betreft de telastlegging C; 
bet arrest, verkeerdelijk aannemend dat 
eiser boger beroep beeft aangetekend 
tegen aile beschikkingen op strafrecbte
lijk gebied, dan ook ten onrecbte kennis 
neemt van bet boger beroep van eiser 
tegen de telastleggingen A en B; bier
door bet recbt gescbonden wordt dat aan 
eiser toekomt om zijn recbtsmiddel van 
boger beroep te beperken tot een of 
meer telastleggingen; bet bof van beroep 
zijn bevoegdbeid overscbrijdt door te 
beslissen over bet boger beroep van 
eiser tegen alle bescbikkingen op .straf
recbtelijk gebied, boewel eiser dat boger 
beroep beeft beperkt; bet feit dat bet 
openbaar ministerie tegen aile bescbik
kingen in boger beroep is gekomen, 
geen afbreuk doet aan bet feit dat bet 
arrest ten onrecbte recbtspreekt en sta
tueert over bet boger beroep ingesteld 
door eiser ten aanzien van alle bescbik
kingen op strafgebied; bet bof van 
beroep in verkeerde boedanigbeid ken
nis beeft genomen van de telastleggin
gen A en B en daardoor op een essen
tiEHe wijze de recbten van de verdediging 
scbendt: 

Overwegende dat, nu bet hof van 
beroep, ten gevolge vail; het boger 
beroep van het openbaar ministerie 
tegen aile bescbikkingen van het 
vonnis, alleszins kennis diende te 
nemen van en uitspraak diende te 
doen over de telastleggingen A en 
B, eiser niet kan gegriefd zijn door 
het feit dat het bof van beroep zijn 
boger beroep verkeerd heeft om
schreven of zelfs verkeerd zou heb
ben opgevat; 

Dat bet middel derhalve niet ont
vankelijk is bij gemis aan belang; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de scbending van artikel 97 van de 
Grondwet, 

doordat bet arrest oordeelt : « Alboe
wel de uitwendige symptomen van alco
bolintoxicatie - beboudens enige luid
rucbtigbeid - bij beklaagde niet waar
neembaar waren, dient te worden aange
nomen dat een alcobolgebalte van 
2,14 gr/liter in bet bloed van beklaagde 
onvermijdelijk een belangrijke vermin
dering van bet waarnemings- en bet 
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reactievermogen voor gevolg heeft en 
het ongetwijfeld aan deze toestand te 
wijten is dat beklaagde op de linkerrij
strook, gezien in zijn richting, in aanrij
ding kwam met .het tegenliggend voer
tuig bestuurd door Gusse, Antoon », 

terwiJ1 het arrest zich op dit punt 
duidelijk tegenspreekt; iinmers enerzijds 
vaststaat dat de alcoholintoxicatie uit-
wending niet waarneembaar was, of nog 
dat ten deze werd vastgesteld dat de 
uitwendige gedragingen van eiser niet 
werden belnvloed door de alcoholintoxi
catie, wat een zeer specifieke en con
crete vaststelling is, en anderzijds in het 
arrest « in generali » wo'rdt aangenomen 
« dat een alcoholgehalte van 2,14 gr/liter 
... een belangrijke vermindering van het 
waarnemings- en het reactievermogen 
voor gevolg heeft ... »; het arrest met 
andere woorden als algemene regel 
poneert dat het alcoholgehalte van 
2,14 gr/liter een belangrijke verminde
ring van het waarnemingsvermogen tot 
gevolg heeft en deze veralgemeende 
regel laat primeren en indruisen tegen 
haar in concreto gedane vaststelling dat 
het uitwendig gedrag, dus ook het rijge
drag, niet werd belnvloed door de alco
holintoxicatie; het arrest door deze moti
vering, die een duidelijke tegenspraak 
inhoudt, artikel 97 van de Grondwet 
schendt: 

Overwegende dat het hof van 
beroep, met de in het middel weer
gegeven considerans, zich ertoe 
beperkt onderscheid te maken tus
sen de onmiddellijk waarneembare 
tekens van de alcoholintoxicatie en 
de psychische gevolgen van die 
intoxicatie en hun invloed op het 
rijgedrag; dat in de vaststelling van, 
de afwezigheid van die tekens en de 
· aanwezigheid van de gevolgen en 
van hun invloed geen tegenstrijdig
heid schuilt; 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

9 juni 1981 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Boon· - Gelijklui
dende conclusie van de h. Ballet, advo
caat-generaal - Advocaat : mr. Heyn
derickx, Dendermonde. 

Nr. 581 

2• KAMER - 9 juni 1981 

1° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 
- MIDDEL TEN BETOGE OAT OP EEN CONCLU
SIE NIET IS GEANTWOORD - GEEN CONCLU
SIE- GEMIS AAN FEITELIJKE GRONDSLAG (1}. 

2° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 
- MIDDEL TEN BETOGE OAT EEN BESLISSING 
EEN OVERWEGING BEVAT DIE DAARIN NIET 
VOORKOMT - MlpDEL OAT FEITELIJKE 
GRONDSLAG MIST (2). 

3° WEGVERKEER - WEGVERKEERSRE
GLEMENT 1 DEC. 1975, ART. 10.2 - PLOTSELING 
REMMEN- OVERTREDING-: VEREISTE. 

•,. 

3" Ingevolge art. 10.2 Wegverkeersregle
ment 1 dec. 1975 mag geen enkele 
bestuurder de normale gang van 
andere bestuurders hinderen door 
abnormaal traag te rijden wanneer 
daar geen geldige redeo toe is, of door 
plotseling te remmen wanneer dit niet 
om veiligheidredenen vereist is,· de 
rechter die oordeelt dat plotseling 
remmen is verantwoord als « een 
bestuurder ook de veiligheid van een 
kleine hond, zo niet de gaafheid vao 
zijn voertuig heeft willen verzekeren ,, 
geeft aan bet begrip « veilig
heidsredenen " geen met zijn beteke
nis niet te verenigen uitlegging (3). 

(VEYS T. TIJBERGHIEN, DEBOO) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 2 januari 1981 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Kortrijk; 

En overwegende dat de substan
tHHe of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 1--~-------------

(1) Zie (in burgerlijke zaken) Cass., 
13 juni 1980 (A.C., 1979-80, nr. 641). 

Om die redenen, verwerpt de (2) Zie Cass., 21 okt. 1980 (A.C., 1980-81, 
. . d nr. 114). · 

voorztenmg; veroor eelt eiser in de 
kosten. (3) Zie Cass., 7 juni 1971 (A.C., 1971, 995). 
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I. In zoverre de voorziening 
gerieht is. tegen de beslissing op de 
tegen eiser ingestelde strafvor
dering: 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
sehending van de ar.tikelen 46, b, van het 
politiereglement van de gemeente Ingel
munster en 97 van de Grondwet, 

doordat het vonnis eiser veroordeelt 
tot een geldboete wegens overtreding 
vim artikel 46, b, van het politieregle
ment v1;1n de gemeente Ingelmunster, op 
gtond dat er geen betwisting is over het 
feit dat de hond vim eiser zonder 
toezieht op de openbare weg liep en dat 
eiser evenmin betwist dat hij onvol
_doEmde tOezieht had, eraan toevoegend 
.dat bet .geen versehil uitmaakt of het 
een kleine of een grote bond was, 

terwijl, eersie onderdeel, artikel 46, b, 
van het politieteglemertt van de 
gemeente lngelmunster eigenaars van 
honden verbiedt deze los te Iaten !open 
op de· open bare weg, ten einde te 
.voorkomen dat ·-ze een gevaar zouden 
betekenen voor de weggebruikers; , het 
vonnis aanneemt dat het Joslopen van 
elk dier ook van een klein 
(sehoot)hondje - aanleiding is tot het 
betalen van een. geldboete, ook a! bete
kent dit loslopen geenszins een gevaar 
voor welke weggebruiker dan ook; het 
vonnis aldus de bepaling van artikel 46, 
b, van het politiereglement van de 
gemeente Ingelmunster sehendt; 

: . tweede onderdeel, eiser in zijn eonclu
,sie gesteld ,had dat artikel 46, b, van het 
politiereglement van de gemeente lngel
munster ten deze niet. toepasselijk was, 
aangezien het betrokken dier sleehts een 
poedel was, van 40 em lang en 30 em 
hoog en met een gewieht van 5 kg en 
niet een grote hond die een gevaar kon 
inhouden voor de weggebruikers, die het 
politiereglement wil besehermen; eiser 
.tot staving hiervan in zijn eonclusie 
argumenten naar voren braeht, zoals het 
·feit dat een gelijkstelling van aile bon
den het onbegrijpelijk zou maken dat 
. d.an ook katten niet onder de reglemen
tering zouden vallen; het vonnis besluit 
tOt de· . toepasselijkheid van voormeld 
'artikel 46, b, zonder te antwoorden op 
dit in de eonclusie van eiser uiteengezet-
ten middel; dat gebrek aan antwoord op 

eisers eonclusie gelijk staat met een 
gebrek aan de door artikel 97 van de 
Grondwet vereiste motivering : 

Wat het tweede onderdeel be
treft: 

Overwegende dat eiser in zijn 
eonclusie als reden waarom 
artikel 46, b, niet toepasselijk zou 
zijn, niet opgaf dat « het betrokken 
dier sleehts een poedel was, van 40 
em lang en 30 em hoog en met een 
gewieht van 5 kg en niet een grote 
hond die een gevaar kon inhouden 
voor de weggebruikers, die het poli
tiereglement wilde besehermen »; 

Overwegende dat de reehter niet 
gehouden is in de motivering van 
zijn beslissing een verweer te 
betrekken waarvan niet blijkt dat 
het is opgeworpen; 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat artikel 46, b, 

van het gemeentelijk politieregle
ment van Ingelmunster bepaalt dat 
de eigenaars van honden verplieht 
zijn te zorgen dat hun honden zieh 
niet zonder toezieht op de openbare 
weg bevinden; 

Overwegende dat de woorden 
« ten einde te voorkomen dat ze een 
gevaar. zouden betekenen voor de 
weggebruikers » niet in voormelde 
bepaling voorkomen; dat het onder
dee!, waar het zegt « dat het vonnis 
aanneemt dat het loslopen van elk 
dier ook van een klein 
(sehoot)hondje - aanleiding is tot 
het betalen van een geldboete, ook 
al betekent dit loslopen geenszins 
een gevaar voor welke weggebruiker 
dan ook "• aan het vonnis een 
besehouwing toesehrijft die er · niet 
in voorkomt; dat het vonnis zieh 
ertoe beperkt vast te stellen dat de 
bestanddelen van het misdrijf bewe
zen zijn en dienaangaande te beslis
sen dat het niets ter zake doet of 
eisers hond klein of groot was; dat 
het zodoende voormelde bepaling 
niet sehendt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 
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En overwegende dat de substan

tiEHe of op straffe 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 vorderingen van de 
·verweerders : 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 10.2 van 
bet Wegverkeersreglement en 97 van de 
Grondwet, 

doordat bet vonnis eiser aansprakelijk 
en zelfs uitsluitend aansprakelijk stelt 
voor bet litigieuze ongeval en hem 
dientengevolge ook op burgerlijk gebied 
heeft veroordeeld, op grond dat, indien 
het dier van eiser onder toezicht ware 
gebleven, het niet de straat zou opgelo
pen zijn en het ongeval niet zou gebeurd 
zijn, aldus geen rekening houdende met 
de plotselinge remming door eerste ver
weerder, waardoor het ongeluk mogelijk 
werd, 

terwijl eiser in zijn conclusie in een 
uitvoerig gemotiveerd middel had doen 
gelden dat, aangezien het een bestuur
der slechts om veiligheidsredenen toege
laten is plots te remme:q, en er ten deze 
geen redenen voorhanden waren die dit 
bruuske remmen konden verantwoorden, 
eiser dan ook niet kon verantwoordelijk 
gesteld worden voor het ongeval, doch 
dat eerste verweerder, en hij alleen 
hiervoor aansprakelijk diende gesteld te 
worden; het vonnis aanneemt dat het 
plotselinge remmen toch verantwoord 
was, zonder dat er veiligheidsredenen 
aan ten grondslag lagen, meer zelfs, dat 
de bruuske remming niet strijdig was 
met artikel 10.2 van het Wegverkeersre
glement, wanneer het precies door de 
bruuske remming tot een ongeval komt, 
hetgeen anders niet zou gebeurd zijn; 
het vonnis het tegenovergestelde aan
neemt, zonder evenwel te antwoorden op 
bet door eiser in zijn conclusie uiteenge
zette middel; dit gebrek aan antwoord op 
de conclusie van eiser aldus gelijk staat 
met een gebrek aan de door artikel 97 
van de Grondwet vereiste motivering : 

Overwegende dat eiser bij conclu
sie aanvoerde : « dat, · voor zover de 
overtreding bewezen zou zijn, dan 
nog in alle geval er geen oorzakelijk 
verband is tussen het feit dat zijn 

poedel de straat is overgelopen, en 
het plots remmen door eerste ver
weerder; dat immers de rechtspraak 
unaniem is om . te zeggen dat de 
aanrijding van een w~gen met een 
kleine hond niet van die aard is dat 
zij enig gevaar doet lopen aan de 
weggebruiker, zodat het remmen 
van een automobilist dm die aanrij
ding te vermijden niet, geboden is 
door veiligheidsredenen »; 

Qverwegende dat het vonnis 
beslist : « Indien het dier onder 
toezicht ware gebleven; zou h~t niet 
de straat zijn opgelopen en zou het 
ongeval niet gebeurd. zijn »; 

Overwegende dat het vonnis 
eveneens releveert : « dat het welis
waar vaststaat dat verweerder Tij
berghien plots heeft geremd maar 
dat er ook mag aanvaard worden 
dat hij dat heeft gedaan wegens het 
onverhoedse opdagen van een 
onvoorzienbare hindernis; dat, reke
ning houdend met de huidige 
geestesgesteldheid van een niet 
onbelangrijk deel van de bevolking, 
aan verweerder niet kan verweten 
worden dat hij, in de gegeven 
omstandigheden, do~r zijn plotse 
remming, ook de veiligheid van een 
kleine hond, zo niet de gaafheid van 
zijn voertuig heeft willen verze
keren »; 

Overwegende dat het vonnis aldus 
eisers conclusie beantwoordt; 

Dat, door aldus te oordelen, het 
vormis niet uitgaat van een onjuist 
begrip van de termen « om 
veiligheidsredenen » die het Weg
verkeersreglement niet nader om
schrijft; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

9 juni 1981 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Caenepeel - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Ballet, 
advocaat-generaal - · Advocaat : mr. 
Albers, Kortrijk. 
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Nr. 582 

2• KAMER - 10 juni 1981 

VERJARING - STRAFZAKEN - STUITING 
VAN DE VERJARING- DAAD VAN ONDERZOEK 
-BEGRIP. 

Een onderzoeksdaad waardoor de verja
ring van qe strafvordering wordt 
gestuit, is bet kantscbrift uitgaande 
van een pC)]itiecommissaris, die de 
procureur de~ Konings bij de politie
recbtbank bi}staat, waarin bij aan een 
politiecommi~saris een brief van een 
verzekeringsmaatscbappij zendt, met 
de vraag bdever bet met bet onder
zoek staat.. (Art. 22, wet van 
17 april 1878.) 

(CHRISTIAENS of~ ASINARI D1 SAN MARZANO) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 3 februari 1981 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Re~htbank te Brussel; 

Overwegende dat de voorziening 
enkel gericht is tegen de burger
rechtelijke beschikkingen van het 
vonnis; · 

I. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
burgerlijke rechtsvordering van 
eiser tegen verweerder, beklaagde : 

Overwegende dat eiser geen enkel 
middel aanvoert; 

II. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
burgerlijke rechtsvordering van ver
weerder tegen eiser : 

Over bet middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 4, 22 en 26 van de 
wet van 17 april 1878 houdende de 
voorafgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering, 

doordat het vonnis de op 26 maart 
1980 door verweerder tegen eiser inge
stelde burgerlijke rechtsvordering ont
vankelijk verklaart en eiser veroordeelt 
om hem het provisioneel bedrag van 
16.300 frank te betalen, plus de gerechte
lijke interesten en de kosten, op grond 
dat de laatste dienstige daad die de 
eenjarige verjaring van de strafvordering 

heeft gestuit, verricht werd op 
16 mei 1979, dag vermeld op het kant~ 
schrift waarbij « de politiecommissaris 
die de procureur des Konings bij de 
Politierechtbank te Brussel bijstaat • 
aan de « politiecommissaris te Brussel • 
een brief van de verzekeringsmaatschap
pij « A.G. • heeft overgezonden waarbij 
hem gevraagd wordt hoever het met het 
onderzoek staat; dat verweerder die 
vraag gesteld heeft v66r 16 rriei 1980, dus 
v66r het verval van de strafvordering, 

terwijj de burgerlijke rechtsvordering 
als nevenvordering naast de strafvorde
ring ( artikel 4 van de wet van 
17 april 1978) niet kan worden ingesteld 
voor de strafrechter nadat de strafvorde
ring verjaard is; het slachtoffer van een 
misdrijf zich in een dergelijk geval 
eventueel tot de burgerlijke rechtbanken 
moet wenden; de verjaring van de straf
vordering luidens artikel 22 van de wet 
van 17 april 1878 slechts gestuit wordt 
door daden van onderzoek of van vervol
ging; het kantschrift van 16 mei 1979 
waarbij de politiecommissaris die. de 
procureur des Konings bij de Politie
rechtbank te Brussel bijstaat, een 
brief van de verzekeringsmaatschappij 
« A.G. » heeft overgezonden aan de 
politiecommissaris te Brussel waarbij 
deze gevraagd wordt hoever het met het 
onderzoek staat, geen daad van onder
zoek of van vervolging is, doch een 
loutere vraag om inlichtingen omtrent 
de stand van de zaak welke niet strekt 
om een onderzoeksverrichting uit te 
voeren of de zaak in staat van wijzen te 
brengen, 

het vonnis derhalve, door te beslissen 
dat de verjaring van de strafvordering 
door bovenvermeld kantschrift gestuit is 
en door bijgevolg de door verweerder op 
26 maart 1980 ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering ontvankelijk te verkla
ren, de artikelen 4, 22 en 26 van de wet 
van 17 april 1878 schendt : 

Overwegende dat uit de geding
stukken blijkt dat verweerder zich 
op 26 maart 1980 burgerlijke partij 
gesteld heeft tegen eiser die voor 
de politierechtbank vervolgd werd 
wegens op 10 september 1978 
begane overtredingen van het Weg
verkeersreglement; 

Overwegende dat elke handeling 
of daad van een daartoe bevoegde 
overheid strekkende om bewijzen te 
verzamelen of de zaak in staat van 
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wijzen te brengen, een daad van Nr. 583 
onderzoek oplevert die de verjaring 
van de strafvordering stuit; 1· KAMER~ lljuni 1981 

Overwegende dat de in het middel 
vermelde akte, dat de appelrechter 
in aanmerking heeft genomen, 
namelijk het aan de politiecommis
saris te Brussel geadresseerde kant
schrift van 16 mei 1979 uitgaande 
van de politiecommissaris die de 
procureur des Konings .bij de Poli
tierechtbank te Brussel bijstaat, 
ertoe strekt inlichtingen te verkrij
gen van de verzekering~maatschap
pij die de burgerrechtelijke aan
sprakelijkheid van eiser dekt, en 
een daad van onderzoek is die de 
verjaring van de tegen hem inge
stelde strafvordering heeft gestuit; 

Overwegende dat verweerder zijn 
burgerlijke rechtsvordering der
halve heeft ingesteld voordat de 
strafvordering ten laste van eiser 
verjaard was; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

10 juni 1981 - 2• kamer - Voorzitter : 
baron Richard, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Kreit - Andersluidende 
conclusie (1) van de h. Charles, eerste 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. De 
Bruyn. 

Nota arrest nr. 582: 

(1) Het O.M. had geconcludeerd tot vernieti
ging op grond dat, al kan een vraag om te 
weten of een verdachte het slachtoffer al dan 

1° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - FOUT BESTAANDE 
IN EEN WANPRESTATIE - FOUT W AARDOOR 
OOK EEN DERDE IS BENADEELD - AANSPRA
KE~IJKHEID VAN DE DADER JEGENS DE 
BENADEELDE DERDE- BEGRIP. 

2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST SCHADE TEN 
GEVOLGE VAN DE RESPECTIEVE FOUTEN VAN 
VERSCHEIDENE PERSONEN ~ HOOFDELIJKE 
VEROORDELING VAN DE DADERS TOT SCHA
DEVERGOEDING JEGENS DE GELAEDEERDE
BESLISSING VAN DE RECHTER DAT IN DE 
ONDERLINGE VERHOUDING TUSSEN DE 
DADERS EEN VAN HEN GEEN SCHADEVER
GOEDING IS VERSCHULDIGD - ONWETTIGE 
BESLISSING. 

1° Wanneer een gebrek aan voorzichtig
heid een wanprestatie oplevert, belet 
zulks niet dat de dader van de tout of 
de voor hem burgerrechtelijk aanspra
ke]ijke ook aansprakelijk is, buiten 
overeenkomst, voor de sch~;~de van een 
door die lout benadeelde · derde, met 
wie hij geen overeenkomst heidt 
gesloten (1). 

2° Wanneer de rechter beslist dat de 
samenlopende Iauten van twee par
tijen hebben bijgedragen tot de volle
dige schade en hij hen hoofdelijk 
jegens de gelaedeerde veroordeelt, kan 
hij bij bet beoordelen van de ernst van 
de respectieve Iauten van de daders 
niet wettig beslissen dat een van hen 
lj{_een schadevergoeding is verschuldigd 
~2). 

(ONDERNEMINGEN JAN DE NUL N.V. T. DE 
WACHTER; DIENST VOOR DE SCHEEPVAART, 
• VAN ROOSMALEN'S BAGGER- & BREKERIJ-

BEDRIJF • N.V.) 

ARREST 

· HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 28 mei 1980 gewezen 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen; 

niet heeft schadeloos gesteld, de verjaring van 1----------------
de strafvordering stuiten, daar de beantwoor
ding van die vraag de vordering kon belnvloe
den, een vage en onduidelijke vordering, zoals 
die waarop de bestreden beslissing was 
gegrond, daarentegen geen onderzoeksdaad in 
de strafvordering is, in de zin van art. 22 wet 
van 17 april 1878, gew. bij de wet van 
30 mei 1961. 

Nota's arrest nr. 583 : 

(1) Zie Cass., 5 feb. 1981 (A.C., 1980-81, 
nr. 336). 

(2) Cass., 21 okt. 1977 (A.C., 1978, 242) en 
18 jan. 1979 (ibid., 1978-79, 567). 
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Over het eerste middel, afgeleid uit de 

schending van de artikelen 1101, 1134, 
1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet 

doordat het .arrest, na te hebben 
vastgesteld dat, de verplichting van eise
res tot opruiming van aile brokstukken 
in het kanaal vooraleer vrije doorvaart 
te verlenen aah een ander schip voort
vloeide uit bet lastenkohier dat de 
aannemingswetken regelde tussen eise
res en de Di~st voor de Scheepvaart 
(lees de Belgis.~he Staat), eiseres verant
woordelijk stel~ voor de litigieuze aanva
ring op grond J dat ook de aangestelden 
van de naamlQze vennootschap De Nul 
aan boord vifn de " Dirk " een fout 
pleegden in de. zin van de artikelen 1382 
en 1383 van h~t Burgerlijk Wetboek, in 
oorzakelijk ve,:band met het ongeval, 
door de door ' de baggerwerken losge
woelde broksiukken niet te hebben 
opgeruimd, zoals vereist, en minstens 
door geen vei1ige doorvaart te hebben 
afgetond, vooraleer de " Rudi " dool"Vaart 
te verlenen "• ·· 

terwijl de niet-naleving door eiseres 
van de verp!lchtingen haar opgelegd 
door een lasteOkohier een contractuele 
fout vormt, welke zelfs tegenover derden 
niet ipso facto een quasi-delictuele fout 
uitmaakt, zodat het arrest uit bet enkel 
feit dat eisere~ haar contractuele ver
plichtingen tegi:mover de Staat niet zou 
hebben nageleefd, niet mocht afleiden 
dat zij een quasi-delictuele fout had 
begaan tegenover de oorspronkelijke 
eiser, zonder ten minste vast te stellen 
dat deze contractuele tekortkomingen 
ook een tekortkoming uitmaakte van 
een algemene voorzichtigheidsverplich
ting, en terwijl aldus bet arrest de 
beginselen betreffende de contractuele 
verantwoordelijkheid (artikelen 1101 en 
1134 van bet Burgeriijk Wetboek) en 
de quasi-delictuele verantwoordelijkheid 
(artikelen 1382 en 1383 van bet Burger
Iijk Wetboek) schendt en althans niet 
naar voldoening van rechte gemotiveerd 
is (schending van artikel 97 van de 
Grondwet): 

OVerwegende dat uit het arrest en 
uit de in het beroepen vonnis ver
vatte uiteenzetting der feiten, waar
naar het arrest verwijst, blijkt dat 
tussen eiseres, die in het Albertka
naal verbredings- en verdiepings
werken uitvoerde voor rekening van 
de Staat, en eerste verweerder, 
schipper-eigenaar van het gezonken 

·schip « Rudi », geen enkele overeen
komst was ontstaan en dat het 
tussen die partijen gerezen geschil 
enkel de quasi-delictuele aansprake
lijkheid van eiseres voor de aan 
genoemd schip berokkende schade 
kon betreffen; dat, derhalve, door te 
oordelen dat de aangestelden van 
eiseres « een fout pleegden in de zin 
van de artikelen 1382 en 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek, in oorzake
lijk verband met het ongeval », 
het arrest, dat omstandig uitlegt 
waarom het verlenen van doorvaart 
aan de « Rudi » door die aangestel
den foutief was in de omstandighe
den die het beschrijft, ondubbelzin
nig te kennen geeft dat die fout een 
onrechtmatige daad, een nalatigheid 
of een onvoorzichtigheid bedoeld 
bij voormelde wetsbepalingen uit
maakte en dat daardoor de aange
stelden van eiseres niet aileen nage
laten hadden de contractuele ver
bintenissen van hun werkgeefster 
tegenover de Staat behoorlijk uit te 
voeren, maar ook de algemene voor
zichtigheidsverplichting, welke aan 
iedereen is opgelegd, hadden mis
kend; 

OVerwegende dat de omstandig
heid dat een dergelijke miskenning 
van die voorzichtigheidsverplichting 
tevens een tekortkoming aan een 
contractueel aangegane verbintenis 
uitmaakt, niet belet dat de dader 
ervan, of degene die voor de dader 
instaat, een extra-contractuele aan
sprakelijkheid kan oplopen voor de 
schade die daardoor wordt veroor
zaakt aan derden met wie hij niet 
heeft gecontracteerd; 

OVerwegende dat het arrest, door 
de in het middel aangehaalde 
redengeving, de veroordeling van 
eiseres tot schadevergoeding regel
matig motiveert en wettelijk verant
woordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1200, 1201, 
1202, 1382, 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet, 
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doordat het arrest, na te hebben 

vastgesteld dat eiseres en tweede ver- · 
weerder een verschillende fout hadden 
begaan, namelijk voor eiseres « de door 
de . baggerwerken losgewoelde brokstuk
ken niet te hebben opgeruimd zoals 
vereist, en minstens (door) geen veilige 
doorvaart te hebben afgetond, vooraleer 
de " Rudi " doorgang fe verlenen » en 
voor tweede verweerder « zijn politionele 
opdracht op een gebrekkige wijze (te 
hebben) vervuld », het beschikkend 
gedeelte van het beroepen vonnis be
vestigt, daar waar het, rechtdoende op 
de hoofdeis ingesteld door eerste ver
weerder, huidige eiseres en tweede ver
weerder solidair veroordeelt, 

terwijl echter, wanneer twee partijen, 
zoals ter zake, een fout hebben begaan 
die, hoewel verschillend, beide tot de 
schade hebben bijgedragen, de verplich
ting tot het vergoeden va:n de gehele 
schade geen solidaire verplichting is in 
de zin van de artikelen 1200 en volgende 
van bet Burgerlijk Wetboek, doch enkel 
een verplichting « in solidum », zodat, 
door het beroepen vonnis te bevestigen 
waar het. een solidaire veroordeling uit
sprak, het arrest de wetsbepalingen in 
het middel aangehaald schendt : 

Over de grond van niet
ontvankelijkheid tegen het middel 
door eerste verweerder opgeworpen 
en hieruit afgeleid dat het middel 
nieuw is: 

Overwegende dat het beroepen 
vonnis eiseres en tweede verweer
der solidair had veroordeeld om aan 
eerste verweerder schadevergoeding 
te betalen; da:t het arrest deze 
veroordeling bevestigt; 

Overwegende dat het niet blijkt 
dat de in bet middel uiteengezette 
grief, die geen bepalingen van open
bare orde of van dwingend recht 
raakt, voor het hof van beroep werd 
aangevoerd; 

Dat het middel niet ontvankelijk 
is; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1382, 
1383 van het Burgerlijk Wetboek en 
97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, bij wijze van be
vestiging van het beroepen vonnis, na te 
lhebben vastgesteld enerzijds dat · de 

Dienst voor de· Scheepvaart zijn politio
nele opdnicht op een gebrekkige wijze 
had vervuld en zulks een fout uitmaakt 
die noodzakelijkerwijs heeft bijgedragen 
tot de totstandkoming van de zaak 
waardoor de « Rudi » tot zinken werd 
gebracht en anderzijds dat eiseres even
eens een fout had begaan in oorzakelijk 
verband met het ongeval door de door 
de baggerwerken losgewoelde brokstuk
ken niet te hebben opgeruimd, zoals 
vereist, en ten minste door geen veilige 
doorvaart te hebben afgetond, vooraleer 
de « Rudi , doorvaart te. verlenen, beide 
partijen zowel ten· opzichte van eerste 
verweerder als ·van · derde .verweerster 
solidair tot de vergoeding van de schade 
veroordeelt,. doch op de tussenvorderin
gen door eiseres en tweede verweerder 
tegen elkaar ingesteld, de tussenvorde
ring van eiseres afwijst en die van de 
tw.eede verweerder gegrond verklaart op 
grond « dat de eerste rechter. met 
betrekking tot de vordering tot vrijwa
ring vanwege de Dienst voor de Scheep
vaart tegen de naamloze vennootschap 
De Nul terecht stelde dat de Dienst voor 
de Scheepvaart werd verrast door het 
gebrek aan voorzorg vanwege de naam
loze vennootschap De . Nul; dat het hof 
(van beroep) ter zake de voordien in het 
arrest ontwikkelde beweegredenen .her
neemt; dat aldus de .naamloze vennoot
schap De Nul opzichtens de Dienst voor 
de Scheepv:aart gehouden is· deze te 
vrijwaren ten belope van het totale 
bedrag waartoe deze wordt veroor
deeld », 

terwijl, eerste onderdeel, eiseres in 
conclusie regelmatig voor het hof van 
beroep genomen, om de tussenvordering 
van tweede verweerder. als ongegrond te 
doen verwerpen, voorhield. « dat de 
Dienst voor de Scheepvaart zich niet 
kan ontlasten van zijn verplichtingen 
door de wet opgelegd en in ge~endele 
zich zou kunnen beroepen .op contrac
tuele bepalingen tussen de Staat en de 
firma De Nul om zich vari zijn verplich
tingen te ontlasten of hierin een grond 
van vrijwaring te zoeken; dat de Dienst 
voor de Scheepvaart niet kan ontkomen 
aan zijn wettelijke verplichtingen door 
een vordering tot vrijwaring te stellen 
tegenover een derde aannemer, zelfs 
indien deze fouten zou hebben .kunnen 
begaan; cdat de Dienst voor de Scheep
vaart die wettelijke verplichtingen heeft 
op welke manier. ook mag (lees : niet 
mag). verrast worden en zelf alle nodige 
en passende maatregelen moet nemen 
voor constant toezicht in het kader van 
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de veiligbeid van de scbeepvaart » en 
terwijl bet arrest op deze middelen geen 
enkel antwoord verscbaft, terwijl meer 
bepaald de vaststelling dat de Dienst 
voor de Scbeepvaart inderdaad verrast 
werd, geen afdoend antwoord vormt op 
bet middel waarin wordt voorgebouden 
dat de verplichting de veiligheid van de 
scheepvaart te waarborgen, wettelijk op 
deze dienst weegt dermate dat hij niet 
mag verrast worden, dit wil zeggen 
dat zijn verantwoordelijkheid rechtens 
onveranderd blijft niettegenstaande de 
feitelijke verrassing, zodat bet bestreden 
arrest terzake niet gemotiveerd is 
(schending van artikel 97 van de Grond
wet); 

tweede onderdeel, wanneer de rechter 
ten gronde vastgesteld heeft dat twee 
partijen een fout bebben begaan die 
bijgedragen hebben tot de schade en 
hen veroordeelt om deze schade solidair 
aan de gelaedeerde te vergoeden, hij op 
de tussenvordering van deze partijen om 
ieders aandeel in de schade in hun 
onderlinge verhoudingen te bepalen, niet 
kan oordelen dat in deze onderlinge 
verhouding een van de daders, in dit 
geval tweede verweerder, geen deel in de 
schade zal dragen, zonder meteen bet 
oorzakelijk verband tussen de fout van 
de tweede verweerder en de aan de 
derde veroorzaakte schade te negeren, 
zodat bet arrest, door de eis tot vrijwa
ring van de Dienst voor de Scheepvaart 
volledig in te willigen en de vrijwarings
eis van eiseres volledig af te wijzen, bet 
oorzakelijk verband tussen de tegen de 
Dienst voor de Scheepvaart weerhouden 
fout en de schade aan eerste verweerder 
toegebracbt, negeert (schending van de 
artikelen 1382 en 1383 van bet Burgerlijk 
Wetboek), en meteen op tegenstrijdige 
motieven berust, vermits bet op de eis 
van eerste verweerder aanneemt dat 
tweede verweerder een fout beeft 
begaan in oorzakelijk verband met de 
scbade (schending van artikel 97 van de 
Grondwet): 

Overwegende dat, anders dan bet 
middel bet stelt, bet arrest geen 
solidaire veroordeling . van eiseres 
en van tweede verweerder ten bate 
van verweerster de naamloze ven-. 
nootschap Van Roosmalen's Bagger
& Brekerijbedrijf uitspreekt; dat, 
met bevestiging van bet beroepen 
vonnis, die veroordeling « in 
solidum » wordt uitgesproken; 

Wat het tweede onderdeel be
treft: 

Overwegende dat, zo de. rechter 
op onaantastbare wijze de zwaar-· 
wichtigbeid van de respectieve fou- · 
ten van de aansprakelijke daders·, 
beoordeelt en op grond daarvan i 
ieders aandeel in de scbade in hun 
onderlinge verbouding bepaalt, bij, 
echter niet kan oordelen dat in deze 
onderlinge verhouding een van de 
daders geen deel van de schade zal 
dragen, zonder meteen bet oorzake
lijk verband tussen de fout van die 
dader en de aan de derde veroor
zaakte schade te negeren; 

Dat bet arrest, door de vordering 
tot vrijwaring van tweede verweer
der volledig in te willigen en de 
vordering tot vrijwaring ingesteld 
door eiseres volledig af te wijzen, de 
artikelen 1382 en 1383 van bet 
Burgerlijk Wetboek scbendt; 

Dat bet onderdeel in zoverre 
gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt bet 
bestreden arrest, docb enkel in 
zoverre het de tussenvordering van 
tweede verweerder tegen eiseres 
volledig inwilligt en de tegeneis 
ingesteld door eiseres tegen tweede 
verweerder volledig ongegrond ver
klaart; verwerpt de voorziening voor 
het overige; beveelt dat melding van 
dit arrest zal worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; boudt de kosten aan en 
zegt dat erover door de feitenrech
ter zal worden beslist; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar bet Hof 
van Beroep te Brussel. 

11 juni 1981- 1• kamer- Y,'oorzitter: 
ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : baron Vin!;Otte -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Krings, advocaat-generaal - Advoca
ten : mrs. Ansiaux, De Baeck, De Gryse 
en Dassesse. 
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Nr. 584 

1• KAMER - 11 juni 1981 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
PERSONEN TEGEN WIE CASSATIEBEROEP KAN 
WORDEN INGESTELD - BURGERLIJKE ZAKEN 
- GEEN AANVOERING VAN EEN MIDDEL DOOR 
DE ElSER TEGEN EEN BESLISSING IN 
ZOVERRE ZIJ BETREKKING HEEFT OP EEN 
VERWEERDER - EVENTUELE VERNIETIGING 
VAN DE BESLISSING ZONDER GEVOLG T.A.V. 
DIE VERWEERDER - NIET ONTVANKELIJK 
CASSATIEBEROEP (1). 

2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - SCHADE VEROOR
ZAAKT DOOR DE RESPECTIEVE FOUTEN VAN 
VERSCHEIDENE PERSONEN - lEDER VAN 
HEN T.A.V. DE BENADJ;:ELDE GEHOUDEN TOT 
VOLLEDIGE SCHADEVERGOEDING (2). 

3° ARBEIDSONGEVAL - SCHADE VER
OORZAAKT DOOR DE RESPECTIEVE FOUTEN 
VAN TWEE PERSONEN - SCHADE VOORT
VLOEIEND UIT EEN ONGEVAL DAT T.A.V. HET 
SLACBTOFFER BET KENMERK VERTOONT VAN 
EEN ARBEIDSONGEVAL - OMSTANDIGHEID 
ZONDER INVLOED OP DE VERPLICHTING TOT 
VOLLEDIGE SCHADEVERGOEDING, WAARTOE 
JEGENS DE GETROFFENE GEHOUDEN IS BIJ 
DIE NOCH DE WERKGEVER, NOCB DE LAST
BEBBER OF AANGESTELDE VAN DE WERKGE
VER IS (3). 

4° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - SCHADE VEROOR
ZAAKT DOOR DE RESPECTIEVE FOUTEN VAN 
TWEE PERSONEN - SCHADE VOORTVLOEI
END UIT EEN ONGEVAL OAT T.A.V. BET 
SLACHTOFFER BET KENMERK VERTOONT 
VAN EEN ARBEIDSONGEVAL- OMSTANDIG
BEID ZONDER INVLOED OP DE VERPLICB
TING TOT VOLLEDIGE SCHADEVERGOEDING, 
WAARTOE JEGENS DE GETROFFENE GEHOU
DEN IS BIJ DIE NOCH DE WERKGEVER, NOCB 
DE LASTBEBBER OF AANGESTELDE VAN DE 
WERKGEVER IS. 

( 1) Cass., 4 juni 1981 (A.C., 1980-81, nr. 575). 

(2) Cass., 23 feb. 1979 (A.C., 1978-79, 757). 

(3) Zie Cass., 16 april 1980 (A.C, 1979-80, 
nr. 524). 

(MAERSCHALCK T. PATROONKAS N.V., O.M.O.B.) 

ARREST 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 22 mei 1979 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen · gewe
zen; 

Overwegende dat uit het arrest, 
uit het vonnis van de eerste rechter 
en uit de procedurestukken waar
naar het arrest verwijst, blijkt dat 
Smets, bestuurder van een autbbus 
en aangestelde van eiser, en Ver 
Paelen, bestuurder van een zieken
wagen en aangestelde van de 
gemeente Mol, in een verkeersong'e
val werden betrokken : dat Vanar
wegen, eveneens in dienst van de 
gemeente en inzittende van de zie
kenwagen, in dit ongeval werd 
gekwetst; dat eerste verweerster de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid 
van de gemeente dekt, terwijl 
tweede verweerster haar verzeke
raar arbeidsongevallen is; 

Over de door eerste verweerster 
opgeworpen grand van niet-ont
vankelijkheid van de voorziening in 
zoverre zij tegen haar is gericht, 
afgeleid uit het feit dat geen middel 
wordt aangevoerd tegen de beslis..; 
sing waarbij eerste verweerster 
jegens tweede verweerster in soli
dum met eiser werd veroordeeld : 

Overwegende dat, nu eiser inder
daad geen middel aanvoert tegen 
voormelde beslissing in zoverre zij 
eerste verweerster betreft en nu 
de eventuele vernietiging van de 
beslissing betreffende de rechtsbe
trekkingen tussen eiser en tweede 
verweerster de rechtsverhouding 
tussen eiser en eerste verweerster 
niet kan bei:nvloeden, de voorzie
ning bij gebrek aan belang niet 
ontvankelijk is; 

Over bet middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 46, § · 1, 47 der 
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, 
zoals gewijzigd door artikel·5 van de wet 
van 7 juli 1978, 1382, 1384, lid 3, van het 
Burgerlijk Wetboek en, voor zoveel 
nodig, 97 van de Grondwet, 
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doordat bet arrest, na te hebben 
aangenomen dat « de eerste rechter 
terecht besliste dat de beide bestuurders, 
Ver Paelen in dienst van de gemeente 
Mol en Smets aangestelde van (eiser), 
ieder voor de helft aansprakelijk waren 
voor bet ongeval », overweegt dat eiser 
met eerste vertveerster « in solidum 
moet veroordeeld worden wat betreft de 
terugbetaling aan tweede (verweerster) 
van de vergoedingen, die zij moest 
uitkeren aan bet slachtoffer Vanarwe
gen, inzittende van de ziekenwagen; dat 
de fout van ieder bestuurder de totaliteit 
van de schade van dit slachtoffer 
teweegbracht; dat geen enkele wettelijke 
bepaling zich .tegen deze veroordeling in 
solidum verzet; dat deze beoordeling 
zich zelfs rechtvaardigt indien (eiser) 
geen verhaal zou kunnen uitoefenen 
voor bet deel van de aansprakelijkheid 
dat niet ten laste gelegd werd van zijn 
aangestelde Smets », 

terwijl de verzekeraar-arbeidson
gevallen, ten deze tweede verweerster, 
gesubrogeerd in de rechten van bet 
slachtoffer Vanarwegen, tegen eiser, die 
voor zijn aangestelde Smets aansprake-
lijk is, slechts aanspraak kan maken op 
terugbetaling van de sommen die hij aan 
bet slachtoffer Vanarwegen heeft uitbe
taald tot beloop van de helft, zijnde bet 
deel van de aansprakelijkheid voor bet 
ongeval dat op bestuurder Smets rust, 
zodat, door bet tegenovergestelde te 
beslissen, bet arrest de in bet midden 
aangehaalde wetsbepalingen schendt, 
inzonderheid de artikelen 46, § 1, 47 van 
de Arbeidsongevallenwet van 10 april 
1971, zoals gewijzigd door artikel 5 van 
de wet van 7 juli 1978, en 1384, derde lid, 
van bet Burgerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de voormelde bestuurders, 
ieder voor de helft, aansprakelijk 

werknemer, die ten deze geen fout 
treft, enkel de verhouding tussen de 
werkgever, de verzekeraar-arbeids
ongevallen en de werknemer aan
gaat; dat · uit geen wettelijke bepa
ling volgt dat de derde, medeaan
sprakelijke voor het ongeval, 
wegens het feit dat de schade ook 
van het bedrijfsrisico deel uitmaakt, 
niet tot volledige schadeloosstelling 
van de gelaedeerde gehouden is; 

Overwegende dat het arrest der
halve wettelijk beslist dat eiser in 
solidum met eerste verweerster 
moet worden veroordeeld tot terug
betaling aan tweede verweerster 
van de door haar aan Vanarwegen 
uitgekeerde vergoedingen, zelfs 
indien eiser geen regresvordering 
kan uitoefenen voor het deel van de 
aansprakelijkheid dat niet ten laste 
van zijn aangestelde wordt gelegd; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

11 juni 1981- 1• kamer- Voorzitter: 
ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Sury - Gelijklui
dende conclusie van de h. Krings, ad
vocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Butzler en De Bruyn. 

zijn voor het ongeval en dat de fout Nr. 585 
van ieder van hen de totaliteit van 
de schade van Vanarwegen heeft 
teweeggebracht; 1• KAMER - 11 juni 1981 

'Overwegende dat wanneer door 1° HUWELIJK - BURGERLIJK WETBOEK, 
de samenlopende fouten van ver- ART. 303- BEPALING VAN OPENBARE ORDE. 

schillende personen schade is ver-
oorzaakt, ieder van hen ten aanzien 2° ECHTSCHEIDING, SCHEIDING VAN 
van de gelaedeerd~ gehouden is tot 
volledige vergoeding van de schade; 

Overwegende dat de uitbetaling, 
krachtens de Arbeidsongevallenwet, 
van de forfaitaire vergoedingen door 
de verzekeraar aan de gelaedeerde 

TAFEL EN BED - BURGERLIJK WET-
BOEK, ART. 303- BEPALING VAN OPENBARE 
ORDE. 

3° ECHTSCHEIDING, SCHEIDING VAN 
TAFEL EN BED - ECHTSCHEIDING 
DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING 
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RESPECTIEVE BIJDRAGE VAN DE GESCHEI
DEN ECHTGENOfEN IN HET ONDERHOUD EN 
DE OPVOEDING VAN DE GEMEENSCHAPP~ 
LIJKE KINDEREN - OVEREENKOMST -
GEVOLG M.B.T. HET AANDEEL VAN lEDER VAN 
DEOUDERS. 

4° ECHTSCHEIDING, SCHEIDING VAN 
TAFEL EN BED - ECHTSCHEIDING 
DOOR ONi>ERLINGE TOESTEMMING - VOOR
AFGAANDE OVEREENKOMST VAN DE ECHT
GENOfEN - BEPALING BETREFFENDE DE 
.BIJDRAGE VAN DE ECHTGENOTEN IN HET 
ONDERHOUD VAN DE KINDEREN UlT HET 
HUWELIJK - WIJZIGING - VEREISTE. 

5° ECHTSCHEIDING, SCHEIDING VAN 
TAFEL EN BED - ECHTSCHEIDING 
DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING - GEEN 
VOORAFGAANDE OVEREENKOMST VAN DE 
ECHTGENOfEN OVER DE BIJDRAGE VAN 
lEDER VAN DE OUDERS IN HET ONDERHOUD 
EN DE OPVOEDING VAN DE KINDEREN -
BESLISSING WAARBIJ EEN VORDERING OM 
DE BIJDRAGE VAN lEDER VAN DE OUDERS TE 
DOEN VASTSTELLEN, WORDT AFGEWEZEN
ONWETTIGE BESLISSING. 

1 o en 2° De op ieder van de ouders 
rustende verplichting van art. 303 B. W. 
om naar evenredigheid van hun mid
de/en b1j te dragen in het onderhoud 
en de opvoeding van de kinderen 
raakt de openbare orde en geldt zowel 
voor de echtscheiding door onderlinge 
toestemming als voor de echtscheiding 
op grond van bepaalde feiten (1). 

3° De in een procedure tot echtscheiding 
door onderlinge toestemming tussen 
de echtgenoten gesloten overeenkomst 
kan geen wijziging of beperking ten 
gevolge hebben van de verplichting 
van de ouders jegens hun kinderen 
om naar evenredigheid van hun mid
de/en bij te dragen in hun onderhoud 
en opvoeding (2). 

4° AI kan de in een procedure tot 
echtscheiding door onderlinge toe
stemming tussen de echtgenoten 
gesloten overeenkomst geen wijziging 
of beperking ten gevolge hebben van 
de verplichting van de ouders jegens 
hun kinderen om bij te dragen in hun 
onderhoud en opvoeding, toch ver
bindt zij beide ouders jegens elkaar, 
met het gevolg dat die verplichting 
niet kan worden gewijzigd dan wan
neer vaststaat dat een van de ouders, 

gelet op zijn inkomep en· zijn bijdrage, 
onmogelijk verder kan zorgen voor het 
nodige levensonderhoud en de vereiste 
opvoeding van het kind dat hij onder 
zijn bewaring heeft (3). 

5• Niet wettig is de beslissing die, wan
neer met schending van de artt. 1288, 
3", en 1298 Ger. W. echtscheiding door 
onderlinge toestemming is toegesta.an, 
hof!wel de echtgenoten niets hebben 
overeengekomen over de bijdrage van 
ieder v'!n hen iLl he~ onderhoud en de 
opvoedmg hunner kmderen, de vorde
ring, die de echtgenoot, aan wie de 
bewaring van een gemeenschappelijk 
kind was toevertrouwd, tegen de 
andere echtgenoot instelt om diens 
bijdrage in het onderhoud vast te 
stellen, alwijst op grond alleen dat de 
eisende partij zelf in staat was met 
haar middelen daarin te voorzien. 

(DEPREST T. VOLBRECHT) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 9 juni 1980 in boger 
beroep gewezen door de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Brugge; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 203, 303 van het 
Burgerlijk Wetboek, 1288, in het 
bijzonder 3°, van het Gerechtelijk Wet
hoek, en, voor zoveel nodig, 97 van de 
Grondwet, 

doordat, na te hebben vastgesteld dat, 
ingevolge een beginsel van openbare 
orde, vervat in de in het middel aange
haalde wetsbepalingen, beide ten deze 
door onderlinge toestemming uit de 
echtgescheiden ouders bijdrageplichtig 
zijn in het onderhoud en de opvoeding 
van hun kinderen, en dat ten deze 
desbetreffende tussen hen geen overeen
komst tot stand kwam, hetgeen geen -
overigens onwettelijke - afstand van 
een bijdragevordering kan impliceren, 
en na te hebben vastgesteld dat de 
inkomsten en lasten van beide ouders 
nagenoeg gelijk zijn, het aangevochten 
vonnis de vordering van eiseres tot het 

(3) Zie Cass., 7 sept. 1973 (A.C., 1974, 19), 
21 maart 1975 (ibid., 1975, 823); CASMAN, 
• Echtscheiding door onderlinge toestem
ming •, nr. 272, biz. 192, in Echtscheidings------------------1 recht in Be/gie v66r de hervorming; MAHILLON, 

(1) en (2) Zie Cass., 10 okt. 1974 (A.C., 1975, 
191). -

• Divorce par consentement mutuel et 
aliments •, Ann. not. et de J'Enreg., 1968, 
biz. 46. 
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bekomen van een bijdrage van verweer
der niettemin afwijst op grond dat een 
wijziging in de sedert jaren bestaande 
feitelijke situatie slechts zou mogelijk 
zijn indien vaststaat dat eiseres, gelet op 
haar vermogen, niet meer in de moge
lijkheid zou zijn aan bet kind bet nodige 
levensonderhoud te verschaffen en de 
gepaste opvoeding te verstrekken en dat 
bet bewijs daarvan niet is geleverd, 

terwijl, naar de in de aanhef van bet 
middel · aangehaalde. wetsbepalingen de 
omvang van de bijdrageplicht der ouders 
ten aanzien van hun kinderen dient te 
worden bepaald naar evenredigheid van 
hun middelen, afgezien van de mogelijk
heid van een van beide ouders aileen 
voor bet onderhoud en de opvoeding in 
te staan; bet dus meer bepaald daarom 
zonder belang is dat een van beide 
ouders, ten deze eiseres, in staat zou zijn 
geweest of nog is, de bijdrageplicht die 
op beide ouders rust, aileen te dragen, 
.. zodat, eerste onderdeel, het aange
vochten vonnis, nu bet aan de aange
haalde wetsbepalingen een toepassings
voorwaarde toevoegt die zij niet bevat
ten, deze wetsbepalingen miskent 
(schending der aangehaalde wetsbepa
lingen, artikel 203 van bet Burgerlijk 
Wetboek in bet bijzonder); 

tweede onderdeel, nu bet slechts de 
mogelijkhei<l onderzoekt of een van 
beide ouders, ten deze eiseres, in bet 
onderhoud en de opvoeding kan bijdra
gen, bet aangevochten vonnis nalaat, 
zoals nochtans door de aangehaalde 
wetsbepalingen vereist is, de bijdrage
plicht der ouders naar evenredigheid te 
bepalen (schending van de aangehaalde 
wetsbepalingen, artikel 303 van bet Bur-· 
gerlijk Wetboek in bet bijzonder) : . 

Overwegende dat het vonnis ·vast
stelt dat de partijen, die door onder
linge toestemming gescheiden zijn, 
bij een op 6 december 1973 in het 
kader van de procedure van echt
scheiding verleden notaritHe akte 
overeenkwamen dat de bewaring 
over hun minderjarig kind aan eise
res zou toekomen en dat iedere 
partij van enig onderhoudsgeld voor 
zichzelf afzag; dat echter geen over
eenkomst werd opgemaakt over het 
onderhoudsgeld ten behoeve van 
het kind; 

Overwegende dat het vonnis de 
vordering van eiseres tot betaling 

van maandelijkse onderhoudsbijdra
gen voor het kind afwijst op grond, 
dat « voor zover het kind alles heeft 
waarop het krachtens artikel 203 
van het Burgerlijk Wetboek recht 
heeft », de echtgenoten die tot 
echtscheiding door onderlinge toe
stemming besloten .zijn, hun bijdra
gen naar goeddunken mogen rege
len, dat eiseres gedurende vier jaar 
na de echtscheiding niet heeft aan
gedrongen op onderhoudsgeld voor 
het kind, en dat zij niet bewijst dat 
zij niet in staat zou zijn om aan het 
kind het nodige levensonderhoud en 
een passende opvoeding te geven; 

Overwegende dat, ingevolge ar
tikel 303 van het Burgerlijk Wet
hoek, elk der echtgescheiden 
ouders, onverschillig aan wie de 
kinderen worden toevertrouwd, het 
recht behoudt om op het onderhoud 
en de opvoeding van hun kinderen 
toe te zien en verplicht is daartoe 
bij te dragen naar evenredigheid 
van zijn middelen; 

Overwegende dat bedoelde ver
plichting van openbare orde is en 
zowel bij echtscheiding door onder
linge toestemming als bij echtschei
ding op grond van bepaalde feiten is 
opgelegd; dat de tussen de echtge
noten in het raam van de procedure 
tot echtscheiding door onderlinge 
toestemming gesloten overeenkomst 
die verplichting jegens hun kind 
niet kan wijzigen of beperken; 

Overwegende dat die overeen
komst echter beide ouders jegens 
elkaar verbindt; dat daaruit volgt 
dat, wanneer de overeenkomst de 
bijdrage van een van de ouders 
heeft bepaald, die bijdrage s~echts 
dan kan worden verhoogd wanneer 
vaststaat dat de andere, gelet op 
zijn vermogen en op bedoelde bij
drage, niet in de mogelijkheid ver
keert aan het kind het nodige 
levensonderhoud en de nodige 
opvoeding te verzekeren; 

Overwegende nochtans dat, nu uit 
het vonnis blijkt dat verweerders 
bijdrage niet werd bepaald door 
enige voor eiseres verbindende 
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overeenkomst waardoor de toepas
sing van artikel 303 van het Burger
lijk Wetboek ten opzichte van de 
verplichting der ouders jegens 
elkaar wordt bei:nvloed, de tegen 
verweerder ingestelde vordering 
niet zonder schending van bedoeld 
artikel van het Burgerlijk Wetboek 
kon worden afgewezen op grond dat 
eiseres in staat was of zou kunnen 
zijn om op eigen kosten in het 
onderhoud en de opvoeding van het 
kind der partijen te voorzien; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden vonnis, behalve in zoverre 
dit het hoger beroep van verweerder 
ontvangt; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; houdt de kosten aan en 
zegt dat erover door de feitenrech
ter zal worden beslist; verwij st de 
aldus beperkte zaak naar de Recht
bank van Eerste Aanleg te Veurne, 
zitting houdende in hoger beroep. 

11 juni 1981- 1• kamer- Voorzitter: 
ridder de Schaetzeri, afdelingsvoorzl.tter 
- Verslaggever : baron Vin~otte -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Krings, advocaat-generaal - Advoca
ten : mrs. Butzler en Bayart. 

Nr. 586 

1• KAMER - 11 juni 1981 

HUUR VAN GOEDEREN - PACHT 
O~ING DOOR DE VERPACHTER 
PACHTOVEREENKOMST BETREFFENDE BOUW
GRONDEN OF VOOR INDUSTRIELE OOELEIN
DEN BESTEMDE. GRONDEN - ART. 6, 1°, 
PACHTWET- BEPALING DIE KRACHTENS DE 
OVERGANGSBEPALINGEN VAN ART. IV TOE
PASSELIJK IS OP ALLE BIJ HAAR INWERKING
TREDING LOPENDE OF VERLENGDE PACHT
OVEREENKOMSTEN. 

Art. 6, 1", Pachtwet Juidens hetwelk de 
verpachter op ieder ogenblik een 
einde kan maken aan de lopende 

pacht om de verpachte goederen te 
gebruiken overeenkomstig hun eind
bestemming, indien de pachtovereen
komst betrekking heeft op gronden die 
wegens hun Jigging ten tijde van 
de overeenkomst moesten worden 
beschouwd als bouwgronden of als 
voor industriele doeleinden bestemde 
gronden, mits z1j als zodanig zijn 
opgegeven in de pachtovereenkomst, 
vindt krachtens de overgangsbepalin
gen van art. IV Pachtwet, in de regel, 
toepassing op alle pachtovereenkom
sten die bij de inwerkingtreding van 
art 8 Pachtwet Jopen of vedengd zijn 
en bijgevolg op aile toen reeds 
bestaande pachtovereenkomsten. 

(VAN HUL T. BLOCKEEL) 

ARREST 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 18 december 1979 in · 
hoger beroep gewezen door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Dendermonde; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de arlikelen 3, 6, 1", 2", 
38, 56 van artikel 1, en van artikel IV 
van de wet van 4 november 1969 tot 
wijziging van de pachtwetgeving en van 
.de wetgeving betreffende het recht van 
voorkoop ten gunste van de huurders 
van landeigendommen, vormend de 
afdelingen 3 en 4 van het boek Ill, 
titel VIII, hoofdstuk II, van het Burger
lijk Wetboek, 2 van het Burgerlijk Wet
hoek en 97 van de Grondwet, 

doordat het vonnis de door verweerder 
op 4 april 1977 aan eiser gegeven 
opzegging betreffende de percelen grond 
gelegen te Kruibeke, die ingegaan was 
op 1 mei 1977 en geiHndigd is op 
31 juli 1977, geldig en van waarde 
verklaart en eiser veroordeelt deze per
celen grond te verlaten en ter vrije 
beschikking van verweerder te stellen 
tegen 1 augustus 1977 op de . gronden; 
dat het vaststaat dat het ten deze gaat 
om een mondeling pachtcontract; dat, 
vermits er geen geschreven pachtover
eenkomst is, het conjuctief karakter van 
de in artikel 6, 1", van de Pachtwet 
gestelde voorwaarden niet toepasselijk 
is, onverkort de omstandigheid dat hij 
de aanvang van de pacht - de derde 
periode ging, volgens het akkoord van de 
partijen, in op 24 december 1969 - het 
huidig artikel 6 van de pachtwetgeving 
van 1969 niet bestond; dat bovendien 
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moet opgemerkt worden dat in artikel 6, 
1", van de Pachtwet niet wordt vereist 
dat de pachtovereenkomst schriftelijk 
moet worden vastgesteld ten tijde van de 

· overeenkomst; er wordt enkel vereist dat 
de hoedanigheid van bouwgrond bestond 
ten tijde van de overeenkomst; en in dat 
opzicht moet beklemtoond worden dat 
eiser - .die als pachter zijn vader 
opvolgde in 1963 - zonder twijfel kennis 
heeft gehad van de in 1961 reeds tussen
gekomen verkavelingsbeslissing, 

terwijl, eerste onderdeel, het vonnis 
ten onrechte de toepassing van artikel 6, 
1", van de Pachtwet verwerpt op grond 
dat bij de aanvang van de pacht, waar
van de derde periode inging op 
24 december 1969, dit artikel 6 van de 
pachtwetgeving van 1969 nog niet 
bestond; immers de oorspronkelijke 
gesloten pachtovereenkomst op 5 de
cember 1969, datum waarop de wet van 
4 november 1969 van kracht is gewor
den, een verlengde pacht was geworden 
die geldig partijen en hun rechtsopvol
gers verbond, zodanig dat artikel 6 ook 
op deze pacht toepasselijk was (schen
ding van de artikelen 6, 1", 38, 56 en IV 
van de wet van 4 november 1969, 2 van 
het Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, het vonnis niet 
·vaststelt dat de kwestieuze gronden ten 
tijde van de oorspronkelijk tussen ver
weerder en de rechtsvoorganger van 
eiser gesloten overeenkomst, waarvan de 
derde periode inging op 24 decem
ber 1969, wegens hun ligging moes
t(m beschouwd worden als bouwgronden, 
noch dat zij in die oorspronkelijke 
overeenkomst als zodanig opgegeven 
waren; noch het feit dat eiser zou kennis 
gehad hebben van de in 1961 betreffende 
deze · gronden tussengekomen verkave
lingsbeslissing noch het feit dat ver
weerder in 1977 een bouwvergunning 
bekwam, irihoudt dat aan de gestelde 
voor'waarden voldaan was daar deze 

· feiten · niet slaim op de oorspronkelijke 
pachtovereenkomst (schending van 
artikel 6, 1", van de wet van 
4 november 1969); 

derde onderdeel, het niet mogelijk is 
uit te maken bij het begin van welke 
periode, volgens het bestreden vonnis, 
aan de door artikel 6, 1", 2", van de 
Pachtwet gestelde voorwaarden werd 
voldaan, zodat de bestreden beslissing 
niet wettelijk verantwoord is (schending 
van de artikelen 6, 1", 2", van de wet van 
4. november 1969 en 97 van de Grond
wet); 

vierde onderdeel, de door arti
kel 6, 1", van de Pachtwet voorziene' 
mogelijkheid van opzegging door de 
verpachter voor haar toepassing vereist
dat de gronden als bouwgronden in de 
pachtovereenkomst zijn opgegeven; dat 
dergelijke opgave voor haar toepassing 
een geschrift impliceert en het te dien; 
opzichte onverschillig is dat de pacht-. 
overeenkomst niet noodzakelijk schrifte-. 
lijk moet opgesteld worden (schending 
van artikelen 3, 6, 1", en 56 van de wet. 
van 4 november 1969) : 

Overwegende dat, luidens arti
kel 6, 1", van de Pacht.wet, de 
verpachter op ieder ogenblik een 
einde kan maken aan de lopenqe 
pacht om de verpachte goederen te 
gebruiken overeenkomstig hun 
eindbestemming indien de pacht-: 
overeenkomst betrekking heeft op: 
gronden, die wegens hun ligging ten; 
tijde van de overeenkomst moesten' 
worden beschouwd als bouwgron
den of als voor industrHHe doelein
den bestemde gronden, mits zij als 
zodanig in de pachtovereenkomst 
zijn opgegeven; 

Overwegende dat, krachtens de 
overgangsbepalingen vervat in arti
kel IV van de wet van 
4 november 1969, de in deze wet 
bepaalde regels betreffende de 
pacht in het bijzonder van toepas-· 
sing zijn op alle pachten die bij 
haar inwerkingtreding lopen of ver
lengd zijn, onder voorbehoud van 
bepaalde uitzonderingen die ten 
deze niet in aanmerking komen; 

Overwegende dat daaruit volgt 
dat, hoewel artikel 6 van de Pacht
wet niet bestond bij de aanvang van 
de pachtovereenkomst, dat artikel 
niettemin, bij de beoordeling van de 
geldigheid van de opzegging door 
verweerder van de kwestieuze 
pachtovereenkomst, waarvan het 
vonnis vaststelt dat de derde pacht
periode op 24 december 1969 was 
ingegaan,. diende te worden toege
past; 

Overwegende dat, nu het vonnis 
niet vaststelt dat de gronden als 
bouwgronden of als voor industrHHe 
doeleinden bestemde gronden in de 
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pachtovereenkomst werden opgege
ven, de rechters niet wettig, met 
toepassing van artikel 6, 1•, van de 
Pachtwet, de opzegging geldig kon
den verklaren; 

Dat de onderdelen gegrond zijn; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden vonnis; beveelt dat mel
ding van dit arrest zal worden 
gemaakt op de kant van de vernie
tigde beslissing; houdt de kosten 
aan en zegt dat erover door de 
feitenrechter zal worden beslist; 
verwijst de zaak naar de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Gent, zitting 
houdende in hoger beroep. 

11 juni 1981 - 1" kamer- Voorzitter: 
ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Sury - Gelijklui
dende conclusie van de h. Velu, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. Hou
tekier en De Bruyn. 

Nr. 587 

3• KAMER - 15 juni 1981 

1° ARBEIDSONGEVAL - KOSTEN 
RECHTSPLEGINGSVERGOEDING - GETROF
FENE EN VERZEKERAAR VRIJWILLIG VOOR DE 
RECHTER VERSCHENEN TEN EINDE DOOR 
HEM AKTE TE DOENEN NEMEN VAN HUN 
AKKOORD OVER DE BETALING VAN EEN DEEL 
VAN DE WAARDE VAN DE RENTE IN KAPITAAL 
- VERGOEDING VERSCHULDIGD. 

2° GERECHTSKOSTEN - BURGERLIJKE 
ZAKEN - RECHTSPLEGINGSVERGOEDING -
GETROFFENE EN VERZEKERAAR VRIJWILLIG 
VOOR DE RECHTER VERSCHENEN TEN EINDE 
DOOR HEM AKTE TE DOEN NEMEN VAN HUN 
AKKOORD OVER DE BETALING VAlif EEN DEEL 
VAN DE WAARDE VAN DE RENTE IN KAPITAAL 
- VERGOEDING VERSCHULDIGD. 

1" en 2" Wanneer de getroffene en de 
verzekeraar vrijwillig voor de arbeids
rechter verschijnen ten einde door 
hem akte te doen nemen van hun 
akkoord over de betaling aan de 
getroffene van een deel van de waarde 

van de rente in kapitaal is de rechts
plegingsvergoeding, bedoeld in art.' 
1022 Ger. W., door de verzekeraar 

-verschuldigd. (Art. 1 K.B. 30 nov. 
1970 tot vaststelling voor de uitvoering 
van art. 1022 Ger.W. van bet tarief van 
de invorderbare kosten.) 

(BELGIE INDUSTRIE T. SCHOUWEILLER) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 4 oktober 1979 door 
het Arbeidshof te Luik gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 45, inzonderheid 
eerste en tweede lid, 65 van de Ar
beidsongevallenwet van 10 april 1971, 
1018, inzonderheid 1018, 6", 1022 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 1, inzonderheid 
derde lid, van bet koninklijk besluit van 
30 november 1970 tot vaststelling voor de 
uitvoering van artikel 1022 van het 
Gerechtelijk Wetboek, van het tarief van 
de invorderbare kosten, gewijzigd bij 
koninklijk besluit van 23 november 1976 
en 97 van de Grondwet, 

doordat eiseres vrijwillig met verweer
der voor de arbeidsrechtbank versche
nen is en zich akkoord verklaard heeft 
met diens verzoek om een gedeelte van 
de waarde van de hem ten gevolge van 

· een arbeidsongeval verschuldigde rente 
in kapitaal uit te betalen: en doordat bet 
arrest beslist dat hij dan ook recht heeft 
op een rechtsplegingsvergoeding, op 
grond : dat de uitzondering waarvan 
sprake is in voormeld koninklijk besluit 
van 30 november 1970 op beperkende 
wijze moet worden uitgelegd en enkel 
doelt op de heel bijzondere procedure tot 
homologatie van de akkoorden die zijn 
gesloten omtrent de bij artikel 65 van: de 
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 
bepaalde vergoedingen; dat eiseres niet 
kan staande houden dat de rechtspleging 
tot betaling van een gedeelte van bet 
kapitaal ook niet contentieus zou zijn 
omdat zij zich, zoals de algemene regel 
is, van bij de aanvang met de uitbetaling 
in kapitaal akkoord heeft verklaard; dat 
bet bier evenwel niet gaat om een 
akkoord dat krachtens de wet in aan
merking kan worden genomen, vermits 
de rechter, zelfs buiten elk akkoord 
tussen de partijen om, in het voordeel 
van de getroffene moet beslissen, 

terwijl bet koninklijk besluit van 
30 november 1970, artikel 1, derde lid, 
uitdrukkelijk bepaalt dat geen rechtsple-
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gingsvergoeding . vevschuldigd is « .. in 
geval van verschijning voor de rechter 
ten einde .. · een overeenkomst irtzake 
arbeidsongevallen of beroepsziekten te 
doen acteren »; deze bepalihg weliswaar 
.een uitzondering vormt op de algemene 
regel, doch niettemin moet worden toe
gepast op de wijze die in de termen 
ervan wordt aangegeven en dus telkens 
wanneer ·de partijen voor de rechter 
verschijnen om hem te :vragen,akte te 
willen nemen van een ter zake gesloten 
akkoord, zonder dat in die bepaling, 
waar gehandeld wordt over de arbeids
ongevallen, een onderscheid wordt 
gemaakt naargelang. de partijen al dan 
niet .gehouden waren het akkoord aan de 
rechter ter homologatie voor te leggen, 
en evenmin naar gelang van de aard van 
de rechtspleging of de taak van de 
rechter ten aanzien van het. tussen hen 
gesloten akkoord; het arrest bijgevolg, 
na uitdrukkelijk te hebben vastgesteld 
dat eiseres vrijwillig voor de arbeids
rechtbank verschenen is en zich van bij 
de aanvang akkoord had verklaard met 
het .verzoek van verweerder, niet zonder 
schending van de in het middel ver
melde wettelijke bepalingen en inzon
derheid van artikel 1, derde lid, van het 
koninklijk besluit van 30 november 1970 
kon beslissen dat zij een rechtsplegings
vergoeding moest betalen : 

OveiWegende dat, ingevolge arti
kel 1, derde lid, van het koriinklijk 
beshiit van 30 november 1970 tot 

. vaststelling voor de .uitvoering van 
artikel 1022 van .het Gerechtelijk 
Wetboek, van het tarief van de 
invorderbare kosten, de rechtsple-. 
gingsvergoeding en de uitgavenver
goediilg niet verschuldigd zijn ·in 
geval van verschijning voor de rech
ter ten einde d0or heni akte te doen 
pemen v1;1n een overeenkomst 

.. inzake arbeidsongevallen; 

van de Arbeidsongevallenwet van 
10 april 1971, zo voordelig mogelijk 
voor de verzoeker beslist; 

Dat uit die bepaling volgt dat de 
partijen, in het geval van een ver
zoek tot uitbetaling in kapitaal, niet 
voor de arbeidsrechtbank verschij
nen ten einde akte te Iaten nemen 
van een akkoord in de zin van 
artikel 1, derde lid, van het konink
lijk besluit van 30 november 1970; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

15 juni 1981 - 3" kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Meeus, waarne
mend voorzitter - Andersluidende con
clusie (1) van de h. Duchatelet, advo
caat-generaal - Advocaat : mr. Simont. 

Nr. 588 

3" KAMER - 15 juni 1981 

1° CASSATIEMIDDELEN BURGER-
LIJKE ZAKEN - NlEUW MIDDEL - MIDDEL 
DAT, OOK AL IS HET GEGROND OP WETTE
LIJKE BEPALINGEN OF OP EEN ALGEMEEN 
RECHTSBEGINSEL DIE NOCH DE OPENBARE 
ORDE RAKEN, NOCH DWINGEND ZIJN, KRITIEK 
OEFENT OP EEN REDEN DIE DE RECHTER 
OPGEEFT TER VERANTWOORDil':G VAN ZIJN 
BESLISSING - IN BEGINSEL GEEN NlEUW 
MID DEL . 

2° ARBEIDSOVEREENKOMST - BE

EINDIGING OM DRINGENDE REDENEN - ONT
SLAG - ONTSLAG NlET ONDERWORPEN AAN 
VORMVOORSCHRIFTEN. 

OveiWegeride dat het arrest vast
. stelt dat veiWeerder gevraagd heeft 
dat hem een derde van de hem 

·we gens . een arbeidsongeval . ver
s<;huldigde rente in . kapitaal zou 
worden uitbetaald, dat eiseres vrij-l----------------
willig voor de arbeidsrechtbank ver
schenen is ·en zich met veiWeerders 
·verzoek akkoord heeft verklaard; 

OveiWegende dat de rechter die 
over een dergelijk verzoek uitspraak 

. moet doen, kraclitens ariikel 45 

(1) Het O.M. had geconcludeerd tot vernieti
ging omdat het van oordeel was dat i.e. 
partijen • voor de rechter waren verschenen 
ten einde akte te doen nemen van een 
akkoord inzake arbeidsongevallen • en dat de 
rechtsplegingsvergoeding derhalve niet was 
verschuldigd, krachtens art. 1, derde lid, K.B . 
30 nov. 1970. 
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1" In beginsel niet nieuw is het middel 

dat, ook al is het gegrond op de 
wettelijke bepalingen of op een alge
meen rechtsbeginsel die noch de open
bare orde raken, noch dwingend zijn, 
kritiek oefent op een reden die de 
rechter opgeeft ter · verantwoording 
van zijn beslissing (1). 

2" Ontslag zonder opzegging of vergoe
ding is aan geen enkel vormvoor
schrift onderworpen. (Art. 18 Arbeids
overeenkomstenwet Bedienden.) 

(• RESIDENCE ESPERANCE • i>.V.BA. T. RUBENS) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 3 december 1979 door 
het Arbeidshof te Bergen gewezen, 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de scbending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 18 van de op 20 juli 1955 
gecoordineerde wetten betreffende de 
arbeidsovereenkomst voor bedienden, 

doordat bet arrest beslist dat, aan
gezien de arbeidsovereenkomst op 
5 december 1977 door eiseres eenzijdig 
beeindigd werd, bet « nutteloos is na te 
gaan of er al dan niet dringende rede
nen aanwezig waren die bet ontslag 
zonder opzegging, waarvan op 7 decem
ber 1977 kennis was gegeven, bebben 
gerecbtvaardigd » en eiseres veroordeelt 
om aan verweerder een opzeggingsver
goeding gelijk aan drie jaar loon te 
betalen alsmede bet loon voor 
december 1977, en zijn beslissing hierop 
laat steunen dat de aan verweerder op 
5 december 1977 overbandigde dienst
nota « 1 • I ... de beslissing van de 
werkgever om de overeenkomst te 
beeindigen niet uitdrukkelijk vermeldt; 
2"/ de in de nota (tot verweerder) 
gericbte verwijten dus niet kunnen wor
den uitgelegd als een kennisgeving van 
ernstige tekortkomingen die ontslag op 
staande voet recbtvaardigen; 3"/ bet 
gebeel van de door (eiseres) tegen baar 
administratief directeur getroffen maat
regelen neerkomen op een beeindiging 
van de overeenkomst, gezien bet feit dat 
er geen uitleg werd gegeven omtrent bet 
doel of de strekking van de in de 
dienstnota van 5 december 1977 vervatte 
radicale maatregelen; 4"/ bet bevel om 
de sleutels af te geven, zoals de eerste 

recbter terecbt erop wijst, op zicb reeds 
te bescbouwen is als een daad die 
gelijkstaat met beeindiging van de over
eenkomst; 5"/ (verweerder) op 6 de
cember 1977 aan · zijn werkgever akte 
verleent van de eenzijdige beeindiging 
van de arbeidsovereenkontst ... ( dat) alle 
arbeidsbetrekkingen tusstm de partijen 
met ingang van 5 december 1977 verbro
ken zijn; dat de uit de dienstnota van 
5 december 1977 blijkende beeindiging 
van de. overeenkomst gescbied is zonder 
uitdrukkelijke kennisgeving van ernstige 
tekortkomingen; dat bijgevolg aan de 
overeenkomst reeds op .laatstvermelde 
datum een einde was gemaakt door een 
met beeindiging gelijk te stellen bande
ling van de werkgever en de overeen
komst uiteraard dus· niet op 7 de
cember 1977 om dringende redenen kon 
beeindigd worden, vermits de arbeidsbe
trekkingen reeds twee dagen voordien 
verbroken waren », 

terwi]1, eerste onderdeel, bet ontslag 
om dringende redenen op zicb aan geen 
enkel vormvoorscbrift is onderworpen 
en zelfs stilzwijgend kail gegeven. wor
den; artikel 18 van de wetten betreffende 
de arbeidsoveenkomst yoor bedienden 
immers enkel vereist dat van de redenen 
van de beeindiging kennis wordt gege
ven bij aangetekende prief, gezonden 
binnen drie dagen na bet ontslag; de 
wettekst aldus klaar en duidelijk onder
scbeid maakt tussen bet". ontslag zelf en 
de kennisgeving van de redenen van dat 
ontslag en aileen de kennisgeving onder
werpt aan bepaalde vormen; waaruit 
volgt dat bet arrest, na te bebben beslist 
dat de dienstnota van 5 december 1977, 
die· een aantal grieven tegen verweerder 
opsomt, neerkwam op een beiHndiging 
van de overeenkomst en na te bebben 
vastgesteld dat die nota binnen twee 
dagen gevolgd werd door de kennisge
ving, bij aangetekende brief, van dertien 
dringende redenen voor beeindiging van 
de overeenkomst, niet wettig beeft kun
nen beslissen dat de in voormelde nota 
vermelde grieven niet konden « uitge
legd worden als een kennisgeving van 
ernstige tekortkomingen die ontslag op 
staande voet recbtvaardigen » en even
min dat er geen termen aanwezig waren 
om de dertien dringende redenen waar
van bij voormelde brief van 7 december 
kennis was gegeven, in aanmerking te ------------------1 nemen, op de enkele grond dat voor
noemde dienstnota van 5 december 1977 
« de beslissing van de werkgever om de 
arbeidsovereenkomst te beiHndigen, niet 

(1) Cass., 22 jan. en 26 mei 1981 (A.C., 
1980-81, nrs. 299 en 556). 
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uitdrukkelijk vermeldt » (schending van I die gelijkstaat aan het ontbreken van 
artikel 18 van de op 20 juli 1955 motivering (schending van artikel 97 van 
gecoordineerde wetten betreffende de de Grondwet) : 
arbeidsovereehkomst voor bedienden); 

tweede onderdeel, het arrest, waar het 
overweegt dat de overeenkomst door 
eiseres op 5 december 1977 was beein
digd en • uiteraard dus niet op 
7 december 1977 om dringende reden 
kon worden beeindigd vermits de 
arbeidsbetrekkingen reeds twee dagen 
verbroken waren ))~ het ontslag om 
dringende redenen verwart met de ken
nisgeving van de redenen van het ont
slag en bijgevolg een schending inhoudt 
van artikel 18 van de op 20 juli 1955 
gecoordineerde wetten betreffende de 
arbeidsovereenkomst voor bedienden, 
krachtens hetwelk de kennisgeving van 
de redenen na het ontslag kan geschie
den, mits dit evenwel gebeurt binnen 
drie dagen (schending van artikel 18); 
het arrest althans geen passend ant
woord geeft op het middel waarbij 
eiseres in haar voor de eerste rechter 
genomen conclusie, waarnaar ze uit
drukkelijk verwijst in haar conclusie van 
hoger beroep, . de laattijdigheid van de 
kennisgeving van de dringende redenen 
als volgt betwistte : • op 5 december 1977 
schrijft (eiseres) aan (verweerder) dat hij 
niet naar kantoor moet komen voordat 
hij daartoe opgeroepen wordt en op 
dezelfde dag roept ze hem op om te 
.komen op 7 december, (verweerder) 
antwoordt dat hij op de oproeping niet 
zal ingaan omdat hij donderdag een 
· afspraak heeft;. op 7 december geeft 
(eiseres) hem kennis van de dringende 
redei::ten van zijn ontslag; waar is hier 
sprake . van laattijdigheid » (schending 
van artikel 97 van de Grondwet); 

derde onderdeej, uit de hierboven 
weergegeven consideransen van het 
arrest althans . niet kan worden opge-, 
maakt . om welke redenen het arrest 
enerzijds beslist dat de in de dienstnota 
van 5 december 1977 tot verweerder 
ger~chte verwijten niet konden worden 
uitgelegd als een kennisgeving van ern
stige tekortkomingen en, anderzijds, dat 
de kennisgeving van 7 december 1977 
geen rechtsgevolgen kon hebben; die 
. consideransen immers in het ongewisse 
Jaten of de feitenrechter zijn beslissing 
liet steunen op de enkele grond dat het 
ontslag .om dringende redenen uitdruk

. kelijk moet worden gegeven, dan wei op 
andere gronden; de motivering van het 
arrest aldus lijdt aan dubbelzinnigheid 

Over het middel van niet-
ontvankelijkheid, door verweerder 
tegen het middel aangevoerd en 
hieruit afgeleid dat het middel 
nieuw en dus niet ontvankelijk is : 

Overwegende dat het arrest ver
meldt dat de arbeidsovereenkomst 
op 5 december 1977 door eiseres 
beeindigd werd en dan ook niet 
meer kon beeindigd worden om 
dringende redenen waarvan op 
7 december 1977 kennis werd gege
ven; 

Overwegende dat in de regel niet 
nieuw is het middel· dat kritiek 
uitoefent op gronden waarop de 
rechter zijn beslissing steunt; 

Dat het middel van niet
ontvankelijkheid niet kan worden 
aangenomen; 

Wat de eerste twee onderdelen 
betreft: 

Overwegende dat het arrest 
beslist dat de dienstnota van 
5 december 1977, waarin eiseres een 
aantal grieven ter kennis bracht van 
verweerder en hem op de hoogte 
bracht van de tegen hem getroffen 
maatregelen, neerkwam op een 
beeindiging van de arbeidsovereen
komst van de partijen; 

Dat het arrest vaststelt dat eiseres· 
op 7 december 1977 verweerder bij 
aangetekende brief kennis heeft 
gegeven van dertien dringende 
redenen voor beeindiging van de 
overeenkomst, met de vermelding 
dat op staande voet, zonder vergoe
ding of opzegging, een einde werd 
gemaakt aan de arbeidsovereen
komst; 

Overwegende dat het ontslag dat 
gegeven wordt zonder opzegging of 
vergoeding aan geen enkel vorm
voorschrift is onderworpen; 

Dat de partij die de overeenkomst 
heeft beeindigd, luidens artikel 18, 
derde lid, van de op 20 juli 1955 
gecoordineerde wetten betreffende 
de arbeidsovereenkomst voor be-
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dienden, bij aangetekende brief, 
verzonden binnen drie dagen na . het 
ontslag, kennis kan geven van de 
dringende redenen die het ontslag 
verantwoorden; 

Overwegende dat het arbeidshof 
door te beslissen dat de in de nota 
van 5 december 1977 vermelde grie
ven niet konden worden uitgelegd 
als een kennisgeving van ernstige 
tekortkomingen welke ontslag op 
staande voet rechtvaardigen en dat 
er geen termen aanwezig waren om 
de dringende redenen waarvan bij 
aangetekende brief van 7 decem
ber 1977 kennis was gegeven, in 
aanmerking te nemen, op grond dat 
de overeenkomst op 5 december 
1977 beeindigd was door een hande
ling die neerkwam op een beeindi
ging van de overeenkomst door de 
werkgever en dan ook niet op 7 
december 1977 kon bei:Hndigd wor
den om dringende redenen, vermits 
de arbeidsbetrekkingen reeds twee 
dagen verbroken waren, artikel 18 
van voornoemde gecoordineerde 
wetten heeft geschonden; 

Dat die onderdelen van het mid
del gegrond zijn; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van het 
eerste middel en het derde onder
dee! van het tweede middel die niet 
kunnen leiden tot ruimere cassatie, 
vernietigt het bestreden arrest, 
behalve in zoverre de eis tot scha
devergoeding wegens onrechtmatig 
ontslag afgewezen wordt; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
houdt de kosten aan opdat hierover 
door de feitenrechter zou worden 
beslist; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Arbeidshof te Brus
sel. 

15 juni 1981 - 3• kamer - Voorzitter : 
de h. Meeus, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. Mahillon - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Ducha
telet, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Kirkpatrick en De Bruyn. 

Nr. 589 

3• KAMER - 15 juni 1981 

ARBEIDSOVEREENKOMST - BEDIENDE 
- VASTSTELLING VAN DE RECHTER OAT DE 
TUSSEN PARTIJEN GESLOTEN ARBEIDSOVER
EENKOMST IS BEEINDIGD EN OAT ELKE PAR
TIJ DIE BEEINDIGING AAN DE ANDERE TOE
SCHRIJFT - BESLISSING DAT EEN DER PAR
TIJEN DE OVEREENKOMST NIET HEEFT 
BEEIN.DIGD- GEVOLG. 

Wanneer de rechter enerz1jds vaststelt 
dat de tussen partijen gesloten 
arbeidsovereenkomst voor bedienden 
is beeindigd en dat elke partij die 
beeindiging aan de andere toeschrijft, 
en anderzijds beslist · dat een der 
partijen niets gedaan heeft wat met 
een beeindiging van de overeenkomst 
gelijk stond, kan hij daaruit wettig 
afleiden dat de andere partij de over
eenkomst heeft beeindigd. (Art. 14 
Arbeidsovereenkomstenwet Bedien
den.) 

(ACELLINO N.V. T. GRUNSPAN) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 17 oktober 1979 door 
het Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 14, 15, 18 en 
20 van de bij koninklijk besluit van 
20 juli 1955 gecoordineerde wetten 
betreffende de arbeidsovereenkomst 
voor bedienden, 

doordat het arrest erop wijst « dat uit 
het geheel van de alinea's (van de brief 
van eiseres van 5 januari 1976) betref
fende de beeindiging van de overeen
komst (alinea's 6 tot 10) blijkt dat het 
ten deze niet gaat om een beeindiging 
van de overeenkomst door de werkgever 
(thans eiseres) zonder opzegging en 
wegens dringende reden, overeenkom
stig artikel 18 van de in het onderhavige 
geval toepasselijke gecoordineerde wet
ten, maar om een handeling van gei"nti
meerde, thans verweerder, die gelijk 
staat met een beeindiging en waarop de 
werkgever zich beroept », niettemin 
beslist dat verweerder zijn overeenkomst 
niet heeft beeindigd zonder opzegging 
en zonder dringende reden en bijgevolg 
aan eiseres haar tegenvordering tot 
betaling van compensatoire opzeggings
vergoeding ontzegt, op grond dat " zelfs 
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als de werkgever een met een beeindi
ging gelijkstaande handeling als een 
dringende reden kan beschouwen, toch 
moet worden riagegaan of de werknemer 
inderdaad zodanige handeling heeft ver
richt of met andere woorden door zijn 
houding heeft' doen blijken dat hij de 
overeenkomst beeindigde; dat er van een 
met beeindiging overeenstemmende 
handeling enkel sprake kan zijn als hij 
die de handeltng verricht, de bedoeling 
heeft de overeenkomst te beeindigen of 
zodanige houd~.ng heeft aangenomen dat 
zij slechts kan worden uitgelegd door de 
wil om de overeenkomst te beeindigen; 
dat appellante {thans eiseres) niet ten 
genoegen van recht heeft bewezen dat 
bij ge'intimeerde (thans verweerder) 
zodanige wil aanwezig was, 

terwijl artikel 20 van de bij koninklijk 
besluit ·van 20 juli 1955 gecoordineerde 
wetten betreffende de arbeidsovereen
komst voor b~ienden, dat bepaalt dat 
de partij die zonder gegronde reden de 
overeenkomst beeindigt, een vergoeding 
verschuldigd is, niet enkel van toepas
sing is wann~er de werkgever of de 
bediende te kennen geeft dat hij de 
arbeidsovereenkomst wil beeindigen, 
maar ook wanneer een van de partijen 
een eenzijdige wijziging aanbrengt in de 
arbeidsvoorwaarden die een van de 
wezenlijke bestanddelen van de overeen
komst zijn; waaruit volgt dat bet arrest, 
door de tegenvordering van eiseres tot 
betaling van een compensatoire opzeg
gingsvergoeding af te wijzen omdat eise
res niet heeft kunnen bewijzen dat 
verweerder zijn arbeidsovereenkomst 
wou beeindigen, op onwettige wijze de 
draagwijdte van vorenbedoeld artikel 20 
van die gecoordineerde wetten betref
fende de arbeidsovereenkomst voor 
bedienden beperkt; 

waaruit eiseres afleidde dat ver
weerder voor haar niet meer 
werkte; 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 14, 15, 18, 
20 van de bij koninklijk besluit van 
20 juli 1955 gecoordineerde wetten, 1, 
15 en 16 van de wet van 30 juli 1963 tot 
instelling van bet statuut van de han
delsvertegenwoordigers, 

doordat bet arrest, met bevestiging 
van bet vonnis van de eerste rechter, 
eiseres veroordeelt om aan verweerder 
een compensatoire opzeggingsvergoe
ding, een vergoeding wegens uitwinning, 
een commissieloonsaldo en bet vakantie
geld op dat saldo te betalen en, alvorens 
verder uitspraak te doen, de heropening: 
van de debatten beveelt m.b.t. de feest-· 
dagen en de commissielonen · op de 
verkoop tijdens de drie maanden na de. 
beeindiging, op grond dat, ook a! heeft: 
eiseres bij haar brief van 5 januari 1976 
niet zonder opzegging wegens dringende. 
red en de arbeidsovereenkomst beein-' 
digd, zij zich evenwel heeft vergist door, 
die beeindiging aan verweerder toe te 
schrijven; « dat de werkgever, die bij 
vergissing aan een werknemer verwijt 
dat hij de arbeidsovereenkomst heeft 
beeindigd, jegens hem de compensa- . 
toire opzeggingsvergoeding verschuldigd 
blijft », 

terwijl de toepassing van artikel 20 
van de bij koninklijk besluit van 
20 juli 1955 gecoordineerde wetten 
betreffende de arbeidsovereertkomst 
voor bedienden, dat bepaalt dat de 
werkgever, in geval van beeindiging van 
de arbeidsovereenkomst zonder ge
gronde reden, een compensatoire ver-· 

Ov d d · d goeding moet storten, alsmede de toe
erwegen e at eiseres voor e passing van artikel 15 van de wet van 

feitenrechter betoogde dat verweer- 30 juli 1963 tot instelling van bet statuut 
der de arbeidsovereenkomst voor van de handelsvertegenwoordigers, dat 
bedienden eenzijdig had beeindigd betrekking heeft op de vergoeding 
door niet meer te werken vanaf de wegens uitwinning aan de vertegenwoor-
25e november 1975; dat verweerder diger die zonder dringende reden is 
volgens het middel aldus een eenzij- ontslagen, veronderstellen dat de werk
dige wijziging heeft aangebracht in gever te kennen gaf dat hij de arbeids
de arbeidsvoorwaarden die een van overeenkomst voor bedienden wou 
de wezenlijke bestanddelen van de beeindigen of dat hij een wezenlijk 

. bestanddeel van de overeenkomst eenzij-
overeenkomst vormen, dig heeft gewijzigd; ten deze bet arrest 

I 
niet vaststelt dat eiseres verweerder zou 

Overwegende dat de rechter, :n:~t hebben ontslagen - zij heeft integen
opgave van de redenen van ZIJn dee! toegegeven dat zij zulks niet had 
b~slissing, de elementen afwijst gedaan in haar brief van 5 januari 1976 
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tot beeindi~ing van d~. overeenkomst -
en evenmm dat ZIJ een wezenlijk 
bestanddeel van de overeenkomst eenzij
dig zou hebben gewijzigd; in dat opzicht 
bet feit dat een werkgever de beeindi
ging van de overeenkomst bij vergissing 
aan een werknemer toeschrijft op zich
zelf t.a.v. de werkgever geen wijziging 
van de overeenkomst is die gelijkstaat 
met een beeindiging en bijgevolg geen 
toekenning aan de werknemer kan wet
tigen van een compensatoire vergoeding 
wegens opzegging of uitwinning omdat 
daardoor niet a priori kan worden 
gezegd dat de werkgever weigert of zal 
weigeren de overeenkomst voort te zet
ten, ongeacht bet antwoord van de 
werknemer op de tegen hem aange~ 
voerde grief dat hij de overeenkomst 
heeft beeindigd; waaruit volgt dat het 
arrest op basis van de vaststelling dat 
eiseres de beeindiging van de overeen
komst ten onrechte aan verweerder toe
sebree£, niet wettig heeft kunnen beslis
sen dat eiseres aan verweerder vergoe
dingen wegens beeindiging verschuldigd 
is (schending van aile in bet middel 
vermelde bepalingen) : 

Overwegende dat het arrest oor
deelt, enerzijds, dat de overeen
komst tussen partijen is beeindigd 
zonder dat de ene partij aan de 
andere opzegging heeft gedaan 
wegens dringende reden, of met een 
opzeggingstermijn dan wel met 
betaling van een opzeggingsvergoe
ding en, anderzijds, dat elke partij 
aan de andere verwijt dat zij de 
overeenkomst heeft beeindigd; 

Dat het arrest beslist dat ver
weerder niets gedaan heeft wat met 
een beeindiging van de overeen
komst gelijk stond; dat derhalve het 
arrest, zonder de in het middel 
vermelde wettelijke bepalingen te 
schenden, uit die overwegingen 
heeft kunnen afleiden dat eiseres de 
overeenkomst heeft beeindigd door 
die beeindiging verkeerdelijk aan 
verweerder te wijten en door op 
5 januari 1976, zoals het arrest 
vaststelt, te schrijven « wij moeten 
vaststellen dat onze arbeidsovereen
komst voor bedienden wegens drin
gende reden te uwen aanzien is 
beeindigd en zulks vanaf 5 ja
nuari 1976 »; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het derde middel, afgeieid uit de 
schending van artikel 97 . van de Grand
wet, 

doordat bet· arrest, met bevestiging 
van de beslissing van de eerste rechter; 
eiseres ertoe veroordeelt aan verweerder 
een vergoeding wegenS uitwinning gelijk 
aan drie maanden loon te betalen, op 
grond dat « ge1ntimeerde (thans · ver~ 
weerder) een lijst van 109 door hem 
aangebrachte klanten voorlegt; dat de 
vennootschap die lijst niet betWist, maar 
enkel betoogt dat ge'intimeerde geen 
nadeel heeft geleden, want er moet. 
worden verondersteld dat hij, gelet op 
zijn leeftijd (meer dan65 jaar}~en eirtde 
heeft ge~aakt aan zijn beroepswerk
zaamheden; dat zopas is beslist dat 
gei:ntimeerde geen einde heeft gerilaakt 
aan de arbeidsbetrekkingen tussen hem 
en appellante; dat gei:ntimeerde, ten 
deze, ten genoegen van recht. heeft 
bewezen dat hij klanten aanbracht », 

terwijl eiseres, in haar regelmatige 
conclusie voor bet arbeidshof, had aan
gevoerd dat, « indien het hof zou oorde
len dat moet worden onderzocht of er 
een uitwinningsvergoeding verschuldigd 
is wegens foutieve beeindiging door 
Acellino, erop dient gewezen te worden 
dat de overeenkomst is beeindigd toen 
de oorsptortkelijke eiser meer dan 
65 jaar was; dat dus moet worden 
ondersteld dat Grunspan, gelet op zijn 
leeftijd, een einde heeft gemaakt aan. 
zijn beroepswerkzaamheden; dat hij bij
gevolg door die beeindiging geen riadeel 
heeft geleden en dat hij dus geen recht 
heeft op een vergoeding wegens uitwin:. 
ning; dat hij het tegendeel moet bewij
zen of althans aantonen· dat hij getracht 
heeft een ander werk te vinden om op 
die uitwinningsvergoeding aanspraak te 
kunnen maken »;·de in geen enkele 
vorenvermelde' redenen of enige andere 
reden van bet arrest op da:t middel van 
de conclusie antwoorden : immers de 
overweging dat · verweerder een einde 
heeft gemaakt aan de arbeidsbetrekkin
gen tussen hem en eiseres; niet ·ant
woordt op bet omstandig betoog dat, ook 
al was de beeindiging van de overeen
komst aan eiseres te wijten en niet aan 
verweerder, die beeindiging· aan . ver
weerder geen nadeel kon berokkenen 
omdat zij plaats had toen verweerder 
meer dan 65 jaar was ·en, naar aile 
waarschijnlijkheid, helemaal niet van 
plan was opnieuw te gaan werken; 
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waaruit volgt dat de beslissing, waarbij 
eiseres wordt veroordeeld om aan ver
weerder een .JJ.itwinningsvergoeding te 
betalen, zonder dat op dat verweermid
del wordt geap.twoord, niet regelmatig 
met redenen is;omkleed: 

··' 
Overwegen9,e dat het arrest erop 

wijst dat ver-Weerder « een lijst van 
109 door heni aangebrachte klanten 
voorlegt, dat, de vennootschap die 
lijst niet 9etwist, maar enkel 
betoogt dat g~lntimeerde (thans ver
weerder) geen nadeel heeft geleden, 
daar moet worden verondersteld dat 
hij, gelet op ~ijn leeftijd, een einde 
heeft gemaa)d aan zijn beroeps
werkzaamheden », en zegt « dat 
zopas is beslist dat gelntimeerde 
geen einde heeft gemaakt aan de 
arbeidsbetrel{kingen tussen hem en 
appellante »'; dat het bovendien 
vaststelt dat eiseres « vraagt te 
mogen bewijzen dat ge!ntimeerde 
ten gevolge · van de beeindiging 
nooit een bijzonder nadeel heeft 
geleden, dat zij echter geen enkel 
bepaald en ter zake dienend feit als 
bewijs aanbie.dt om aan te tonen dat 
er geen nadeel is geweest »; 

Dat het arrest aldus antwoordt op 
de conclusie · waarvan sprake is in 
het middel; 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

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

15 juni 1981 - a• kamer - Voorzitter: 
de h. Meeus, wnd. voorzitter - Verslag
gever : baron Vin~otte - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Duchatelet, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. De 
Bruyn en De Qryse. 

Nr. 590 

DERING - ARTT. 807 EN 808 GER.W. - BEPA
LINGEN VAN TOEPASSING OP DE GESCHILLEN 
OVER HET RECHT OP TEGEMOETKOMING 
INZAKE BEROEPSZIEKTEN. 

2° BEROEPSZIEKTE - ARBEIDSGERECHT 
WAARBIJ EEN BEROEP TEGEN EEN ADMI
NJSTRATIEVE BESLJSSJNG AANHANGIG IS -
VERERGERING VAN ONGESCHIKTHEID VAN DE 
GETROFFENE NA DIE BESLISSJNG IN AANMER
KJNG TE NEMEN. 

1" en 2" .Het arbeidsgerecht, waarbij een 
beroep aanhangig is tegen een admi
nistratieve beslissing t.a. v. de getrof
fene van een beroepsziekte, moet 
ingevolge de artt. 807 en 808 Ger. W. 
rekening houden met de verergering 
van de arbeidsongeschiktheid van de 
werknemer I)a die beslissing, die het 
bedrag van de vergoedingen waarop 
hij recht heeft, kan verhogen, al was 
de oorspronkelijke vordering, hoewel 
zij ontvankelijk was, niet gegrond; die 
artikelen van het Gerechtelijk Wet
hoek zijn niet onverenigbaar met 
art. 52 wet betreffende de schadeloos
stelling voor beroepsziekten, waarin 
enkel de overheid wordt aangewezen 
die over de aanvragen om schadeloos
stelling uitspraak moet doen (1). 

(PASSIFLORA T. FONDS VOOR BEROEPSZIEKTEN) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 14 januari 1980 door 
het Arbeidshof te Bergen gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit : schen
ding van de arlikelen 2, 579, 807, 808 van 
het Gerechtelijk Wetboek, 35, inzonder
heid tweede lid, 52, 53 van de op 
3 juni 1970 gecoi:irdineerde wetten 
betreffende de schadeloosstelling voor 
beroepsziekten, waarvan artikel 53 werd 
gewijzigd door artikel 86, § 2, van de 
wijzigingsbepalingen vervat in arlikel 3 
van de wet van 10 oktober 1967 hou
dende het Gerechtelijk Wetboek, dat .. elf 
is gewijzigd bij de wetten van 
24 december 1968 en 12 mei 1971, alsook 
schending van hoofdstuk I, afdelingen 1, 
2 en 3, inzonderheid van de arlikelen 1, 
2, 6 en 7, alsook van arlikel 11 van het 
koninklijk besluit van 15 juni 1971 tot 

a• KAMER - 15 juni 1981 vaststelling van de wijze waarop de 
aanvragen om schadeloosstelling of om 

1° NIEUWE VORDERING - BURGER-1.---------------
LJJKE ZAKEN - UITBREIDING OF WIJZIGING 
VAN DE BIJ DE RECHTER AANHANGIGE VOR- (1) Cass., 8 dec. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 213). 
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herziening van reeds toegekende vergoe
dingen bij bet Fonds voor de Beroeps
ziekten worden ingediend en onderzocht, 
en van artikel 97 van de Grondwet, 

doordat bet arrefit beeft vastgesteld 
dat eiser, mijnwerker lijdend aan pneu
moconiose, op 13 september 1976, over
eenkomstig de artikelen 579 van bet 
Gerechtelijk Wetboek en 53 van de op 
3 juni 1970 gecoordineerde wetten 
betreffende de beroepsziekten, beroep 
bad ingesteld tegen de hem op 
5 december 1975 medegedeelde admi
nistratieve beslissing waarbij verweerder 
weigerde een boger percentage onge
schiktheid toe te kennen aan eiser, die 
tenp gevolge van die beroepsziekte blij
vend arbeidsongescbikt was geworden, 
en bijgevolg bet ongeschiktheidspercen
tage van 55 pet. behield, en dat de door 
de eerste rechter aangewezen deskun
dige in zijn op 27 juli 1977 neergelegd 
verslag besloot tot een ongeschiktheid 
van 60 pet. vanaf 5 januari 1976 en van 
70 pet. vanaf 25 januari 1977; bet arrest 
vervolgens, met bevestiging van bet 
beroepen vonnis, bet beroep van eiser 
verwerpt dat blijkens de dagvaarding 
strekte tot vaststelling van die onge
schiktheid op 70 pet., welk cijfer bij 
conclusie verlaagd werd tot ongeveer 
65 pet. vanaf 5 januari 1976 en op 75 pet. 
gebracht werd met ingang van 
25 januari 1977, en voor die beslissing 
als gronden aanvoert : dat uit bet 
deskundigenverslag gebleken is dat geen 
enkele wijziging was ingetreden op 
5 december 1975 doch dat pas op 
5 januari 1976 een verergering {60 pet.) 
kon worden vastgesteld, hetgeen had 
geleid tot een ongeschiktheid van 70 pet. 
op 25 januari 1977; dat de aanvragen om 
herziening overeenkomstig artikel 6. van 
het koninklijk besluit van 15 juni 1971 
en artikel 52 van de wet van 3 juni 1970 
schriftelijk moeten worden ingediend bij 
het Fonds voor de Beroepsziekten onder 
bijvoeging van alle medische vaststellin
gen of bewijsstukken dienstig voor de 
beoordeling Van de wijziging die in de 
toestand van de getroffene is ingetreden 
sedert de datum der medische besluiten, 
waarop de vroegere beslissing van bet 
Fonds voor de Beroepsziekten of de 
laatste gerechtelijke beslissing is 
gesteund; dat de rechtbanken hun 
beslissing enkel mogen steunen op · de 
medische gegevens die reeds v66r de 
administratieve beslissing vaststaan en 
die aan deze beslissing haar rechts
grondslag kunnen ontnemen; dat, in het 
tegenovergestelde geval, de rechtbanken 

zouden beslissen in de plaats van bet 
Fonds voor Beroepsziekten en hun 
beslissing niet vatbaar zou · zijn voor 
herziening als bedoeld in bet koninklijk 
besluit van 15 juni 1971; dat bet vast
staat dat appellant {thans eiser) niet 
bewijst dat bet Fonds voor de Beroeps
ziekten ten onrechte zijn vordering tot 
vaststelling van de verergering van zijn 
ziektetoestand op 5 december 1975 zou 
hebben afgewezen; dat appellant aan de 
hand van de nieuwe medische gegevens 
welke bij het deskundigenonderzoek zijn 
vastgesteld, in . staat moet zijn een 
nieuwe aanvraag in te dienen bij het 
Fonds voor de Beroepsziekten; dat de 
bijzondere wettelijke procedure voor bet 
onderzoek van de aanvragen om schade
loosstelling, herziening of herziening van 
ambtswege {koninklijk besluit . van 
15 juni 1971, afdelingen 1, 2 en 3, en 
hoofdstuk III, artikel 11, van genoemd 
koninklijk besluit) de toepassing van de 
artikelen 807 en 808 van het Gerechtelijk 
Wetboek uitsluit; dat een detgelijke uit
breiding van de vordering. slechts kan 
worden aangenomen in het geval dat na 
de datum van de administratieve beslis
sing, waaraan de rechtsgrondslag· is 
ontvallen, en tijdens het geding voor de 
rechtbank een verergering van de ziek
tetoestand werd vastgesteld; dat zulks 
ten deze niet bet geval is, · 

terwijl, luidens artikel 2 van bet 
Gerechtelijk Wetboek, de in dit wetboek 
gestelde regels van toepassing zijn op 
alle rechtsplegingen, behoudens wanneer 
deze geregeld worden door niet uitdruk
kelijk opgeheven wetsbepalingen of door 
rechtsbeginselen waarvan de toepassing 
niet verenigbaar is met de bepalingen 
v~n dit wetboek; krachtens artikel 807 
van· dat wetboek een vordering die voor 
de rechter aanhangig is, uitgebreid kan 
worden indien de nieuwe conclusies 
berusten op een feit of akte in de 
dagV'aarding aangevoerd; artikel 808 
bepaalt dat in elke stand van bet geding, 
zelfs bij verstek, de partijen de inte
resten, rentetermijnen, huurgelden en 
elk toebehoren, sedert de instelling van 
de vordering verschuldigd of vervallen, 
kunnen vorderen en zelfs de later bewe
zen verhogingen of schadevergoedingen, 
onverminderd de geldsommen bij 
schuldvergelijking verschuldigd; noch de 
op 3 juni 1970 gecoordineerde wetten 
betreffende de beroepsziektert noch bet 
koninklijk besluit van 15 juni 1971 tot 
vaststelling vari de wijze waarop de 
aanvragen om schadeloosstelling of . om 
herziening van reeds toegekendE) vergoe-



- 1187-
dingen bij het Fonds voor de Beroeps
ziekten worden ingediend en onderzocht, 
geen regel stellen die strijdig is met de 
artikelen 807 en 808 van het Gerechtelijk 
Wetboek en er geen andere wetsbepaling 
of rechtsbeginsel bestaat waarvan de 
toepassing onverenigbaar is met die 
bepalingen; waaruit volgt dat het 
arbeidsgerecht, dat uitspraak moet doen 
over een geschil betreffende rechten 
voortvloeiende uit de gecoordineerde 
wetten van 3 juni 1970, niet aileen 
bevoegd is om uitspraak te doen over de 
rechten die de door een beroepsziekte 
getroffen werknemer had toen hij de 
vordering instelde overeenkomstig 
artikel 52 van voormelde wetten, doch 
ook rekening moet houden met de 
omstandigheden die zich hebben voorge
daan na de krachtens diezelfde bepaling 
genomen administratieve beslissing; het 
arrest derhalve, nu het geen rekening 
houdt met de omstandigheden die zich 
hebben voorgedaan na de op 5 de
cember 1975 aan eiser medegedeelde 
administratieve beslissing, welke zijn 
ziektetoestand verergerden en leidden 
tot een verhoging van de vergoedingen 
waarop eiser recht had, niet naar recht 
verantwoord is (schending van aile in 
het middel vermelde bepalingen) : 

Overwegende dat krachtens 
artikel 807 van het Gerechtelijk 
Wetboek een vordering die door de 
rechter aanhangig is, uitgebreid (of 
gewijzigd) kan worden, indien de 
nieuwe op tegenspraak genomen 
conclusies berusten op een feit of 
akte in de dagvaardig aangevoerd; 
dat artikel 808 bepaalt dat in elke 
stand van het geding, zelfs bij 
verstek, de partijen de interesten, 
rentetermijnen, huurgelden en elk 
toebehoren, sedert de instelling van 
de vordering verschuldigd of verval
len, kunnen vorderen en zelfs de 
later bewezen verhogingen of scha
devergoedingen, onverminderd de 
geldsommen bij schuldvergelijking 
verschuldigd; 

Overwegende dat, naar luid van 
?rtikel 2 van het Gerechtelijk Wet
hoek, de in dat wetboek gestelde 
regels van toepassing zijn op alle 
rechtsplegingen, behoudens wan
neer deze geregeld worden door niet 
uitdrukkelijk opgeheven wetsbepa
lingen of door rechtsbeginselen 

waarvan de toepassing niet verenig
baar is met de toepassing van de 
bepalingen van dit wetboek; 

Overwegende dat, enerzijds, ar
tikel 52 van de op 3 juni 1970 
gecoordineerde wetten betreffende 
de schadeloosstelling voor beroeps
ziekten, waarin wordt bepaald dat 
het Fonds voor de Beroepsziekten 
uitspraak doet omtrent « iedere 
aanvraag om schadeloosstelling als
mede omtrent iedere aanvraag om 
herziening van reeds toegekende 
vergoedingen » en het koninklijk 
besluit van 15 juni 1971, tot vaststel
ling van de wijze waarop de aanvra
gen worden ingediend, geen regel 
stellen die van toepassing is op de 
tussenvorderingen, bedoeld in de 
artikelen 807 en 808 van het 
Gerechtelijk Wetboek, en dat er, 
inzake schadeloosstelling voor be
roepsziekten, geen rechtsbeginsel 
bestaat waarvan de toepassing 
onverenigbaar is met die artikelen; 

Dat genoemd artikel 52 en voor
meld koninklijk besluit zich dien
aangaande beperken tot aanwijzing 
van de administratieve overheid die 
uitspraak moet doen over de aan
vragen om schadeloosstelling die 
ingediend worden door de getrof
fene van een beroepsziekte, zijn 
rechthebbenden of hun gemachtig
den, zonder voor te schrijven dat 
elke nieuwe vordering bij het 
arbeidsgerecht waaraan een geschil 
is voorgelegd, over het recht op 
schadeloosstelling a an een vooraf
gaande administratieve procedure 
wordt onderworpen; 

Overwegende dat, anderzijds, de 
rechter over de bij hem aanhangig 
gemaakte vorderingen, zoals ze wet
telijk of uitgebreid gewijzigd wer
den overeenkomstig de artike
len 807 en 808 van het Gerechtelijk 
Wetboek, uitspraak moet doen met 
inachtneming van de feiten die zich 
in de loop van het geding hebben 
voorgedaan en een invloed hebben 
op het geschil, zelfs indien de oor
spronkelijke vordering, hoewel ont
vankelijk, niet gegrond is;' 

Dat het middel gegrond is; 
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Overwegende dat verweerder, 

krachtens artikel 53, tweede lid, van 
de gecoordineerde wetten betref
fende de beroepsziekten, in de 
kosten moet worden veroordeeld; 

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 Arbeidshof te Brussel. 

15 juni 1981 - 3" kamer - Voorzitter: 
de h. Meeus, wnd. voorzitter - Verslag
gever : de h. Mahillon - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Duchatelet, advo
caat-generaal Advocaten mrs. 
Simont en DeBruyn. 

Op dezelfde dag zijn drie ~rr~sten in 
dezelfde zin gewezen op voorz1emng van 
1o Zgorzelski, 2o Fierro, 3o Vicari, tegen arresten 
van 14 januari 1980 van het Arbeidshof te Ber
gen, in zake dezelfde verweerder. 

Nr. 591 

3" KAMER - 15 juni 1981 

DIENSTPLICHT- UITSTEL EN VRIJLATING 
VAN DIENST OP MORELE GROND- KOSTWIN
NER VAN HET GEZIN- INKOMSTEN DIE IN 
AANMERKING MOGEN GENOMEN WORDEN -
VERMOEDELIJKE INKOMSTEN VAN HET 
LOPEND JAAR- LOPEND JAAR- BEGRIP. 

Wanneer de militieraad of de Hoge 
Militieraad kennis nemen van een 
aanvraag om uitstel op morele grand, 
op basis van artikel 10, § 1, 1", 
Dienstplichtwet, kunnen zij de ver
moedelijke inkomsten van het Jopend 
jaar in aanmerking nemen, dit zijn de 
inkomsten van het kalenderjaar in de 
loop waarvan de aanvraag werd inge
diend (1), en niet die van het jaar 
waarin het militiegerecht uitspraak 
doet. 

(DEJACE) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 31 maart 1981 
door de Hoge Militieraad gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, .10, § 1, 1", zesde lid, 12, § 1, 7", en 20, 
§ 5, van de gecoordineerde dienstplicht
wetten, 

doordat de Hoge Militieraad de op 
28 jimuari 1980 door eiser ingediende 
aanvraag om vrijlating op morele grond 
als kostwinner van zijn moeder heeft 
afgewezen, op grond dat « de inkomsten 
van de moeder tijdens de drie in aan
merking te nemen jaren lager liggen dan 
bet wettelijke maximum; dat de onge
huwde zuster van appellant (thans 
eiser), tijdens de wettelijke refertepe
riode, namelijk januari 1980, voldoende 
inkomsten had om in bet onderhoud van 
de moeder te voorzien; dat de militie
raad terecht de inkomsten van de zuster 
in januari 1980 in aanmerking heeft 
genomen, ook al heeft ze naderhand de 
gezinswoning verlaten; dat de militie
raad aldus een oordeelkundige toepas-
sing heeft gemaakt van artikel 20, § 5 », 

terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn 
conclusie betoogde dat de militieraad en 
de Hoge Militieraad ingevolge artikel 10; 
§ 1, 1", zesde lid, rekening kunnen 
houden, hetzij met de inkomsten van bet 
kalenderjaar voorafgaande aan de datum 
waarop de aanvraag wordt ingediend, 
hetzij met de vermoedelijke inkomsten 
van bet lopende jaar, wanneer bewezen 
is dat deze lager zijn of zullen zijn dan 
bet voorgaande jaar; dat zijn zuster op 
31 december 1980 in bet huwelijk was 
getreden zodat haar inkomsten niet 
meer in aanmerking konden worden 
genomen voor de beslissing over de 
aanvraag om vrijlating; de Hoge Militie
raad bijgevolg eisers conclusie niet 
beantwoord heeft; 

tweede onderdeel, de Hoge Militieraad 
overeenkomstig artikel 10, § 1, 1", zesde 
lid, bevoegd is om rekening te houdEm 
met de vermoedelijke inkomsten van bet 
lopende jaar, wanneer bewezen is dat 
deze lager zijn of zullen zijn; eisers 
zuster op 31 december 1980, dus tijdens 
bet lopende jaar, in bet huwelijk getre
den was en haar inkomsten · niet meer in 
aanmerking konden worden genomen ------------------! voor de beslissing over de aanvraag om 

(1) Cass., 12 mei 1969 (A.C., 1969, 888). vrijlating; bet op bet ogenblik dat de 
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Hoge Militieraad over die aanvraag uit
spraak heeft gedaan, bewezen was dat 
de inkomsten van eisers moeder tijdens 
het lopende jaar (1980) na het huwelijk 
van eisers zuster op 31 december 1980 
lager Iagen dan het wettelijke maximum; 
waaruit volgt dat de beslissing, door niet 
artikel 10, § 1, 1", zesde lid, doch 
artikel 20, § 5, toe te passen en 
artikel 10, § 1, 1", van de gecoordineerde 
dienstplichtwetten buiten toepassing te 
laten, die bepalingen schendt : 

Wat bet eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat eiser, na in zijn 

conclusie eraan te hebben herin
nerd dat de militieraad en de Hoge 
Militieraad ingevolge artikel 10, § 1, 
1", zesde lid, van de gecoordineerde 
dienstplichtwetten rekening kunnen 
houden, hetzij met de inkomsten 
van bet kalenderjaar voorafgaande 
aan de datum waarop de aanvraag 
wordt ingediend, hetzij met de ver
moedelijke inkomsten van het 
lopende jaar, wanneer bewezen is 
dat ze lager zijn of zullen zijn, zich 
ertoe beperkte aan te voeren « dat 
de zuster van conclusienemer op 
31 december 1980 te Waremme in 
bet huwelijk is getreden; dat zij dus 
van die datum af niet meer kan 
worden beschouwd als kostwinner 
van haar moeder; dat de inkomsten 
van de moeder van conclusienemer 
ontoereikend zijn en de door hem 
ingediende aanvraag om vrijlating 
op die grond verantwoord is »; 

Overwegende dat de Hoge Militie
raad met de considerans « dat de 
ongehuwde zuster van appellant 
{thans eiser) tijdens de wettelijke 
referteperiode, namelijk januari 
1980, voldoende inkomsten had om 
in bet onderhoud van de moeder te 
voorzien en dat de militieraad 
terecht de inkomsten van de zuster 
in januari 1980 in aanmerking heeft 
genomen, ook al heeft ze naderhand 
de gezinswoning verlaten », eisers 
conclusie beantwoordt; 

Dat dit onderdeel van het middel 
feitelijke grondslag mist; 

Wat bet tweede onderdeel be
treft: 

Overwegende, enerzijds, dat uit 
artikel 10, § 1, 1", zesde lid, van de 
gecoordineerde dienstplichtwetten 
volgt dat de militieraad en de Hoge 
Militieraad bevoegd zijn om de ver
moedelijke inkomsten van bet jaar 
waarin de aanyraag om vrijlating 
als kostwinner wordt ingediend, in 
aanmerking te nemen, wanneer 
bewezen is dat die inkomsten lager 
zijn of zullen zijn; 

Dat, anderzijds, bet appelgerecht 
niet op grond van de omstandigheid 
dat bet de aanvraag behandelt tij
dens het jaar dat volgt op de 
indiening ervan, rekening mag hou
den met vermoedelijke inkomsten 
van bet gezin tijdens bet jaar dat 
volgt op het jaar van de indiening 
van de aanvraag; 

Overwegende dat eiser, om te 
bewijzen dat de vermoedelijke 
inkomsten van zijn moeder lager 
waren, zich in zijn in antwoord op 
het eerste onderdeel weergegeven 
conclusie enkel hierop beriep dat 
zijn zuster op 31 december 1980 in 
bet huwelijk was getreden en dat zij 
<< van die datum af >> niet meer kon 
worden beschouwd als de kostwin
ner van haar moeder; dat eiser 
aldus doelde op de vermoedelijke 
inkomsten van zijn moeder voor bet 
jaar 1981 dat volgde op het jaar van 
de indiening van de aanvraag; 

Overwegende dat de beslissing 
om die inkomsten niet in aanmer
king te nemen derhalve naar recht 
verantwoord is ten aanzien van 
artikel 10, § 1, 1", van de gecoordi
neerde wetten; 

Dat hieruit volgt dat het tegen de 
bestreden beslissing gemaakte 
bezwaar dat toepassing is gemaakt 
van artikel 20, ~ 5, van genoemde 
wetten, ook al was bet gegrond, niet 
kan leiden tot cassatie van die 
beslissing; dat dit onderdeel van bet 
middel in dat opzicht niet ontvanke
lijk is; 

Overwegende dat het middel, in 
zoverre bet betoogt dat het puwelijk 
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van eisers zuster op 31 decem
ber 1980 tot gevolg heeft dat de 
inkomsten van eisers moeder voor 
het jaar 1980 lager zijn dan het 
wettelijk maximum, het Hof ertoe 
zou verplichten feitelijke gegevens 
nate gaan; 

Dat het Hof daartoe niet bevoegd 
is; dat dit onderdeel van het middel 
oak in dat opzicht niet ontvankelijk 
is; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening. 

15 juni 1981 - a• kamer - Voorzitter : 
de h. Meeus, wnd. voorzitter - Verslag
gever : de h. Bosly - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Duchatelet, advo
caat-generaal. 

Nr. 592 

a• KAMER - 15 juni 1981 

werknemer zijn verplichtingen niet 
nakomt door, wegens staking; de over
eengekomen arbeid niet te verrichten. 

2" Bij de onaantastbare beoordeling of 
de· tekortkoming van een partij aan 
haar contractuele verplichtingen een 
grove tekortkoming is, om opwerping 
door de andere partij van de exceptie 
van niet-uitvoering te verantwoorden 
naar recht, houdt de rechter rekening 
met aile feitelijke omstandigheden. 

a• De exceptie van niet-uitvoering 
iniake overeenkomsten is een alge
meen rechtsbeginsel dat o.a. in 
art. 1612B. W. is neergelegd (2). (Impli
ciet.) 

(• A.C.E.C. • N.V. T. LECRENIER) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre'
den arrest, op 8 november 1978 door 
het Arbeidshof te Luik gewezen; · 

Over het middel, afgeleid uit de mis
kenning van bet algemeen recbtsbegin
sel inzake wederkerige overeenkomsten 
volgens betwelk de medecontractant, van 
de partij die baar verbintenissen niet 

1° OVEREENKOMST - WEDERKERIGE uitvoert, de uitvoering van baar eigen 
OVEREENKOMST - EXCEPI'IE VAN NIET- verbintenissen kan opscborten totdat de 
UITVOERING - VASTSTELLING DOOR DE andere partij de hare uitvoert Of aan
RECHTER DAT EEN PARTIJ NIET GROVELIJK. biedt ze te zullen uitvoeren en schending 
IS TEKORT GEKOMEN AAN HAAR HOOFDVER- van de artikelen 1102, Ua4, Ua5, 
PLICliTINGEN- AFWIJZING VAN DE EXCEPI'IE 1184 van bet Burgerlijk Wetboek,. 1, 7, 
NAAR RECHT VERANTWOORD- BEGRIP. eerste lid, 11 en 28ter van de wet van 

10 maart 1900 op de arbeidsovereen-
20 OVEREENKOMST - WEDERKERIGE komst, . . 

OVEREENKOMST - EXCEPI'IE VAN NIET
UITVOERING- GROVE TEKORTKOMING VAN 
EEN PARTIJ AAN HAAR VERPLICHTINGEN
GROVE TEKORTKOMING - ONAANTASTBARE 
BEOORDELING DOOR DE RECHTER. 

ao RECHTSBEGINSELEN (ALGEME
NE) - EXCEPI'IE VAN NIET-UITVOERING 
INZAKE OVEREENKOMSTEN - ALGEMEEN 
RECHTSBEGINSEL. 

1" De rechter verantwoordt de afwijzing 
van de door een partij in een weder
kerige overeenkomst opgeworpen 
exceptie van niet-uitvoering naar 
recht, wanneer hij vaststelt dat de 
andere partij niet grovelijk is tekort 
gekomen aan haar hoofdvezplichtin
gen (1); die regel geldt ook wanneer de 

doordat bet arrest, zonder na te gaan; 
enerzijds, of bet aanbod van verweerder 
om na een vakbondsactie bet werk te 
bervatten gedurende bet resterende 
anderhalf uur niet louter fictief was of 
voor eiseres niet renderend was inge
volge de door die actie in de onderne
ming veroorzaakte c:Iesorganisa.tie en, 
anderzijds, of onder d1e omstand1gheden 
de weigering van eiseres om bet loon 
voor dat anderbalf uur uit te betalen 
buiten verbouding stond tot de door de 
actie van· verweerder veroorzaakte 
schade, weigert de door eiseres opgewor~ 
pen exceptie non adimpleti contractus 
·toe te passen en haar veroordeelt tot 
betaling van bet loon op grond van de in 
algemene bewoordingen gestelde over
weging dat « de exceptie van niet-

(1) Cass., 8 dec. 1960 (Bull. en Pas., 1961, I, 
8 382)· DE PAGE, Traite, dl. II, uitg. 1964, nr. 866, (2) Zie DE PAGE~ Traite, d!. II, uitg. 1964, 65, 

A, 3&. 2", en noot 3. . 
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uitvoering evenals de ontbinding een 
ernstige tekortkoming veronderstelt • en 
dat de deelneming van verweerder aan 
een schokstaking niet als een « grove 
fout • kan worden aangemerkt, vermits 
de staking door de vakbonden uitgeroe
pen was om « beroepseisen » kracht bij 
te zetten en niet om « de organisatie van 

·de onderneming volledig in de war te 
sturen •, 

terwijl, eerste onderdeel, de exceptie 
van niet-uitvoering de medecontractant 
bij wederkerige overeenkomsten in staat 
stelt om, wanneer de wederpartij haar 
verbintenissen niet uitvoert, haar eigen 
verbintenissen op te schorten totdat de 
wederpartij aan de hare zal hebben 
voldaan; deze exceptie haar grondslag 
vindt zowel in de billijkheid die elke 
overeenkomst beheerst als in het even
wicht dat bij een wederkerige overeen
·komst ttissen de prestaties van de par
tijen moet bestaan; de rechter bijgevolg 
bij de beoordeling van de vraag of een 
der partijen het recht had zich op de 
exceptie van niet-uitvoering te beroepen, 
geen acht behoeft te slaan op het 
oogmerk dat wordt nagestreefd door de 
in gebreke gebleven partij, doch enkel 
moet nagaan of het evenwicht tussen de 
wederzijdse prestaties in aanzienlijke 
mate is verstoord door de niet
uitvoering; waaruit volgt dat het arrest 
niet wettig heeft kunnen beslissen dat 
eiseres zich ten onrechte beriep op de 
exceptie van niet-uitvoering, op grond 
dat verweerder door zijn deelneming 
aan een om beroepsredenen uitgeroepen 
schokstaking geen grove fout h,eeft 
begaan; het arrest immers niet nagaat of 
het evenwicht tussen de prestaties toch 
niet verbroken was door die staking en 
met name of het aanbod van verweerder 
om het werk op het einde van de dag te 
hervatten, beantwoordde aan zijn ver
plichting om een werk te verrichten dat 
evenwaardig was aan de verplichting 
van . eiseres om het loon te betalen 
(miskerining van bet algemeen rechtsbe
ginsel en schending van de in de aanhef 
van het middel vermelde wetsbepalin
gen, inzonderheid van de artikelen 1134, 
1135, 1184 van het Burgerlijk Wetboek, 
7 en 11 van de wet van 10 maart 1900); 

tweede onderdeel, ook al zou men 
aannemen dat de exceptie van niet
uitvoering slechts kan aangevoerd wor
den in geval van • grove fout · • aan de 
zijde van de in gebreke gebleven partij, 
een dergelijke fout _dan nog niet kan 
worden gelijkgesteld met de grove fout 
die ontbinding van de overeenkomst 

rechtvaardigt; de exceptie van niet
uitvoering immers een preventieve 
maatregel is welke ertoe strekt te voor
komen dat de overeenkomst werkelijk 
niet wordt uitgevoerd en derhalve kail 
worden opgeworpen zodra een partij 
tekort komt aan- een hoofdverbintenis 
van de overeenkomst; het feit dat een 
arbeider zijn werk stopzet en het slechts 
hervat op het einde van de dag, op een 
ogenblik dat dit werk ten gevolge van de 
herhaalde acties voor de werkgever niet 
meer renderend is, ongetwijfeld moet 
worden beschouwd als een ernstige 
tekortkoming aan een hoofdverplichting 
van de arbeidsovereenkomst; de arbeider 
immers als hoofdverplichting heeft « zijn 
werk te verrichten met de zorg van een 
goed huisvader, op de tijd, de plaats en 
de wijze zoals is overeengekomen » 
(artikel 7, eerste lid, van de wet van 
10 maart 1900); de verplichting van de 
werkgever om het loon te betalen de 
tegenhanger vormt van bovengenoemde 
verplichting (artikel 11); waaruit volgt 
dat de beslissing, die de door eiseres 
opgeworpen exceptie van niet-uitvoering 
afwijst op grond dat de exceptie van 
niet-uitvoering evenals de ontbinding 
een grove fout veronderstelt die de 
voortzetting van de arbeidsbetrekkingen 
tussen de partijen onmogelijk maakt en 
dat verweerder derhalve door deel te 
nemen aan een staking die niet werd 
uitgeroepen « met het kwaadwillig oog
merk om de organisatie van de onderne
ming volledig in file war te sturen » geen 
grove fout heeft begaan die een beroep 
op een exceptie van niet-uitvoering 
rechtvaardigt, niet naar recht is verant
woord vermits ze geen rekening houdt 
met de bijzondere toepassingsvoorwaar
den van de exceptie en met het feit dat 
de aan de arbeider opgelegde verplich
ting om zijn arbeid te verrichten op de 
wijze zoals is overeengekomen, van 
wezenlijke aard is (miskenning van het 
algemeen rechtsbeginse1 en schending 
van de in de aanhef van het middel 
aangehaalde wetsbepalingen, inzonder
heid van de artikelen 1 en 7, eerste lid, 
van de wet van 10 maart 1900) : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 

Overwegende dat de exceptie van 
niet-uitvoering slechts kan worden 
opgeworpen wanneer er sprake is 
van een ernstige tekortkoming aan 
de hoofdverplichtingen van de over
eenkomst; 



- 1192-

Dat die regel ook van toepassing I schuldig heeft gemaakt aan een 
is· wanneer, zoals ten de. ze, de gro:'-:e fout of zelfs van een betrek
tekortkoming van de werknemer kehJk grove fout »; 
aan zijn verplichtingen uit de 
arbeidsovereenkomst bestaat in het 
niet-uitvoeren, wegens staking, van 
het overeengekomen werk; 

Dat de feitenrechter naar aile 
feitelijke omstandigheden op onaan
tastbare wijze oordeelt of de niet-
uitvoering ernstig genoeg is om die 
exceptie te rechtvaardigen; 

Overwegende dat eiser ten 
onrechte betoogt dat de rechter 
enkel dient na te gaan of ten 
gevolge van de niet-uitvoering het 
evenwicht tussen de wederzijdse 
prestaties aanmerkelijk verstoord is, 
en niet welk het oogmerk is van de 
partij die in gebreke blijft haar 
verbintenissen uit te voeren; 

Dat naar recht verantwoord is de 
beslissing van het arrest volgens 
welke eiseres zich ten onrechte 
beriep op de exceptie van niet
uitvoering, op grond dat de deelne
ming van verweerder aan een 
schokstaking die door de vakbonden 
uitgeroepen was om beroepseisen 
kracht bij te zetten en niet om de 
organisatie van de onderneming 
volledig in de war te sturen, geen 
grove fout opleverde; 

Dat dit onderdeel van het middel 
niet kan worden aangenomen; 

Wat het tweede onderdeel be
treft: 

Overwegende dat eiseres in dit 
onderdeel van het middel het arrest 
verwijt de door eiseres opgeworpen 
exceptie van niet-uitvoering te heb
ben afgewezen op grond, aldus het 
middel, dat verweerder geen grove 
fout heeft begaan die kan gelijkge
steld worden met de grove fout 
welke ontbinding van de overeen
komst verant;woordt; 

Overwegende dat het arrest, na te 
hebben vermeld dat de exceptie van 
niet-uitvoering, evenals de ontbin
ding, een ernstige tekortkoming 
veronderstelt, beslist dat het niet 
bewezen is dat verweerder « zich 

Dat dit onderdeel van het middel 
berust op een onjuiste lezing van 
het arrest en derhalve feitelijke 
grondslag mist; 

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

15 juni 1981 - 3• kamer - Voorzitter: 
de h. Meeus, wnd. voorzitter- Verslag
gever : de h. Mahillon - Gelijkluidende 
conclusie (3) van de h. Duchatelet, advo
caat-generaal - Advocaat : mr. De 
Bruyn. 

Nr.593 

2• KAMER- 16 juni 1981 

WEGVERKEER - WEGVERKEERSWET 
OVERTREDING VAN ART. 32 (WET 9 JULI 1976, 
ART. 12)- TOEPASSINGSGEBIED. 

Art. 32 Wegverkeerswet strait degene die 
wetens een motorvoertuig toever
trouH-1: aan een persoon die niet voor
zien is van het rijbewijs of het als 
zodanig geldend bewijs, vereist voor 
het besturen van dat voertuig; die 
bepaling treft mede degene die een 
voertuig toevertroum aan een persoon 
die buiten zijn weten niet voorzien is 
van het vereiste bewijs, wanneer hij 
zell schuld heeft aan zijn onwetend
heid. 

(3) Naar het oordeel van bet O.M. diende 
het cassatieberoep te worden verworpen o.g.v. 
het eerste onderdeel van bet middel waarin de 
verweerder beweerde dat hij had aangeboden 
zijn werk te hervatten na de schorsing wegens 
staking, wat echter niet bleek uit de vaststel
lingen van bet arrest. 
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(VAN HERCK L., VAN HERCK J. T. SCHOUKENS, 
• A.G. VAN 1830 • N.V.; ROSSEY T. SCHOUKENS, 

• A.G. VAN 1830 • N.V.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 3 april 1980 in hager 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Leuven; 

c) In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op het 
overige van de tegen eiser inge
stelde strafvordering en op de 
civielrechtelijke vordering van ver
weerder tegen eiser : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 32 van de 
Wegverkeerswet, 154 en 211 van het 
Wetboek van Strafvordering, van de 
algemene rechtsbeginselen nopens de 
bewijslast in strafzaken en van 
artikel 97 van de Grondwet, 

doordat het vonnis beslist dat de 
overtreding van artikel 32 van de Weg
verkeerswet ten laste van eiser bewezen 
bleef, op grand van de overweging dat 
hij zich ervan had dienen te vergewissen 
of Van Herck Liliane een rijbewijs bezat 
alvorens haar toe te Iaten het voertuig te 
besturen, hetgeen hij niet deed, 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 32 
van de Wegverkeerswet enkel strafbaar 
stelt degene die wetens een motorvoer
tuig toevertrouwt aan een persoon die 
niet voorzien is van een rijbewijs of het 
als zodanig geldend bewijs, vereist voor 
het besturen van dat voertuig, en het 
bestaan van die wetenschap en meteen 
van de overtreding derhalve niet kan 
afgeleid worden uit de enkele vaststel
ling dat eiser had nagelaten zich er 
vooraf van te vergewissen dat Van 
Herck Liliane al of niet in het bezit was 
van een rijbewijs; 

tweede onderdeel, eiser in zijn conclu
sie er onder meer op had gewezen dat 
de ter zitting van de politierechtbank 
onder ede gehoorde getuige Isabelle 
Conard verklaard had dat Liliane Van 
Herck haar de zondag v66r het ongeval 
nog verklaard had wel een rijbewijs te 
bezitten, zodat, juist ingevolge de 
omstandigheid dat artikel 32 van de 
Wegverkeerswet de wetenschap van de 
overtreder uitdrukkelijk vereist, het von
nis de door eiser aahgevoerde dwaling, 
omtrent het feit dat Liliane Van Herck 

geen rijbewijs bezat, slechts kon van de 
hand wijzen door vast te stellen dat de 
door eiser aangevoerde dwaling te wijten 
was aan zijn grove schuld, wat het 
vonnis niet heeft gedaan, en, door niet te 
antwoorden op het door eiser ingeroepen 
middel, ten minste niet ten genoegen 
van recht is gemotiveerd : 

Overwegende dat het vonnis noch 
met de in het middel aangehaalde 
considerans noch met enige andere 
overweging antwoordt op het in het 
middel vermelde verweer van eiser; 

Overwegende dat artikel 32 van 
de Wegverkeerswet degene straft 
die wetens een motorvoertuig toe
vertrouwt aan een persoon die niet 
voorzien is van het rijbewijs of het 
als zodanig geldend bewijs, vereist 
voor het besturen van dat voertuig; 
dat deze bepaling mede treft degene 
die een voertuig toevertrouwt aan 
een persoon die buiten zijn weten 
niet voorzien is van het vereiste 
bewijs, wanneer hij zelf schuld 
heeft aan zijn onwetendheid; 

Overwegende dat het vonnis er 
zich toe beperkt te oordelen dat 
eiser er zich van had dienen te 
vergewissen of Liliane Van Herck 
een rijbewijs bezat alvorens haar 
toe te laten het voertuig te besturen, 
hetgeen hij niet deed; 

Dat, nu eiser in zijn conclusie 
omstandig had uiteengezet waarom 
zijn onwetendheid ter zake niet als 
schuldig kon worden beschouwd, 
het vonnis aldus in het onzekere 
laat of het in feite aanneemt dat 
eiser in dit geval schuldig was door 
zich niet te vergewissen of Liliane 
Van Herck een rijbewijs bezat, dan 
wel in rechte beslist dat ieder die 
aan een ander een voertuig toever
trouwt zich vooraf ervan moet ver
gewissen of die ander het vereiste 
bewijs bezit; dat het in de laatste 
onderstelling aan de wet een ver
eiste toevoegt dat de wet niet stelt; 

Dat het vonnis derhalve niet 
regelmatig met redenen is omkleed; 

Dat het middel in zoverre 
gegrond is; 

-----
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Overwegende dat de vernietiging 
van de beslissing op de civielrechte
lijke vordering van verweerder de 
vernietiging meebrengt van de 
beslissing waarbij de verweerster, 
naamloze vennootschap A.G. 1830, 
als verzekeraar in solidum met eiser 
Rossey wordt veroordeeld; 

Om die redenen, en ongeacht de 
overige middelen van de eisers, die 
niet tot ruimere cassatie kunnen 
leiden, vernietigt het bestreden von
nis in zoverre het uitspraak doet op 
de strafvordering ten laste van eiser 
Rossey uit hoofde van overtreding 
van artikel 32 van de Wegverkeers
wet, op de civielrechtelijke vorde
ring van verweerder tegen de drie 
eisers en de verweerster naamloze 
vennootschap A.G. van 1830, als
mede over de kosten; verwerpt de 
voorzieningen voor het overige; 
beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslis
sing; veroordeelt de eiser Van 
Herck eensdeels en verweerder 
anderdeels in een derde van de 
kosten; laat de overige kosten ten 
laste van de Staat; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Brussel, zitting hou
dende in hoger beroep. 

16 juni 1981 - 2" kamer - Voorzitter : 
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Soetaert - Gelijklui
dende conclusie van de h. Charles, eerste 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Houtekier, De Gryse; Mercelis, Leuven; 
Smits, Mechelen. 

Nr. 594 

2• KAMER - 16 juni 1981 

De beklaagde die door de rechter in 
hoger beroep schuldig verklaard en 
veroordeeld is, behoeft de kosten niet 
te dragen van een procedure waarvan 
de nietigheid is uitgesproken (1). 
(Artt. 162, 194 en 211 Sv.) 

(PAUWELS T. DE BAETS E.A.) 

ARREST 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 27 januari 1981 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Gent; 

I. 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 cartikelen 162, 
194 en 211 van het Wetboek van 
Strafvordering : 

Overwegende dat het vonnis het 
beroepen vonnis c nietig verklaart en, 
opnieuw wijzende, eiser veroordeelt 
tot een straf en in « de kosten van 
beide instanties ten bate van de 
Staat»; 

Overwegende dat in de kosten, 
die de veroordeelde beklaagde 
krachtens de artikelen 162, 194 en 
211 van het Wetboek van Strafvor
dering dient te dragen, niet mogen 
worden begrepen de kosten veroor
zaakt door een nietige procedure; 

Dat het vonnis mitsdien de 
bedoelde artikelen van het Wetboek 
van Strafvordering schendt; 

En overwegende voor het overige 
dat de substantiiHe of op straffe van 
nietigheid voorgeschreven rechts
vormen in acht zijn genomen en de 
beslissing overeenkomstig de wet is 
gewezen; 

II. 

Om die redenen, verleent akte 
van de afstand door eiser van zijn 
voorziening tegen de beslissing op 

GERECHTSKOSTEN - STRAFZAKEN 
KOSTEN VEROORZAAKT DOOR EEN PROCE
DURE WAARVAN DE NIETIGHE!D IS UITGE
SPROKEN - BEKLAAGDE IN DIE KOSTEN -
VEROORDEELD - ONWETTIGE VEROORDE- (~) c:;ass., 2. ~pril 1974 (A.C., 

. 28 JUni 1978 (1b1d., 1978, 1236). 
1974, 849) en 

LING. 
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de civielrechtelijke vordering van 
verweerder Johan Flore; vernietigt 
het bestreden vonnis in zoverre het 
eiser jegens de Staat veroordeelt in 
de kosten van de eerste aanleg die 
hem betreffen; verwerpt de voorzie
ning voor het overige; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeel
telijk vernietigde beslissing; veroor
deelt eiser in de kosten van zijn 
afstand en in vijf .zesde van de 
overige kosten; laat een ·Zesde van 
de overige kosten ten laste van de 
Staat; zegt dat er geen grond tot 
verwijzing bestaat. 

16 juni 1981 - 2• kamer - Voorzitter : 
baron Richard, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Rauws - Gelijkluidende 
conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. Simont. 

Nr.595 

2 KAMER '-'-- 16 juni 1981 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG 
BEVOEGDHE!D - STRAFZAKEN - ·GESCHIL 
INZA~ BEVOEGDHEID- BEGRJP. 

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG 
. BEVOE.GDHE!D - STRAFZAKEN - BESCHIK
.. KING VAN DE RAADKAMEJ,' WAARBIJ EEN 

VERDACHTE NAAR DE CORRECTIONELE 
RECHTBANK WORDT VERWEZEN -. VERZET 
VAN DE VERDACHTE GEGROND, OP EEN 

, GESCHIL .OVER DE SAMENSTELLING VAN DE 
RAADKAMER. EN HET VERSLAG VAN DE 
ONDERZOEKSRECHTER -,-- KAMER VAN INBE-

, SCHULDIGINGSTELLINq .. w AARBIJ HET VER
ZET NJET ONTVANKELIJK WORDT 'VER
KLAARD,. AANGEZIEN HET GESCHJL GEEN 
BETREKKING Ii:EEFT OP DE BEVOEGDHEID 
VAN DE RAADKAMER - GEEN ARREST 

· INZAKE BEVOEGDHEJD, IN DE ZIN VAN 
ART. 416 SV. (1) .. 

1" Van eeJ;J geschilinzake bevoegdheid is 
er sprake · ais een . rechter, naar 
betoogd wordt, zich de bevoegdheden 
van een andere rechter .heeft toegeei
gend (2); ·een geschil over de samen
stelling van de raadkamer en het 

verslag van de onderzoeksrechter 
levert geen geschil op inzake de 
bevoegdheid van het onderzoeksge
recht (3). (Art. 539 Sv.) 

(UYTIENDAELE) 

ARREST 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 30 april 1981 gewezen 
door het Hof van Beroep te Brussel, 
kamer van inbeschuldigingstelling; 

Overwegende dat het arrest het 
verzet van eiser tegen de beschik
king van de raadkamer van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Leuven waardoor hij naar de. cor
rectionele rechtbank wordt verwe
zen, niet ontvankelijk verklaart; 

Overwegende dat de beslissing 
een voorbereidende beslissing en 
een beslissing van onderzoek is in 
de zin van artikel 416, eerste lid, 
van het Wetboek van Strafvorde
ring; 

Dat de voorziening derhalve 
slechts ontvankelijk is in zoverre 
het arrest een beslissing uitmaakt 
inzake bevoegdheid; 

. Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 92, 93, 94, 97, 
99 van de Grondwet, 79, 80, · 322, 556 van 
het Gerechtelijk Wetboek, § XV van het 
enig artikel van de wet van 
25 oktober 1919 houdende tijdelijke wij
ziging van de rechterlijke inrichting 
(verlengd door artikel 1 van de wet van 
18 augustus 1928), 127, 130 en 539 van 
het Wetboek van Strafvordering, 

doordat het arrest, na te · hebben 
vastgesteld dat het verzet regelmatig is 
naar vorm en termijn, het middel van 
nietigheid van het onderzoek en van de 
beslissing van de raadkamer, waartegen 
verzet, verwerpt, steuilend enerzijds op 
de beschouwing dat met toepassing van 
artikel 539 van het Wetboek van 
Strafrechtspleging aileen dan het verzet 
van een beklaagde ontvankelijk is, 
indien de onbevoegdheid van de raadka
mer wordt ingeroepen en steunend -----------,.-------1 anderzijds op de beschouwing dat het 

(I) en (3) Zie Cass., 23 dec.· 1980 (A.C., 
·1980-81, nr; 247). 

(2) Cass., 7 jan. 1981 (A.C., 1980-81, nr. 262). 

ingeroepen middel van nietigheid 
vreemd is aan de bevoegdheid ratione 
materiae, personae en loci van de raad
kamer, 
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terwijl, enerzijds, naar luid van § XV 
van het enig artikel van de wet van 
25 oktober 1919, in het middel aange
duid, de raadkamer, bestaande uit elm 
rechter, uitspraak doet op verslag van de 
onderzoeksrechter en, !i,nderzijds, naar 
luid van artikel 322 van het Gerechtelijk 
Wetboek, in de rechtbank van eerste 
aanleg de verhinderde rechter kan ver
vangen worden door een andere rechter 
zodat in casu de wegens persoonlijke 
redenen verhinderde onderzoeksrechter 
had moeten vervangen worden door de 
tweede onderzoeksrechter bij dezelfde 
rechtbank, zodat, nu bet ambt van 
onderzoeksrechter uitgeoefend werd 
door een magistraat die tot dit ambt niet 
werd benoemd overeenkomstig de bepa
lingen van artikel 79 van het Gerechte
lijk Wetboek, de raadkamer geen geldig 
verslag heeft kunnen horen en, waar het 
uitbrengen van een verslag zowel door 
artikel 127 van het Wetboek van 
Strafrechtspleging als door § XV van het 
enig lid van de wet van 25 oktober 1919 
aan de beslissing van de raadkamer 
moet voorafgaan, de onderzoeksrechter 
noodzakelijk deel uitmaakt van deze 
raadkamer, derwijze dat in casu de 
verwijzing uitgesproken werd door een · 
niet overeenkomstig de_ wet samenge
steld rechtscollege, dat aldus bij toepas
sing van de artikelen 92 en 94 van de 
Grondwet en artikel 556 van het Gerech
telijk Wetboek alle rechtsmacht miste; 
dat, door het toekennen van uitwerking 
aan een beslissing uitgesproken door 
een onregelmatig samengesteld college, 
het arrest aan dit college een bevoegd
heid heeft toegekend die dat college niet 
had en aldus de in bet middel aange
duide wetsartikelen schendt : 

Overwegende dat een beklaagde 
de bevoegdheid van de raadkamer 
betwist, indien hij voorhoudt dat zij 
zich de bevoegdheid van een ander 
gerecht toeeigent; 

Overwegende dat een eventuele 
nietigheid, afgeleid uit een onregel
matige samenstelling van het 
rechtscollege en uit de daaraan 
verbonden ontstentenis van verslag 
van de onderzoeksrechter, de 
bevoegdheid van het rechtscollege 
niet aanbelangt; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

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

16 juni 1981 - 2• kamer - Voorzitter : 
baron Richard, voorzitter ·- Verslagge
ver : de h. Boon - (lelijkluidende 
conclusie van Mevr. Liekendael, advo
caat-generaal - Advocaat : mr. De 
Raeymaeker, Leuven. 

Nr. 596 

2• KAMER - 16 juni 1981 

1° HELING- BESTANDDELEN VAN HET MIS
DRUF- BEZIT- MEDEDADER. 

2° DEELNEMING AAN ~ISDRIJVEN -
NOODZAKELUKE DEELNEMING AAN EEN MIS
DRUF- VASTSTELLING VAi>.J GEGEVENS DIE 
WUZEN OP ZODANIGE DEELNEMING - VER
OORDELING NAAR RECHT VERAN'lWOORD. 

3° VEROORDELING MET UITSTEL EN 
OPSCHORTING VAN ·DE VEROOR
DELING - VOLLEDIG OF GEDEELTELUK 
UITSTEL - ONAANTASTBARE BEOORDELING 
-GRENZEN. 

4° ONAANTASTBARE BEOORDELING 
l)OOR DE FEITENRECHTER - VER
OORDELING MET UITSTEL - VOLLEDIG OF 
GEDEELTELUK UITSTEL - ONf.ANTASTBARE 
BEOORDELING- PERKEN. 

5° VEROORDELING MET UITSTEL EN 
OPSCHORTING VAN DE VEROOR
DELING- UITSTEL VAN DE UITVOERING 
VAN DE STRAF- MAATREGEL DIE ENKEL BU 
EEN MET REDENEN OMKLEDE BESLISSING 
KAN WORDEN BEVOLEN - MET REDENEN 
OMKLEDE BESLISSING - BEGRIP. 

1" Voor de strafbaarheid van heling, bij 
deelneming van onderscheiden daders, 
is niet vereist dat ieder van hen in het 
materieel bezit van de geheelde goede
ren is geweest ( 1 ). Dat het arrest derhalve wettig 

beslist dat het verzet niet ontvanke
lijk is en zodoende geen uitspraak •----------------
doet inzake bevoegdheid; (1) Zie Cass., 25 jan. 1960 (A.C., 1960, 470). 
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2" Naar recht verantwoord is de beslis

sing tot veroordeling van de beklaagde 
als mededader van een misdrijf, wan
neer daarin wordt vastgesteld waarin 
het misdrijf bestaat, alsook dat aan 
het misdrijf rechtstreeks is meege
werkt en dat daaraan zodanige hulp is 
verleend dat het anders niet had 
kunnen worden gepleegd (2). (Art. 
66 Sw.) 

a• en 4" De rechter oordeelt op onaan
tastbare wijze, binnen de perken van 
de wet, of · uitstel moet worden ver
leend voor de straf die hij oplegt (3). 

5" De beslissing uitstel te verlenen van 
de tenuitvoerlegging van een veroor
deling is overeenkomstig de wet met 
redenen omkleed als daarin wordt 
vastgesteld dat de veroordeelde vol
doet aan de wettelijke vereisten om 
uitstel te verkrijgen en er bovendien 
op gewezen wordt dat er hoop bestaat 
op ziji) verbetering (4). (Art. 8, § 1, wet 
van 29 juni 1964.) 

(VAN WESEMAEL) 

ARREST 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 19 december 1980 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen gewezen; 

Overwegende dat eiser zijn voor
ziening beperkt tot de beslissing op 
de strafvordering; 

I. . In. zoverre de . voorziening is 
gericht tegen de beslissing waarbij 
eiser wordt vrijgesproken van de 
telastlegging E, 2 : 

Overwegende dat de voorziening 
bij gebrek aan belang niet ontvan
kelijk is; 

II. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing waar-, 
bij eiser wordt veroordeeld wegens 
de telastleggingen E, 1, en E, 3, a 
en b: 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 66, 67, 69 en 505 van het 
Strafwetboek, 

doordat het arrest voor de feiten E, 1, 
en E, 3, a en b, oordeelt dat eiser de 
noodzakelijke hulp verstrekte aan Helle
mont door het in contact brengen van 
deze met Verspecht, de dader van de 
diefstallen, waardoor deze laatste een 
bergplaats vond voor de gestolen goede
ren, alsmede dat eiser de noodzakelijke 
hulp verstrekte aan Elst, 

terwijl, eerste onderdeel, het arrest 
nalaat na te gaan of er werkelijk een 
noodzakelijke deelneming aan het mis
drijf van heling is zonder welke het 
misdrijf niet mogelijk was, wat veron
derstelt dat aile bestanddelen van het 
gepleegde misdrijf aanwezig zijn bij de 
deelnemer (schending van de arti-
kelen 97 van de Grondwet, 66 en 505 van 
het Strafwetboek); 

tweede onderdeel, het arrest nalaat na 
te gaan of hier sprake is van daderschap 
of medeplichtigheid en nalaat de straf-
toemeting te toetsen aan artikel 69 van 
het Strafwetboek (schending van de 
artikelen 97 van de Grondwet, 66, derde 
lid, en 67 van het Strafwetboek) : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat voor de straf

baarheid van heling, bij deelneming 
van onderscheiden daders, niet is 
vereist dat ieder van hen in het 
materieel bezit van de geheelde 
goederen is geweest; 

Overwegende dat het arrest, na 
de verklaringen - waaronder die 
ven eiser zelf - en de omstandighe
den te hebben aangegeven waaruit 
het afleidt dat bij eiser geen twijfel 
kon bestaan nopens de delictueuze 
oorsprong van de geheelde goede
ren, oordeelt : « dat (eiser) daaren
boven bij het plegen van de heling ----------------1 zulkdanige hulp verschafte dat zon-

(2) Cass., 15 april 1975 (A.C., 1975, 890). 

(3) Zie Cass., 18 jan. 1965 (Bull. en Pas., 
1965, I, 483). · 

(4) Cass., 26 okt. 1976 (A.C., 1977, 243). 

der zijn toedoen de misdrijven in 
casu niet konden gepleegd worden : 
voor wat de goederen betreft voor
zien onder E, 1, dat hij deze noodza
kelijke hulp verstrekte aan Elst Jan, 
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~die voor heling van deze goederen 
door het bestreden vonnis veroor
deeld werd, en door, wat de feiten 
E, 3, a en b, betreft, de noodzake
lijke hulp te verstrekken aan Helle
mont, die voor heling van deze 
goederen veroordeeld is bij het 
bestreden vonnis; dat deze hulp erin 
bestond de beide genoemde perso
nen in contact te brengen met de 
daders van de diefstallen, een berg

. plaats te bezorgen voor wat betreft 
de goederen voorzien in de telast
leggingen E, 3, a en b, en transport 
mede te verzekeren voor wat de 
goederen betreft voorzien in de 
telastlegging E, 1 »; 

Dat het arrest zodoende de beslis
sing regelmatig motiveert en wette
lijk verantwoordt; 

Overwegende dat het onderdeel, 
in zoverre het aanvoert dat eisers 
hulp niet noodzakelijk was, opkomt 
tegen de beoordeling van de feiten 
door de rechter en derhalve niet 
ontvankelijk is; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat · eiser voor de 
feitenrechter heeft aangevoerd dat 
hij slechts als medeplichtige aan de 
heling had deelgenomen; 

Dat het arrest, nu het eiser op 
grand van de evenvermelde reden
geving veroordeelt als mededader 
van heling, noodzakelijk beslist dat 
er ten deze geen sprake kan zijn 
van medeplichtigheid; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 8 van de wet van 
29 juni 1964 betreffende de opschorting, 
het uitstel en de probatie, · 

doordat het arrest nalaat te motiveren 
waarom het slechts gedeeltelijk uitstel 
verleent, 

terwijl uitdrukkelijk door eiser werd 
aangetoond dat aile voorwaarden aanwe
zig zijn voor het verlenen van het uitstel 

voor het geheel van de hoofdgevangenis
straf; het arrest dus nalaat te antwoor
den op de argumenten van eiser : 

Overwegende dat de rechters, 
binnen de door de wet gestelde 
perken, op onaantastbare wijze oor
delen over de vraag of het uitstel 
moet worden toegesta.an voor de 
straffen die ze opleggeri; 

Dat het middel, in zoverre het de 
rechters in hager beroep verwijt 
slechts voor een gedeelte van de 
hoofdgevangenisstraf uitstel te heb
ben verleend, opkomt tegen de 
beoordeling in feite van de gepast
heid van het uitstel en derhalve niet 
ontvankelijk is; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat eiser de wettelijke voor
waarden vervult om uitstel te genie
ten en « dat in die omstandigheden 
een genademaatregel van aard is 
om de verbetering van (eiser) te 
doen verhopen »; 

Dat het arrest al.dus voldoet aan 
de motiveringsplicht bepaald in 
artikel 8, § 1, van de wet van 
29 juni 1964 en het verleende uitstel 
wettelijk verantwoordt: 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

16 juni 1981 - 2" kamer - Voorzitter: 
baron Richard, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Vervloet - Gelijkluidende 
conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal- Advocaat: mr. Dassen, 
Antwerpen. · 
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Nr. 597 

2• KAMER - 17 juni 1981 

1° JEUGDBESCHERMING - VERVOL
GINGEN VOOR DE CORRECTIONELE RECHT
BANK TEGEN E~N MINDERJARIGE, DIE OP HET 
OGENBLIK VAN'DE FElTEN MEER DAN 16 JAAR 
EN MINDER Di\N 18 JAAR OUD WAS, WEGENS 
OVERTREDING ,_VAN HET WEGVERKEERSRE
GLEMENT - riEBATTEN VOOR DE CORREC
TIONELE REClf.i;BANK IN RAAD~ER {1). 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN - VERVOLGINGEN VOOR DE 
POLITIERECHTtiANK GEZAMENLIJK TEGEN 
EEN MEERDERJARIGE BEKLAAGDE EN EEN 
MINDERJARIGE BEKLAAGDE VAN MEER DAN 
16 JAAR EN MINDER DAN 18 JAAR OUD - ART. 
36B/S JEUGDBJi:SCHERMINGSWET - DEBAT
TEN IN· RAADKAMER - REGEL NIET VAN 
TOEPASSING OP MEERDERJARIGEN, ZELFS 
INDIEN TERZELFDER TIJD VERVOLGINGEN 
TEGEN EEN MINDERJARIGE TUSSEN 16 EN 
18 JAAR OUD ZL)"N INGESTELD (2). 

3° VONNISSEN EN ARRESTEN 

openbaar ministerie ingesteld tegen 
de verweerders, burgerrechtelijk 
aansprakelijke partijen : 

Overwegende dat de verweerders 
niet meer in het geding waren voor 
de rechter in hoger beroep en dat 
laatstgenoemde geen uitspraak 
heeft gedaan over die rechtsvorde
ring; 

Dat de voorziening geen be
staansreden heeft en dan ook niet 
ontvankelijk is; 

B. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
strafvordering ten laste van ver
weerder, medebeklaagde : 

Overwegende dat eiser niet 
bevoegd is om zich tegen die beslis
sing in cassatie te voorzien; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

C. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
strafvordering ten laste van eiser : 

STRAFZAKEN - VONNIS VAN DE POLITIE
RECHTBANK NlETIG OMDAT DE DEBATTEN. 
NIET IN OPENBARE TERECHTZITriNG HEBBEN 
PLAATSGEHAD - NIETIGHEID DOOR DE COR
RECTIONELE RECHTBANK OVERGENOMEN-
NIETIGHEID VAN HET VONNIS IN HOGER Over het middel, ambtshalve afgeleid 
BEROEP (a). uit de schending van artikel 96 van de 

Grondwet: 

(DEBRUYN 
T. DUQUENE J., DUQUENE M., HACHEZ) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 19 februari 1981 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Bergen; 

I. Ten aanzien van de voorziening 
van eiser, beklaagde : 

A. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissingen op 
de rechtsvorderingen, door het 

Overwegende dat uit het bij de 
bestreden beslissing bevestigde von
nis waarvan hoger beroep en uit de 
gedingstukken blijkt dat eiser en 
Michel Duquene vervolgd werden 
ter zake dat zij op 5 oktober 1979 te 
Zinnik de wetten en verordeningen 
betreffende de politie over het weg
verkeer hebben overtreden; dat de 
verweerders Joseph Duquene en 
Maria Hachez gedagvaard werden 
als burgerrechtelijke aarisprakelijke 
partijen voor Michel Duquene; dat 
laatstgenoemde geboren is op 
9 juni 1963 en dus meer dan zestien 
jaar en minder dan voile achttien 
jaar oud was op het ogenblik van de 
feiten; dat eiser meerderjarig was; 

----------------1 dat de zaak op de terechtzitting van 
(1) Cass., 24 feb. 1975 (A.C., 1975, 715). 

(2) Cass., 5 sept. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 3). 

(3) Cass., 23 jan. 1979 (A.C., 1978-79, 578). 

13 november 1980 van de Politie
rechtbank te Zinnik uitsluitend in 
raadkamer werd behandeld en dat 
de debatten daarna gesloten werden 



- 1200-
verklaard en de uitspraak van het verweerders aanspraak betreffende 
vonnis werd gesteld op de openbare de belasting over de toegevoegde 
terechtzitting van 11 december 1980; waarde aanhoudt; 

Dat deze beslissing geen eindbe
slissing is in de zjn van artikel 416 
van het Wetboek van Strafvordering 
en dat zij evenmin uitspraak doet 
over een bevoegdheidsgeschil; 

Overwegende dat de bepaling van 
artikel 36bis, tweede lid, van de wet 
van 8 april 1965 betreffende de 
jeugdbescherming, volgens welke 
het onderzoek van de vervolgingen, 
ingesteld tegen minderjarigen die 
op het ogenblik van de feiten meer Dat de voorziening voorbarig en 
dan zestien jaar en minder dan mitsdien niet ontvankelijk is;' 
voile achttien jaar zijn, voor de Overwegem~e evenwel dat de cas
gerechten, bevoegd op grond van satie van de beslis.sing op de tegen 
het gemene recht, in de bij die eiser ingestelde st;rafvordering de 
wetsbepaling bepaalde gevallen in vernietiging meebrengt van de niet 
raadkamer plaatsh~eft, · uitsluite_nd. definitieve beslissing die is gE;!~ezen 
str~kt _tot besche~mmg v~n de ~~n- op de door de verweerder Joseph 
derJangen; dat d1e bepalmg afwiJ~t Duquene tegen hem ingestelde bur
van de regel v8:n. de openbaarhe1d gerlijke rechtsvordering en die 
yan ~e terechtz1ttmgen, neergelegd voortvloeit uit eerstgenoemde be
m art1kel 96 van de Grondwet, zodat slissing· 
zij niet kan gelden voor andere ' 
personen die terzelfder tijd voor die 
gerechten worden vervolgd, zelfs 
indien die personen en de minder
j arigen bij een zelfde exploot 
gedagvaard worden; 

Dat het onderzoek van de tegen 
eiser ingestelde vervolgingen door 
de politierechtbank onwettig in 
raadkamer is gevoerd; dat het 

II. Ten aanzien van de voorzie
ning van eiser, burgerlijke partij : 

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

beroepen vonnis, gewezen na die Dat de voorziening niet ontvanke-
rechtspleging, nietig is; dat de lijk is; 
bestreden beslissing, waarbij dat 
vonnis wordt bevestigd op grond dat 
de aan eiser verweten feiten in 
hoger beroep bewezen zijn gebleven 
en « op een wettige en niet buiten
sporige wijze werden gestraft », die 
nietigheid overneemt en eveneens 
nietig is; 

C. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
door de verweerder Joseph Duquene 
·tegen eiser ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering : 

Overwegende dat het vonnis eiser 
op die rechtsvordering veroor
deelt om a an de verweerder J o
seph Duquene het bedrag van 
160 000 frank benevens de inte
resten en de kosten te betalen en 
voor het overige de uitspraak over 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden vonnis, in zoverre daatbij 
uitspraak wordt gedaan over de 
strafvordering en de burgerlijke 
rechtsvordering ten laste van eiser 
en over de aan die rechtsvorderin
gen verbonden kosten; 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 eiser in de helft 
van de kosten van zijn voorziening; 
legt de overige kosten ten laste van 
de Staat; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de Correctionele Recht
bank te Charleroi, zitting houdende 
in hoger beroep. 


